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22) w art. 50 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rejestr jest jawny; przepisy art. 14 ust. 2
i art. 14a stosuje si´ odpowiednio.”;

23) w art. 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rejestr jest jawny; przepisy art. 14 ust. 2
i art. 14a stosuje si´ odpowiednio.”;

24) u˝yte w ustawie w ró˝nych przypadkach wyrazy
„polski obszar celny” zast´puje si´ u˝ytymi w od-
powiednich przypadkach wyrazami „terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej”.

Art. 2. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warun-
kach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U. Nr 63,
poz. 634 i Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145
i Nr 166, poz. 1362 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450
i Nr 122, poz. 1144) w art. 3 w ust. 1 uchyla si´ pkt 27.

Art. 3. Organizmy genetycznie zmodyfikowane
(GMO), o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy wymie-
nionej w art. 1, mogà byç dopuszczone do obrotu nie
d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2004 r., a w przypadku ze-
zwolenia na zamierzone uwolnienie GMO do Êrodowi-
ska w celach innych ni˝ wprowadzenie do obrotu — nie
d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2008 r.

Art. 4. 1. Podmioty, które uzyska∏y zezwolenie na
przeprowadzanie badaƒ i wydawanie opinii w zakresie
GMO na podstawie dotychczasowych przepisów, pro-
wadzà dzia∏alnoÊç w dotychczasowym zakresie, na wa-

runkach okreÊlonych w ustawie wymienionej w art. 1
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

2. Podmioty, które uzyska∏y zezwolenie, o którym
mowa w ust. 1, sà obowiàzane, w okresie dwóch lat od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, uzyskaç zezwo-
lenie na utworzenie laboratorium referencyjnego. 

3. W przypadku nieuzyskania zezwolenia na utwo-
rzenie laboratorium referencyjnego, w terminie okre-
Êlonym w ust. 2, zezwolenie na prowadzenie badaƒ
i wydawanie opinii w zakresie GMO, wydane na pod-
stawie dotychczasowych przepisów, wygasa.

Art. 5. Przepisy art. 42 ust. 2 ustawy, o której mowa
w art. 1, stosuje si´ do dnia uzyskania przez Rzeczpo-
spolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 8 w zakresie dotyczàcym art. 15 ust. 4, któ-
ry wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 2 lat od dnia og∏o-
szenia;

2) art. 1 pkt 14, 15, 24 oraz pkt 19 w zakresie
art. 44a ust. 4 i 5, które wchodzà w ˝ycie z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onko-
stwa w Unii Europejskiej. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 12 czerwca 2003 r.

Prawo pocztowe

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady wykonywania dzia-
∏alnoÊci gospodarczej polegajàcej na Êwiadczeniu
us∏ug pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicz-
nym, zwanej dalej „dzia∏alnoÊcià pocztowà”.

Art. 2. 1. Us∏ug´ pocztowà stanowi, wykonywane
w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe:

1) przyjmowanie, przemieszczanie i dor´czanie prze-
sy∏ek oraz druków nieopatrzonych adresem, zwa-
nych dalej „drukami bezadresowymi”;

2) prowadzenie punktów wymiany umo˝liwiajàcych
przyj´cie i wymian´ korespondencji mi´dzy pod-
miotami korzystajàcymi z obs∏ugi tych punktów;

3) realizowanie przekazów pocztowych.

2. Nie stanowi us∏ugi pocztowej:

1) przemieszczanie i dor´czanie w∏asnych przesy-
∏ek, je˝eli jest wykonywane bez udzia∏u osób trze-
cich;

2) przemieszczanie i dor´czanie dokumentów doty-
czàcych towarów przemieszczanych wraz z nimi; 

3) przewóz rzeczy innych ni˝ korespondencja, wyko-
nywany na podstawie odr´bnych przepisów; 

4) wzajemna nieodp∏atna wymiana korespondencji,
dokonywana wy∏àcznie przez wymieniajàce si´
podmioty;

5) przyjmowanie, przemieszczanie i dor´czanie prze-
sy∏ek przez poczt´ specjalnà ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych;
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6) przyjmowanie, przemieszczanie i dor´czanie prze-
sy∏ek przez poczt´ Ministra Obrony Narodowej —
wojskowà poczt´ polowà.

Art. 3. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) adres — oznaczenie adresata przesy∏ki lub kwoty
przekazu pocztowego oraz miejsca dor´czenia
wskazanego przez nadawc´;

2) adresat — podmiot okreÊlony przez nadawc´ jako
odbiorca przesy∏ki lub kwoty pieni´˝nej okreÊlonej
w przekazie pocztowym;

3) agent — przedsi´biorc´ poÊredniczàcego w zawie-
raniu umów o Êwiadczenie us∏ug pocztowych na
rzecz operatora, zawierajàcego takie umowy
w imieniu operatora;

4) agent pocztowy — agenta, o którym mowa w pkt 3,
dzia∏ajàcego w imieniu lub na rzecz operatora pu-
blicznego;

5) dor´czenie — wydanie przesy∏ki lub wyp∏acenie
kwoty pieni´˝nej okreÊlonej w przekazie poczto-
wym adresatowi, a w przypadkach okreÊlonych
prawem tak˝e innej osobie, lub przekazanie druku
bezadresowego zgodnie z umowà o Êwiadczenie
us∏ugi pocztowej; 

6) druk — informacj´ pisemnà lub graficznà, zwielo-
krotnionà za pomocà technik drukarskich lub po-
dobnych, utrwalonà na papierze albo innym mate-
riale u˝ywanym w drukarstwie, w tym ksià˝k´, ka-
talog, dziennik lub czasopismo; 

7) mi´dzynarodowe przepisy pocztowe — ratyfikowa-
ne przez Rzeczpospolità Polskà umowy mi´dzyna-
rodowe, umowy mi´dzynarodowe zawarte w spo-
sób dopuszczony przez prawo mi´dzynarodowe
dotyczàce Êwiadczenia us∏ug pocztowych oraz wià-
˝àce regulaminy wykonawcze Âwiatowego Zwiàz-
ku Pocztowego;

8) nadanie — polecenie dor´czenia przesy∏ki lub kwo-
ty pieni´˝nej okreÊlonej w przekazie pocztowym
oraz przekazania druku bezadresowego zgodnie
z umowà o Êwiadczenie us∏ugi pocztowej;

9) nadanie na poste restante — polecenie dor´czenia
przesy∏ki lub wyp∏acenia adresatowi kwoty pie-
ni´˝nej okreÊlonej w przekazie pocztowym wy∏àcz-
nie w placówce operatora, wskazanej przez nadaw-
c´ jako miejsce dor´czenia;

10) nadawca — podmiot, który zawar∏ umow´ o Êwiad-
czenie us∏ug pocztowych; 

11) operator — przedsi´biorc´ uprawnionego do wy-
konywania dzia∏alnoÊci pocztowej;

