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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna 

Sebastian Adamowicz. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany art. 33 ust. 9 pkt 2 i art. 34 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, celem uaktualnienia odesłań do 

przepisów innych ustaw. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor petycji proponuje usunięcie w Prawie pocztowym odesłań do uchylonych 

przepisów art. 183 i 184 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i wskazanie 

obowiązujących w tej materii przepisów: art. 187 Kodeksu cywilnego oraz ustawy  

o rzeczach znalezionych. 

W tym celu autor petycji wnosi o nadanie art. 33 ust. 9 pkt 2 ustawy brzmienia: „do 

zawartości przesyłki innej niż korespondencja stosuje się odpowiednio przepisy ustawy  

z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. poz. 397) i art. 187 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018r. poz. 1025 i 1104).” 

Ponadto wnoszący petycję, przedstawia propozycję zmiany art. 34 ustawy: „Kwotę 

pieniężną określoną w przekazie pocztowym, której nie można doręczyć adresatowi, zwraca 

się nadawcy, a w przypadku gdy jest to niemożliwe z powodu braku lub błędnego adresu 

nadawcy, operator pocztowy, który zawarł z nim umowę o świadczenie usługi pocztowej 

stosuje odpowiednio przepisy ustawy o rzeczach znalezionych i art. 187 ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.” 

W opinii autora petycji, skutkiem wnioskowanych zmian będzie poprawa 

przejrzystości prawa. 

STAN PRAWNY: 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 

ze zm.) w art. 187 stanowi, że rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną 

odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku 

niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia – staje się własnością 

znalazcy. Gdy rzecz znaleziona i oddana na przechowanie staroście, nie została odebrana 

przez osobę do tego uprawnioną, znalazca może stać się jej właścicielem jeżeli odbierze ją 

w wyznaczonym przez starostę terminie.  
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Nadto, własnością Skarbu Państwa stają się znaleziony zabytek lub materiał 

archiwalny, gdy nie odbierze je osoba uprawniona. 

Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa 

wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe. 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. poz. 397) 

określa: obowiązki i prawa znalazcy oraz przechowującego; postępowanie w sprawach 

odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy oraz przyjmowania i przechowywania rzeczy 

znalezionych, a także poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru czy postępowania  

z rzeczami o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. 

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 

ze zm.) w art. 33 ust. 1 stanowi, że przesyłka niedoręczalna (której nie można doręczyć 

adresatowi ani nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy) może zostać otwarta 

przez operatora pocztowego świadczącego usługę pocztową, w celu uzyskania danych 

umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie nadawcy.  

Zgodnie z art. 33 ust. 9 pkt 2, w przypadku gdy otwarcie „przesyłki niedoręczalnej” 

nie umożliwi jej doręczenia albo zwrócenia nadawcy albo gdy nadawca odmówi przyjęcia 

zwróconej przesyłki, a zawartość nie jest korespondencją, stosuje się przepisy art. 183, 

art. 184 i art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 459, 933 i 1132). 

Kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym, której nie można doręczyć 

adresatowi należy zwrócić nadawcy, a kiedy jest to niemożliwe z powodu braku adresu lub 

błędnego adresu, wtedy operator pocztowy świadczący usługę stosuje odpowiednio  

przepisy art. 184 i art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (art. 34) 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Ustawa o rzeczach znalezionych, która weszła w życie 21 czerwca 2015 r. 

(znowelizowana w 2018 r.) stanowi kompleksowe ujęcie problematyki skutków znalezienia 

rzeczy, z wyłączeniem zagadnień objętych przepisami art. 187 i 189 Kodeksu cywilnego 

(k.c.). Intencją ustawodawcy było aby art. 187 k.c., nie był interpretowany w oderwaniu od 

przepisów ustawy o rzeczach znalezionych. Obecny przepis art. 187 k.c. posługuje się 

pojęciem rzeczy znalezionej, które uprzednio było określone w uchylonym art. 183 k.c. 

Uchylony art. 184 k.c. dotyczył znalezienia pieniędzy, papierów wartościowych, 

kosztowności. 
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Obecnie w ustawie – Prawo pocztowe (art. 33 i art. 34) przywoływane są uchylone 

przepisy art. 183 i art. 184 Kodeksu cywilnego. Autor petycji proponuje ich usunięcie oraz 

nadanie nowego brzmienia art. 33 ust. 9 pkt 2 i art. 34 (z uwzględnieniem w przepisach 

aktualnych odesłań do ustawy o rzeczach znalezionych oraz art. 187 Kodeksu cywilnego). 

Zmiana ma sprzyjać przejrzystości ustawy będącej przedmiotem petycji. 


