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K AN CE LA R IA  
S E NAT U  

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 4 września 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo 

telekomunikacyjne 

(druk nr 1295) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu zapewnienie prawidłowego stosowania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie transgranicznych 

usług doręczania paczek (Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 19), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2018/644”. Ustawa przede wszystkim realizuje obowiązek wynikający 

z art. 8 rozporządzenia 2018/644, który obliguje państwa członkowskie do wprowadzenia 

sankcji wobec operatorów świadczących usługi doręczania paczek za naruszenie obowiązku 

przekazywania krajowemu organowi regulacyjnemu w szczególności informacji takich jak: 

dane identyfikujące firmę, charakter i opis oferowanych usług doręczenia paczek, ogólne 

warunki świadczenia usług doręczania paczek, w tym opis procedury składania skarg przez 

użytkowników, wielkość rocznego obrotu w ramach usług doręczania paczek, liczba 

zatrudnionych w poprzednim roku kalendarzowym osób uczestniczących w świadczeniu 

usług doręczania paczek, liczba paczek obsłużonych w poprzednim roku kalendarzowym, 

nazwy podwykonawców oraz charakter świadczonych przez nich usług, a także publiczne 

cenniki opłat za doręczenie pojedynczych przesyłek pocztowych niebędących przesyłkami 

z korespondencją. 

W myśl dodawanych do ustawy – Prawo pocztowe art. 125a oraz art. 125c operator 

świadczący usługi doręczania paczek będzie przekazywał wymagane tym rozporządzeniem 
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informacje i dokumenty Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, niezwłocznie po 

dniu rozpoczęciu świadczenia tych usług.  

W przypadku naruszenia obowiązku przekazania informacji lub dokumentów albo 

przekazania niepełnych lub nieprawdziwych informacji, Prezes Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej wymierzy karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 2% przychodu 

z działalności gospodarczej osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie 

kary. Jeżeli operator świadczący usługi doręczania paczek w roku obrotowym 

poprzedzającym wymierzenie kary nie osiągnął przychodu z działalności gospodarczej albo 

gdy okres wykonywania działalności gospodarczej przez ten podmiot jest krótszy niż 

12 miesięcy, podstawą wymiaru kary pieniężnej będzie równowartość kwoty 500 000 euro. 

Nowelizacja ustawy – Prawo telekomunikacyjne rozszerza przepis określający zadania 

i kompetencje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zadania wynikające z przepisów 

rozporządzenia 2018/644. 

Zgodnie z przepisem przejściowym operator świadczący usługi doręczania paczek przed 

dniem wejścia w życie ustawy, który przed tym dniem nie przekazał Prezesowi Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej informacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 tego rozporządzenia, 

będzie obowiązany przekazać je do dnia 10 stycznia 2020 r. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 23 listopada 2019 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy pochodził z przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 3758). Marszałek 

Sejmu skierował powyższy projekt do Komisji Infrastruktury. Komisja po przeprowadzeniu 

pierwszego czytania projektu oraz jego rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 

2019 r. wniosła o jego uchwalenie w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu (druk sejmowy 

nr 3769). Na etapie prac w Komisji nie wprowadzono do projektu istotnych merytorycznych 

zmian. Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2019 r. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Iwona Kozera-Rytel – Główny legislator 