12) operator publiczny — operatora obowiàzanego do
Êwiadczenia powszechnych us∏ug pocztowych;

13) paczka pocztowa — przesy∏k´ rejestrowanà zawie-
rajàcà rzeczy, przyj´tà przez operatora publicznego
w celu przemieszczenia i dor´czenia;

14) placówka operatora — jednostk´ organizacyjnà
operatora, agenta lub agenta pocztowego, w której
nadawca mo˝e zawrzeç umow´ o Êwiadczenie
us∏ug pocztowych lub która dor´cza adresatom
przesy∏ki lub kwoty pieni´˝ne okreÊlone w przeka-
zach pocztowych, albo inne wyodr´bnione i ozna-
czone przez operatora miejsce, w którym mo˝na
zawrzeç umow´ o Êwiadczenie us∏ug pocztowych
lub odebraç przesy∏k´ lub kwot´ pieni´˝nà okreÊlo-
nà w przekazie pocztowym;

15) przekaz pocztowy — polecenie dor´czenia adresa-
towi okreÊlonej kwoty pieni´˝nej przez operatora
publicznego;

16) przesy∏ka — rzeczy opatrzone adresem, przed∏o˝o-
ne do przyj´cia lub przyj´te przez operatora w celu
przemieszczenia i dor´czenia adresatowi;

17) przesy∏ka dla ociemnia∏ych — przesy∏k´ o masie
do 7 000 g, zawierajàcà korespondencj´ lub dru-
ki, w których informacja jest utrwalona pismem
wypuk∏ym lub na innym noÊniku dost´pnym do
odczytu przez niewidomych lub ociemnia∏ych,
nadanà w sposób umo˝liwiajàcy sprawdzenie za-
wartoÊci;

18) przesy∏ka listowa — przesy∏k´ nieb´dàcà paczkà
pocztowà;

19) przesy∏ka polecona — przesy∏k´ rejestrowanà b´-
dàcà przesy∏kà listowà, przemieszczanà i dor´cza-
nà w sposób zabezpieczajàcy jà przed utratà, ubyt-
kiem zawartoÊci lub uszkodzeniem;

20) przesy∏ka rejestrowana — przesy∏k´ przyj´tà za po-
kwitowaniem przyj´cia i dor´czanà za pokwitowa-
niem odbioru;

21) przesy∏ka reklamowa — przesy∏k´ zawierajàcà wy-
∏àcznie materia∏ reklamowy, marketingowy lub
promocyjny, wysy∏anà jednorazowo do co naj-
mniej 20 adresatów, z identycznà zawartoÊcià
i identycznà treÊcià, ró˝niàcà si´ jedynie danymi
identyfikacyjnymi adresata niezmieniajàcymi tre-
Êci przekazywanej informacji, a w szczególnoÊci
nazwiskiem, adresem lub innymi danymi zmien-
nymi;

22) przesy∏ka z korespondencjà — informacj´ utrwalo-
nà na dowolnym noÊniku fizycznym, w tym utrwa-
lonà pismem wypuk∏ym, opatrzonà przez nadawc´
adresem, z wy∏àczeniem ksià˝ek, katalogów, dzien-
ników i czasopism;

23) przesy∏ka z zadeklarowanà wartoÊcià — przesy∏k´
rejestrowanà, za której utrat´, ubytek zawartoÊci
lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzial-
noÊç do wysokoÊci wartoÊci przesy∏ki podanej
przez nadawc´;

24) realizowanie przekazu pocztowego — przyj´cie
przekazu pocztowego, jego przemieszczenie lub
przes∏anie oraz dor´czenie adresatowi okreÊlonej
w nim kwoty pieni´˝nej;
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25) powszechne us∏ugi pocztowe — us∏ugi polegajàce
na:

a) przyjmowaniu, przemieszczaniu i dor´czaniu:
— przesy∏ek listowych do 2 000 g, w tym przesy-

∏ek poleconych i przesy∏ek z zadeklarowanà
wartoÊcià,

— paczek pocztowych do 10 000 g, w tym z za-
deklarowanà wartoÊcià,

— przesy∏ek dla ociemnia∏ych,

b) dor´czaniu nades∏anych z zagranicy paczek
pocztowych do 20 000 g,

c) realizowaniu przekazów pocztowych

— Êwiadczone w obrocie krajowym i zagranicznym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób
jednolity w porównywalnych warunkach i po przy-
st´pnych cenach, z zachowaniem wymaganej pra-
wem jakoÊci oraz z zapewnieniem co najmniej jed-
nego opró˝niania nadawczej skrzynki pocztowej
i dor´czania przesy∏ek co najmniej w ka˝dy dzieƒ
roboczy i nie mniej ni˝ przez 5 dni w tygodniu;

26) wymiana dokumentów — oferowanie Êrodków
∏àcznie z udost´pnianiem pomieszczeƒ umo˝liwia-
jàcych dor´czanie w∏asnych przesy∏ek w drodze
wzajemnej wymiany przesy∏ek pomi´dzy u˝ytkow-
nikami korzystajàcymi z tej us∏ugi, jak równie˝
przewo˝enie przez stron´ trzecià.

Art. 4. Do Êwiadczenia us∏ug pocztowych w obrocie
zagranicznym stosuje si´ przepisy ustawy, je˝eli mi´-
dzynarodowe przepisy pocztowe nie stanowià inaczej.

Art. 5. Zadania z zakresu dzia∏alnoÊci pocztowej,
okreÊlone dla zarzàdów pocztowych lub administracji
pocztowych w mi´dzynarodowych przepisach poczto-
wych, wykonuje paƒstwowe przedsi´biorstwo u˝ytecz-
noÊci publicznej „Poczta Polska”, zwane dalej „Pocztà
Polskà”.

Rozdzia∏ 2

Uprawnienia do wykonywania dzia∏alnoÊci pocztowej

Art. 6. 1. Wykonywanie dzia∏alnoÊci pocztowej
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor´cza-
nia przesy∏ek z korespondencjà lub przesy∏ek dla
ociemnia∏ych wymaga zezwolenia na wykonywanie
dzia∏alnoÊci pocztowej, zwanego dalej „zezwoleniem”,
je˝eli przepisy ustawy nie stanowià inaczej.

2. Wykonywanie dzia∏alnoÊci pocztowej niewyma-
gajàcej zezwolenia podlega pisemnemu zg∏oszeniu
dzia∏alnoÊci pocztowej, zwanemu dalej „zg∏oszeniem”.

3. Nie wymaga zg∏oszenia dzia∏alnoÊç pocztowa
polegajàca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i dor´-
czaniu druków bezadresowych.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci pocztowej przez operatora publiczne-
go w zakresie Êwiadczenia powszechnych us∏ug pocz-
towych, o których mowa w art. 46.

5. Nie wymaga zezwolenia ani zg∏oszenia dzia∏al-
noÊç wykonywana przez agenta lub agenta pocztowe-
go na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z opera-
torem zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Art. 7. Wydanie, odmowa wydania lub cofni´cie ze-
zwolenia oraz wniesienie sprzeciwu wobec zg∏oszenia
dzia∏alnoÊci pocztowej nast´puje w drodze decyzji. 

Art. 8. Organem w∏aÊciwym w sprawach zezwoleƒ
i zg∏oszeƒ jest Prezes Urz´du Regulacji Telekomunika-
cji i Poczty, zwany dalej „Prezesem URTiP”.

Art. 9. 1. Zezwolenie wydaje si´ na pisemny wnio-
sek, który zawiera:

1) oznaczenie przedsi´biorcy, jego siedziby i adresu;

2) numer w rejestrze przedsi´biorców albo w innym
w∏aÊciwym rejestrze lub w ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej;

3) okreÊlenie zakresu wnioskowanej dzia∏alnoÊci
pocztowej oraz sposobu jej realizacji;

4) okreÊlenie obszaru, na którym b´dzie wykonywana
dzia∏alnoÊç pocztowa, wyznaczonego jednym lub
wi´cej województwem, z okreÊleniem planowanej
g´stoÊci sieci w poszczególnym województwie;

5) wnioskowany okres wykonywania dzia∏alnoÊci
pocztowej obj´tej zezwoleniem.

2. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:

1) aktualny odpis z rejestru przedsi´biorców albo z in-
nego w∏aÊciwego rejestru lub z ewidencji dzia∏al-
noÊci gospodarczej; 

2) aktualne zaÊwiadczenie o nadaniu numeru REGON;

3) w przypadku spó∏ek handlowych: 

a) list´ cz∏onków zarzàdu, prokurentów oraz cz∏on-
ków organu nadzoru,

b) list´ akcjonariuszy posiadajàcych nie mniej ni˝
5 % akcji imiennych albo list´ wspólników,

c) informacj´ o dacie i miejscu urodzenia, imionach
rodziców, nazwisku rodowym matki, miejscu za-
mieszkania lub zameldowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz numerze PESEL
osób, o których mowa w lit. a i b, a w przypadku
cudzoziemców — informacj´ o numerze pasz-
portu oraz numerze wizy lub karty pobytu, 

d) informacj´ w zakresie danych zgromadzonych
w Krajowym Rejestrze Karnym w odniesieniu do
osób, o których mowa w lit. a i b;

4) w przypadku wnioskodawcy b´dàcego osobà fi-
zycznà oraz osób kierujàcych dzia∏alnoÊcià przed-
si´biorcy nieb´dàcego spó∏kà handlowà:

a) informacj´ o dacie i miejscu urodzenia, imio-
nach rodziców, nazwisku rodowym matki, miej-
scu zamieszkania, numerze PESEL, a w przypad-
ku cudzoziemców — informacj´ o ewentualnym
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miejscu zameldowania na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz o numerze paszportu, a tak-
˝e o numerze wizy lub karty pobytu, 

b) informacj´ w zakresie danych zgromadzonych
w Krajowym Rejestrze Karnym;

5) regulamin Êwiadczenia us∏ug pocztowych obj´tych
wnioskiem;

6) opis sposobu Êwiadczenia us∏ugi pocztowej
z uwzgl´dnieniem wymogów, o których mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 1.

Art. 10. 1. Zezwolenie wydaje si´ po stwierdzeniu,
˝e: 

1) przedsi´biorca spe∏nia nast´pujàce wymogi:

a) zapewnia warunki do przestrzegania tajemnicy
pocztowej, o której mowa w art. 39 ust. 1, 

b) okreÊli∏ przejrzyste i niedyskryminujàce warunki
post´powania reklamacyjnego,

c) posiada odpowiednià do rozmiarów planowanej
dzia∏alnoÊci baz´ organizacyjno-technicznà;

2) przedsi´biorca b´dàcy osobà fizycznà, wspólnicy
spó∏ek osobowych, cz∏onkowie zarzàdów spó∏ek
kapita∏owych i osoby kierujàce dzia∏alnoÊcià pozo-
sta∏ych przedsi´biorców nie byli karani za umyÊlne
przest´pstwo przeciwko ochronie informacji, wia-
rygodnoÊci dokumentów, mieniu, obrotowi gospo-
darczemu, obrotowi pieni´dzmi i papierami warto-
Êciowymi lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe;

3) nie wydano prawomocnego orzeczenia zakazujàce-
go przedsi´biorcy wykonywania dzia∏alnoÊci obj´-
tej zezwoleniem;

4) przedsi´biorca z∏o˝y∏ dokumenty, o których mowa
w art. 9 ust. 2, poÊwiadczajàce, ˝e spe∏nia on wy-
mogi wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej wnio-
skiem; 

5) wykonywanie dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem nie
zagra˝a obronnoÊci, bezpieczeƒstwu paƒstwa lub
bezpieczeƒstwu i porzàdkowi publicznemu.

2. Przed podj´ciem decyzji w sprawie wydania ze-
zwolenia Prezes URTiP wzywa wnioskodawc´ do uzu-
pe∏nienia, w wyznaczonym terminie, brakujàcej doku-
mentacji poÊwiadczajàcej, ˝e spe∏nia warunki okreÊlo-
ne w ust. 1, wymagane do wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej obj´tej zezwoleniem.

3. Stwierdzenie spe∏nienia warunku, o którym mo-
wa w ust. 1 pkt 5, nast´puje po zasi´gni´ciu opinii Mi-
nistra Obrony Narodowej, ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych lub Szefa Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego. Opinia nie wymaga uzasadnie-
nia, je˝eli narusza∏oby to przepisy ustawy z dnia
22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39,
poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298,
Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89,

poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 17,
poz. 155).

Art. 11. Zezwolenia wydaje si´ na czas oznaczony,
nie krótszy ni˝ 5 lat i nie d∏u˝szy ni˝ 25 lat.

Art. 12. W zezwoleniu okreÊla si´:

1) uprawnionego przedsi´biorc´ oraz jego siedzib´
i adres;

2) zakres dzia∏alnoÊci pocztowej obj´tej zezwoleniem;

3) obszar, na którym b´dzie wykonywana dzia∏alnoÊç
pocztowa obj´ta zezwoleniem;

4) okres wa˝noÊci zezwolenia.

Art. 13. 1. Prezes URTiP cofa zezwolenie, je˝eli:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujàce przed-
si´biorcy wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej zezwo-
leniem;

2) dzia∏alnoÊç obj´ta zezwoleniem jest wykonywana
w sposób sprzeczny z przepisami ustawy, w szcze-
gólnoÊci w zakresie us∏ug zastrze˝onych;

3) wykonywanie dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem za-
gra˝a obronnoÊci, bezpieczeƒstwu paƒstwa lub
bezpieczeƒstwu i porzàdkowi publicznemu;

4) przedsi´biorca przesta∏ spe∏niaç warunki okreÊlone
przepisami prawa, wymagane do wykonywania
dzia∏alnoÊci okreÊlonej w zezwoleniu;

5) przedsi´biorca nie usunà∏ stanu faktycznego lub
prawnego niezgodnego z przepisami prawa regu-
lujàcymi dzia∏alnoÊç obj´tà zezwoleniem, w termi-
nie wyznaczonym przez Prezesa URTiP, z zastrze˝e-
niem ust. 3.

2. Prezes URTiP mo˝e cofnàç zezwolenie, ograni-
czyç zakres lub obszar dzia∏alnoÊci, je˝eli:

1) przedsi´biorca posiadajàcy zezwolenie nie rozpo-
czà∏ dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem w terminie
6 miesi´cy od dnia wydania zezwolenia, pomimo
wezwania Prezesa URTiP do jej podj´cia, lub za-
przesta∏ jej wykonywania;

2) og∏oszono upad∏oÊç lub otwarto likwidacj´ przed-
si´biorcy posiadajàcego zezwolenie.

3. Z wyjàtkiem przypadków niecierpiàcych zw∏oki
oraz zdarzeƒ nieodwracalnych, decyzja o cofni´ciu ze-
zwolenia albo o ograniczeniu obszaru dzia∏alnoÊci mo-
˝e byç podj´ta po bezskutecznym wezwaniu operatora
do usuni´cia przyczyn uzasadniajàcych wydanie takiej
decyzji. 

4. Cofni´cie zezwolenia z przyczyn, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, nast´puje na wniosek Ministra Obrony
Narodowej, ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych lub Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, w zakresie ich w∏aÊciwoÊci. Wniosek ten nie wyma-
ga uzasadnienia, je˝eli narusza∏oby to przepisy ustawy
o ochronie informacji niejawnych.
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Art. 14. W przypadku cofni´cia zezwolenia mo˝e
byç ono ponownie wydane nie wczeÊniej ni˝ po up∏y-
wie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofni´ciu zezwo-
lenia sta∏a si´ ostateczna.

Art. 15. 1. Zg∏oszenie zawiera:

1) oznaczenie przedsi´biorcy, jego siedziby i adresu;

2) numer w rejestrze przedsi´biorców albo w innym
w∏aÊciwym rejestrze lub w ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej;

3) okreÊlenie zakresu zamierzonej dzia∏alnoÊci poczto-
wej;

4) obszar, na którym ma byç wykonywana dzia∏alnoÊç
pocztowa.

2. Do zg∏oszenia stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 9 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 lit. a.

3. Do wykonywania dzia∏alnoÊci pocztowej obj´tej
zg∏oszeniem mo˝na przystàpiç, je˝eli Prezes URTiP
w terminie 30 dni od dnia dor´czenia zg∏oszenia nie
wniesie sprzeciwu wobec podj´cia przez przedsi´bior-
c´ zg∏aszanej dzia∏alnoÊci pocztowej.

4. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 3, mo˝e byç
wniesiony w przypadku, gdy zg∏oszenie narusza prze-
pisy ustawy, jest niekompletne lub zawarte w nim da-
ne sà niezgodne ze stanem faktycznym. 

Art. 16. 1. Prezes URTiP wnosi sprzeciw w trakcie
wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej zg∏oszeniem:

1) je˝eli operator narusza przepisy ustawy i w termi-
nie wyznaczonym przez Prezesa URTiP nie usunà∏
stanu niezgodnego z prawem;

2) na wniosek Ministra Obrony Narodowej, ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych lub Szefa
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, w zakre-
sie ich w∏aÊciwoÊci, je˝eli wykonywanie dzia∏alno-
Êci obj´tej zg∏oszeniem zagra˝a obronnoÊci, bez-
pieczeƒstwu paƒstwa lub bezpieczeƒstwu i porzàd-
kowi publicznemu. Wniosek ten nie wymaga uza-
sadnienia, je˝eli narusza∏oby to przepisy ustawy
o ochronie informacji niejawnych.

2. W przypadku wniesienia przez Prezesa URTiP
sprzeciwu w trakcie wykonywania dzia∏alnoÊci przez
operatora jest on obowiàzany do niezw∏ocznego za-
przestania wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej sprzeci-
wem.

Art. 17. 1. Operator wykonujàcy dzia∏alnoÊç poczto-
wà jest obowiàzany zg∏aszaç Prezesowi URTiP:

1) w przypadku dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem —
zmiany danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz
ust. 2 pkt 1 i 3 lit. a i b,

2) w przypadku dzia∏alnoÊci obj´tej zg∏oszeniem —
zmiany danych, o których mowa w art. 15 ust. 1

— w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

2. Operator wykonujàcy dzia∏alnoÊç pocztowà na
podstawie udzielonego zezwolenia lub dokonanego
zg∏oszenia jest obowiàzany zg∏osiç Prezesowi URTiP
fakt zaprzestania wykonywania dzia∏alnoÊci pocztowej
w terminie 14 dni od dnia jej zaprzestania.

Art. 18. Do rozszerzenia zakresu lub obszaru dzia∏al-
noÊci pocztowej obj´tej zezwoleniem lub zg∏oszeniem
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 9—12 lub art. 15.

Art. 19. Uprawnienia z tytu∏u wydanego przedsi´-
biorcy zezwolenia, jak równie˝ uprawnienia wynikajà-
ce z dokonanego zg∏oszenia nie przechodzà na pod-
mioty powsta∏e w wyniku jego podzia∏u albo ∏àczenia
si´ z innymi podmiotami.

Art. 20. 1. Prezes URTiP prowadzi rejestr operato-
rów pocztowych, zwany dalej „rejestrem”, który obej-
muje:

1) oznaczenie operatora, jego siedziby i adresu;

2) numer w rejestrze przedsi´biorców albo w innym
w∏aÊciwym rejestrze lub w ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej;

3) zakres wykonywanej dzia∏alnoÊci pocztowej;

4) obszar wykonywanej dzia∏alnoÊci pocztowej; 

5) w przypadku operatorów wykonujàcych dzia∏al-
noÊç obj´tà zezwoleniem — okres wa˝noÊci zezwo-
lenia;

6) informacje o zmianie danych, o których mowa
w pkt 1—5, jak równie˝ o fakcie zaprzestania wyko-
nywania dzia∏alnoÊci pocztowej.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny.

3. Prezes URTiP dokonuje wpisu do rejestru w ter-
minie 7 dni:

1) od daty wydania zezwolenia albo

2) po up∏ywie terminu do wniesienia sprzeciwu, o któ-
rym mowa w art. 15 ust. 3.

4. Prezes URTiP dokonuje zmiany danych obj´tych
rejestrem w terminie 7 dni od daty zg∏oszenia zmian,
o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 3
lit. a i b oraz art. 15 ust. 1.

5. Do potwierdzenia okolicznoÊci dokonania zg∏o-
szenia stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania ad-
ministracyjnego dotyczàce wydawania zaÊwiadczeƒ.

Rozdzia∏ 3

Âwiadczenie us∏ug pocztowych

Art. 21. 1. Âwiadczenie us∏ug pocztowych odbywa si´
na podstawie umów o Êwiadczenie us∏ug pocztowych.

2. Zawarcie umowy o Êwiadczenie us∏ugi poczto-
wej nast´puje w szczególnoÊci przez:

1) przyj´cie przez operatora przesy∏ki do przemiesz-
czenia i dor´czenia;
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2) wrzucenie przesy∏ki listowej, z wy∏àczeniem przesy-
∏ek rejestrowanych oraz podlegajàcych ustawowe-
mu zwolnieniu z op∏at pocztowych, do nadawczej
skrzynki pocztowej operatora;

3) przyj´cie przekazu pocztowego.

Art. 22. 1. Operator odmawia zawarcia umowy
o Êwiadczenie us∏ugi pocztowej albo mo˝e odstàpiç od
jej wykonania, je˝eli:

1) nie sà spe∏nione wymagania dotyczàce Êwiadcze-
nia us∏ug pocztowych okreÊlone w ustawie lub
w przepisach wydanych na jej podstawie, a tak˝e
w regulaminach wykonywania us∏ug pocztowych;

2) zawartoÊç lub opakowanie przesy∏ki nara˝a osoby
trzecie lub operatora na szkod´;

3) na opakowaniu przesy∏ki lub w widocznej cz´Êci jej
zawartoÊci znajdujà si´ napisy, wizerunki, rysunki
lub inne znaki graficzne naruszajàce prawo lub zna-
ki op∏aty pocztowej niespe∏niajàce wymagaƒ okre-
Êlonych w ustawie;

4) us∏uga pocztowa mia∏aby byç wykonywana w ca∏o-
Êci lub w cz´Êci na obszarze nieobj´tym zezwole-
niem lub zg∏oszeniem;

5) przyjmowanie lub przemieszczanie przesy∏ki jest
zabronione na podstawie odr´bnych przepisów.

2. Operator mo˝e ponadto: 

1) odmówiç zawarcia umowy o Êwiadczenie us∏ugi
pocztowej, je˝eli przesy∏ka nie spe∏nia okreÊlonych
przez operatora warunków wymaganych do zawar-
cia umowy;

2) odstàpiç od wykonania us∏ugi pocztowej po zawar-
ciu umowy o Êwiadczenie us∏ugi pocztowej, je˝eli
przesy∏ka nie spe∏nia warunków okreÊlonych
w umowie.

3. W przypadku odmowy zawarcia umowy lub jed-
nostronnego odstàpienia przez operatora od umowy
o Êwiadczenie us∏ugi pocztowej z przyczyn okreÊlo-
nych w ust. 1 i 2, przyj´tà przesy∏k´ zwraca si´ nadaw-
cy na jego koszt. Zwrotowi podlega tak˝e pobrana
op∏ata za wykonanie us∏ugi.

4. Do zwrotu przesy∏ki, o którym mowa w ust. 3,
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 27 i 38.

Art. 23. 1. Nadawca mo˝e przed dor´czeniem prze-
sy∏ki rejestrowanej lub kwoty pieni´˝nej okreÊlonej
w przekazie pocztowym:

1) odstàpiç od umowy o Êwiadczenie us∏ugi pocztowej;

2) ˝àdaç zmiany adresata lub miejsca dor´czenia.

2. Operator mo˝e ˝àdaç od nadawcy uiszczenia
op∏at za czynnoÊci wykonane przez operatora w zwiàz-
ku z odstàpieniem przez nadawc´ od umowy o Êwiad-
czenie us∏ugi pocztowej albo realizacjà zmian, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2.

Art. 24. 1. Operator, z zastrze˝eniem art. 49, okreÊla
w regulaminie Êwiadczenia us∏ug pocztowych lub
w umowach o Êwiadczenie us∏ug pocztowych warunki
wykonywania i korzystania z us∏ug pocztowych,
a w szczególnoÊci okolicznoÊci uzasadniajàce uznanie
us∏ugi pocztowej za niewykonanà, sposób post´powa-
nia w przypadku niewykonania lub nienale˝ytego wy-
konania us∏ugi pocztowej oraz terminy, po up∏ywie któ-
rych uwa˝a si´ niedor´czonà przesy∏k´ za utraconà,
a tak˝e szczegó∏owe zasady sk∏adania i rozpatrywania
reklamacji.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, podawany
jest do publicznej wiadomoÊci w sposób zwyczajowo
przyj´ty lub stanowi nieodp∏atny za∏àcznik do umowy
o Êwiadczenie us∏ugi pocztowej, gdy wynika to z w∏a-
ÊciwoÊci zawieranej umowy.

Art. 25. 1. W przypadku uzasadnionego podejrze-
nia, ˝e przemieszczanie przesy∏ki mo˝e spowodowaç
uszkodzenie innych przesy∏ek lub mienia operatora,
operator mo˝e za˝àdaç jej otwarcia przez nadawc´,
a w przypadku gdy wezwanie nadawcy do otwarcia
przesy∏ki jest niemo˝liwe lub by∏o bezskuteczne, mo˝e
zabezpieczyç przesy∏k´ na w∏asny koszt w sposób za-
pewniajàcy bezpieczeƒstwo obrotu pocztowego.

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, ˝e
przesy∏ka stanowi przedmiot przest´pstwa lub jej za-
wartoÊç stanowi zagro˝enie dla ludzi lub Êrodowiska,
operator powiadamia niezw∏ocznie w∏aÊciwe s∏u˝by
oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesy∏k´ do chwili doko-
nania ogl´dzin przez te s∏u˝by.

Art. 26. 1. Przesy∏k´ lub kwot´ pieni´˝nà okreÊlonà
w przekazie pocztowym, z zastrze˝eniem ust. 2—6, do-
r´cza si´ adresatowi pod adresem wskazanym na prze-
sy∏ce, przekazie pocztowym lub w umowie o Êwiadcze-
nie us∏ugi pocztowej.

2. Przesy∏ka, je˝eli nie jest nadana na poste restan-
te, mo˝e byç tak˝e wydana ze skutkiem dor´czenia:

1) adresatowi:

a) do jego oddawczej skrzynki pocztowej, 

b) w placówce operatora, je˝eli podczas próby do-
r´czenia przesy∏ki adresat by∏ nieobecny pod ad-
resem wskazanym na przesy∏ce, przekazie pocz-
towym lub w umowie o Êwiadczenie us∏ugi
pocztowej albo dor´czenie za pomocà oddaw-
czej skrzynki pocztowej nie jest mo˝liwe, 

c) w miejscu uzgodnionym przez adresata z opera-
torem;

2) przedstawicielowi ustawowemu adresata lub pe∏-
nomocnikowi adresata:

a) pod adresem wskazanym na przesy∏ce, przeka-
zie pocztowym lub w umowie o Êwiadczenie
us∏ugi pocztowej,

b) w placówce operatora;

3) osobie pe∏noletniej zamieszka∏ej razem z adresa-
tem, je˝eli adresat nie z∏o˝y∏ w placówce operatora
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zastrze˝enia w zakresie dor´czenia przesy∏ki reje-
strowanej lub przekazu pocztowego:

a) pod adresem wskazanym na przesy∏ce, przeka-
zie pocztowym lub w umowie o Êwiadczenie
us∏ugi pocztowej,

b) w placówce operatora;

4) osobie uprawnionej do odbioru przesy∏ek w urz´-
dzie organu w∏adzy publicznej, o którym mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie informacji niejawnych, je˝eli adresatem
przesy∏ki jest dany organ w∏adzy publicznej;

5) osobie uprawnionej do odbioru przesy∏ek w pod-
miotach b´dàcych osobami prawnymi lub jednost-
kami organizacyjnymi nieposiadajàcymi osobowo-
Êci prawnej, je˝eli adresatem przesy∏ki jest:

a) dana osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajàca osobowoÊci prawnej,

b) nieb´dàca cz∏onkiem organu zarzàdzajàcego al-
bo pracownikiem danej osoby prawnej lub jed-
nostki organizacyjnej nieposiadajàcej osobowo-
Êci prawnej osoba fizyczna w niej przebywajàca;

6) kierownikowi jednostki lub osobie fizycznej przez
niego upowa˝nionej, je˝eli adresatem przesy∏ki jest
osoba fizyczna przebywajàca w jednostce, w której
ze wzgl´du na charakter tej jednostki lub powszech-
nie uznawany zwyczaj dor´czenie przesy∏ki adresa-
towi jest znacznie utrudnione lub niemo˝liwe.

3. Przepisy ust. 2 nie naruszajà przepisów innych
ustaw dotyczàcych sposobu, zasad i trybu dor´czeƒ.

4. Na pisemny wniosek adresata, z∏o˝ony w odpo-
wiedniej placówce operatora, przesy∏ka listowa b´dà-
ca przesy∏kà rejestrowanà mo˝e byç dor´czana w spo-
sób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a.

5. Do dor´czenia kwoty pieni´˝nej okreÊlonej
w przekazie pocztowym, z wy∏àczeniem przekazów
nadanych na poste restante, stosuje si´ odpowiednio
przepisy ust. 2 pkt 1 lit. b oraz pkt 2—6.

6. Do dor´czenia przesy∏ki rejestrowanej lub kwoty
pieni´˝nej okreÊlonej w przekazie pocztowym w przy-
padku Êmierci adresata stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy art. 27 lub 29.

Art. 27. 1. Przesy∏k´, której nie mo˝na dor´czyç ad-
resatowi, operator zwraca nadawcy. Za czynnoÊci
zwiàzane ze zwrotem przesy∏ki operator mo˝e ˝àdaç
uiszczenia op∏aty.

2. Przesy∏ka, której nie mo˝na dor´czyç adresatowi
ani zwróciç nadawcy z powodu braku lub b∏´dnego ad-
resu nadawcy, zwana dalej „przesy∏kà niedor´czalnà”,
mo˝e zostaç otwarta przez operatora w celu uzyskania
danych umo˝liwiajàcych jej dor´czenie lub zwrócenie
nadawcy.

3. Jako przesy∏k´ niedor´czalnà traktuje si´ tak˝e
przesy∏k´ nieop∏aconà lub op∏aconà w kwocie ni˝szej

ni˝ nale˝na, je˝eli nadawca lub adresat odmówi uisz-
czenia op∏aty lub ró˝nicy w op∏acie. Do zawartoÊci tej
przesy∏ki stosuje si´ odpowiednio przepisy ust. 10.

4. Otwarcie przesy∏ki niedor´czalnej nast´puje nie-
zw∏ocznie, chyba ̋ e umowa o Êwiadczenie us∏ugi pocz-
towej przewiduje inny termin.

5. Operator wyznacza jednostk´ organizacyjnà,
w której b´dà dokonywane czynnoÊci zwiàzane
z otwieraniem przesy∏ek i ustalaniem danych umo˝li-
wiajàcych ich dor´czenie albo zwrócenie nadawcy.

6. Otwarcia przesy∏ki niedor´czalnej dokonuje ko-
misja w sk∏adzie co najmniej 3 osób, powo∏ana przez
kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa
w ust. 5, spoÊród pracowników tej jednostki.

7. Otwarcie przesy∏ki niedor´czalnej powinno byç
dokonane w sposób zapewniajàcy jak najmniejsze
uszkodzenie jej opakowania. 

8. Po otwarciu przesy∏ki komisja dokonuje spraw-
dzenia, czy na wewn´trznej stronie opakowania nie zo-
sta∏ umieszczony adres nadawcy lub adresata,
a w przypadku ich braku komisja dokonuje ogl´dzin za-
wartoÊci przesy∏ki.

9. W przypadku ustalenia przez komisj´ w trakcie
czynnoÊci, o których mowa w ust. 7 i 8, adresu nadaw-
cy lub adresata, przesy∏ka po odpowiednim zabezpie-
czeniu i umieszczeniu adnotacji na opakowaniu o ko-
misyjnym jej otwarciu jest dor´czana przez operatora
lub zwracana nadawcy.

10. W przypadku gdy otwarcie przesy∏ki niedor´-
czalnej nie umo˝liwi jej dor´czenia lub zwrócenia
nadawcy albo nadawca odmówi przyj´cia zwróconej
przesy∏ki:

1) korespondencja stanowiàca przesy∏k´ zostaje
zniszczona przez operatora w sposób uniemo˝li-
wiajàcy odtworzenie informacji zawartej w przesy∏-
ce i na jej opakowaniu nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie
60 dni od dnia otwarcia przesy∏ki;

2) do zawartoÊci przesy∏ki innej ni˝ korespondencja
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 183, 184 i 187
Kodeksu cywilnego.

Art. 28. Zakazane jest nadawanie, przyjmowanie do
przemieszczania i dor´czania przez operatora rzeczy
pochodzàcych od ró˝nych nadawców skierowanych
do ró˝nych adresatów, je˝eli sà nadane w jednej prze-
sy∏ce.

Art. 29. Kwot´ przekazu pocztowego, której nie
mo˝na dor´czyç adresatowi, zwraca si´ nadawcy,
a w przypadku gdy jest to niemo˝liwe z powodu braku
lub b∏´dnego adresu nadawcy stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 184 i 187 Kodeksu cywilnego.

Art. 30. 1. Operator ustala wysokoÊç oraz sposób
uiszczania op∏at za us∏ugi pocztowe, z uwzgl´dnieniem
zasad okreÊlonych w ustawie. WysokoÊç op∏at mo˝e
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byç uzale˝niona w szczególnoÊci od rodzaju, masy lub
terminów dor´czenia przesy∏ki.

2. Przesy∏ka b´dàca przesy∏kà dla ociemnia∏ych
nadana przez:

1) osob´ legitymujàcà si´ orzeczeniem w∏aÊciwego
organu orzekajàcego o znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepe∏nosprawnoÊci z tytu∏u uszko-
dzenia narzàdu wzroku, zwanà dalej „osobà niewi-
domà lub ociemnia∏à”, i adresowana do biblioteki
lub organizacji osób niewidomych lub ociemnia-
∏ych bàdê do organizacji, których celem statuto-
wym jest dzia∏anie na rzecz osób niewidomych lub
ociemnia∏ych,

2) bibliotek´, organizacj´ osób niewidomych lub
ociemnia∏ych bàdê organizacje, których celem sta-
tutowym jest dzia∏anie na rzecz osób niewidomych
lub ociemnia∏ych, i adresowana do osoby niewido-
mej lub ociemnia∏ej,

3) osob´ niewidomà lub ociemnia∏à bàdê skierowanà
do tej osoby zawierajàcà wy∏àcznie informacje
utrwalone pismem wypuk∏ym 

— jest zwolniona od op∏aty pocztowej za przyj´cie,
przemieszczenie i dor´czenie przesy∏ki nieb´dàcej
przesy∏kà najszybszej kategorii, tego rodzaju i tej sa-
mej masy, ustalonej w obowiàzujàcym cenniku po-
wszechnych us∏ug pocztowych operatora publiczne-
go, o którym mowa w art. 51 ust. 4. Zwolnienie to nie
obejmuje op∏aty za potwierdzenie odbioru przesy∏ki
rejestrowanej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego i minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego, w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych,
okreÊlà, w drodze rozporzàdzenia, wykaz bibliotek, or-
ganizacji osób niewidomych lub ociemnia∏ych oraz or-
ganizacji, których celem statutowym jest dzia∏anie na
rzecz osób niewidomych lub ociemnia∏ych, o których
mowa w ust. 2, kierujàc si´ zasadà zapewnienia jak naj-
szerszego i równoprawnego dost´pu osób niewido-
mych i ociemnia∏ych do dóbr kultury.

Art. 31. 1. Operatorzy mogà stosowaç w∏asne znaki
s∏u˝àce do potwierdzenia op∏acenia us∏ugi pocztowej:

1) zawierajàce informacje:

a) umo˝liwiajàce identyfikacj´ operatora,

b) o wysokoÊci op∏aty pobranej za wykonanie us∏u-
gi pocztowej

— zwane dalej „znakami op∏aty pocztowej”;

2) zawierajàce informacje:

a) umo˝liwiajàce identyfikacj´ operatora,

b) umo˝liwiajàce identyfikacj´ umowy o Êwiadcze-
nie us∏ugi pocztowej zawartej mi´dzy operato-
rem a podmiotem, na rzecz którego jest wykony-
wana us∏uga

— zwane dalej „oznaczeniami”.

2. Operatorzy stosujà znaki op∏aty pocztowej lub
oznaczenia w przypadku Êwiadczenia us∏ug poczto-
wych na zasadach okreÊlonych w art. 47 ust. 2.

3. Znakami s∏u˝àcymi do potwierdzenia op∏acenia
us∏ug pocztowych Êwiadczonych przez Poczt´ Polskà sà:

1) znaki op∏aty pocztowej emitowane przez Poczt´
Polskà jako samodzielne znaki opatrzone napisem
zawierajàcym u˝yte w dowolnym przypadku wyra-
zy: „Polska”, „Rzeczpospolita Polska” lub „Pocz-
ta”, zwane dalej „znaczkami pocztowymi”;

2) znaki op∏aty pocztowej inne ni˝ znaczki pocztowe,
okreÊlone przez Poczt´ Polskà;

3) oznaczenia okreÊlone przez Poczt´ Polskà.

4. Wzory znaków op∏aty pocztowej, z wy∏àczeniem
znaków, o których mowa w ust. 3, podlegajà zg∏osze-
niu Prezesowi URTiP, który prowadzi ich wykaz. Wykaz
znaków op∏aty pocztowej jest jawny.

5. Prezes URTiP odmawia, w drodze decyzji,
umieszczenia wzoru znaku op∏aty pocztowej w wyka-
zie, o którym mowa w ust. 4, je˝eli:

1) zawarte na znaku napisy, wizerunki lub inne znaki
graficzne naruszajà dobra podlegajàce ochronie
prawnej;

2) znak jest opatrzony napisem zawierajàcym wyrazy,
o których mowa w ust. 3 pkt 1;

3) znak nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w ustawie.

6. Stosowanie znaku op∏aty pocztowej obj´tej de-
cyzjà, o której mowa w ust. 5, jest zabronione.

7. Znaczkom pocztowym przys∏uguje ochrona prze-
widziana w przepisach Kodeksu karnego dla urz´do-
wych znaków wartoÊciowych, zaÊ innym znakom
i oznaczeniom s∏u˝àcym do potwierdzania op∏acenia
us∏ugi pocztowej, ochrona przewidziana w przepisach
Kodeksu karnego dla dokumentów.

Art. 32. 1. Poczcie Polskiej przys∏uguje wy∏àczne
prawo emisji i wycofywania z obiegu:

1) znaczków pocztowych;

2) kartek pocztowych w postaci pojedynczych kart wy-
konanych ze sztywnego papieru z nadrukowanym
znakiem op∏aty pocztowej opatrzonym napisem
zawierajàcym wyrazy, o których mowa w art. 31
ust. 3 pkt 1;

3) kopert z nadrukowanym znakiem op∏aty pocztowej
opatrzonym napisem zawierajàcym wyrazy, o któ-
rych mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1.

2. Poczta Polska jest obowiàzana do emisji znacz-
ków pocztowych zgodnie z rocznym planem emisji
znaczków pocztowych.

3. Osoby fizyczne i osoby prawne majà prawo zg∏a-
szania Poczcie Polskiej tematów do planu emisji znacz-
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ków pocztowych w terminie do dnia 30 czerwca ka˝de-
go roku z dwuletnim wyprzedzeniem w stosunku do
terminu, o którym mowa w ust. 6.

4. Poczta Polska rozpatruje zg∏aszane tematy i wy-
biera spoÊród nich te, które rekomenduje ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw ∏àcznoÊci, jako elementy sk∏a-
dowe planu emisji znaczków pocztowych na dany rok.
Dokument rekomendujàcy tematy zawiera liczb´
znaczków wchodzàcych w sk∏ad ka˝dego tematu, kolej-
noÊç ich wprowadzania do obiegu oraz dane zawiera-
jàce informacje o weryfikacji wniosku. W rekomenda-
cjach Poczta Polska uwzgl´dnia w szczególnoÊci rocz-
nice donios∏ych wydarzeƒ przypadajàcych w danym
roku oraz potrzeby eksploatacyjne przedsi´biorstwa.

5. Poczta Polska sporzàdza:

1) zestawienie wszystkich zg∏oszonych do planu emi-
sji na dany rok propozycji tematów;

2) zestawienie tematów rekomendowanych, wraz
z ich uzasadnieniem oraz uzasadnieniem przyczyn
nieuwzgl´dnienia pozosta∏ych tematów w reko-
mendacjach.

6. Zestawienia, o których mowa w ust. 5, Poczta Pol-
ska przedk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu do spraw ∏àczno-
Êci nie póêniej ni˝ do dnia 31 stycznia ka˝dego roku po-
przedzajàcego rok, w którym plan b´dzie obowiàzywa∏.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze decyzji, w terminie do dnia 31 marca roku po-
przedzajàcego rok, w którym plan b´dzie obowiàzywa∏,
roczny plan emisji znaczków pocztowych na dany rok,
okreÊlajàcy tematyk´ znaczków, kolejnoÊç ich wprowa-
dzania do obiegu oraz liczb´ prezentacji ka˝dego z te-
matów.

8. Poczta Polska podaje roczny plan emisji znacz-
ków pocztowych na dany rok do publicznej wiadomo-
Êci na swoich stronach internetowych i co najmniej
w jednym dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim.

Art. 33. 1. Operator otrzymuje z bud˝etu paƒstwa
dotacj´ przedmiotowà do Êwiadczonych us∏ug poczto-
wych zwiàzanych z przyjmowaniem, przemieszcza-
niem i dor´czaniem przesy∏ek podlegajàcych ustawo-
wemu zwolnieniu z op∏at pocztowych na zasadach
okreÊlonych w odr´bnych przepisach. 

2. Jednostkowa stawka dotacji nie mo˝e byç wy˝-
sza ni˝ ustalona w obowiàzujàcym cenniku powszech-
nych us∏ug pocztowych operatora publicznego, o któ-
rym mowa w art. 51 ust. 4, op∏ata za przyj´cie, prze-
mieszczenie i dor´czenie przesy∏ki, o której mowa
w ust. 1, tego rodzaju i tej kategorii wagowej. 

3. ¸àcznà kwot´ dotacji, o której mowa w ust. 1,
okreÊla ustawa bud˝etowa.

Art. 34. 1. Jednostki zaliczone do sektora finansów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96,

poz. 874) obowiàzane sà umo˝liwiç operatorowi pu-
blicznemu umieszczenie, a tak˝e eksploatacj´ i konser-
wacj´ nadawczych skrzynek pocztowych na zajmowa-
nych i administrowanych przez siebie nieruchomo-
Êciach, o ile nie ogranicza to racjonalnego korzystania
z tych nieruchomoÊci.

2. Korzystanie z nieruchomoÊci, o której mowa
w ust. 1, w zakresie niezb´dnym do umieszczenia, eks-
ploatacji lub konserwacji umieszczonej na niej nadaw-
czej skrzynki pocztowej jest nieodp∏atne.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wymiary, sposób oznaczenia
oraz warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaç
nadawcze skrzynki pocztowe, kierujàc si´ wymagania-
mi Europejskiego Komitetu Normalizacji, a w przypad-
ku braku takich wymagaƒ — wymaganiami innych
mi´dzynarodowych organizacji normalizacyjnych, któ-
rych Rzeczpospolita Polska jest cz∏onkiem, a tak˝e bio-
ràc pod uwag´ ∏atwy dost´p do nadawczych skrzynek
pocztowych.

Art. 35. 1. W∏aÊciciel, u˝ytkownik wieczysty lub po-
siadacz samoistny nieruchomoÊci, z zastrze˝eniem
art. 34, obowiàzany jest umo˝liwiç operatorowi pu-
blicznemu umieszczenie nadawczych skrzynek poczto-
wych oraz automatów do pocztowej obs∏ugi klientów,
a tak˝e ich eksploatacj´ i konserwacj´. Warunki korzy-
stania przez operatora publicznego z nieruchomoÊci
okreÊla si´ w umowie, która powinna byç zawarta
w terminie 30 dni od dnia wystàpienia operatora pu-
blicznego o jej zawarcie. 

2. Nadawcze skrzynki pocztowe powinny byç
umieszczane, eksploatowane i konserwowane w sposób
jak najmniej ucià˝liwy dla w∏aÊciciela oraz podmiotu ko-
rzystajàcego z nieruchomoÊci, na której sà umieszczone.

Art. 36. W przypadku sporów mi´dzy operatorem
publicznym a jednostkami zaliczonymi do sektora fi-
nansów publicznych dotyczàcych zakresu obowiàz-
ków, o których mowa w art. 34, stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 25, poz. s253, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz
z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96,
poz. 874 i Nr 124, poz. 1152).

Art. 37. 1. W∏aÊciciel lub wspó∏w∏aÊciciele:

1) nieruchomoÊci, której cz´Êcià sk∏adowà jest budynek,

2) budynku stanowiàcego odr´bnà nieruchomoÊç

— sà obowiàzani umieÊciç oddawczà skrzynk´ pocz-
towà.

2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, jest realizo-
wany:

1) w budynkach jednorodzinnych — przez umieszcze-
nie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami
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wejÊciowymi do budynku lub w ogólnie dost´pnej
cz´Êci nieruchomoÊci;

2) w budynkach wielorodzinnych, w których wyod-
r´bnione sà co najmniej 3 lokale — przez umiesz-
czenie w ogólnie dost´pnej cz´Êci nieruchomoÊci
zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w licz-
bie odpowiadajàcej liczbie samodzielnych lokali
mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu,
je˝eli posiadajà osobny adres.

3. Operator publiczny ma prawo instalowania
i u˝ytkowania, na terenach wiejskich lub obszarach
o rozproszonej zabudowie, w∏asnych oddawczych
skrzynek pocztowych, po uzgodnieniu z w∏aÊciwym
wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), na wa-
runkach uzgodnionych z w∏aÊcicielem, u˝ytkownikiem
wieczystym lub posiadaczem samoistnym nierucho-
moÊci.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w przypadku zain-
stalowania przez operatora publicznego Êwiadczàcego
powszechne us∏ugi pocztowe oddawczych skrzynek
pocztowych zgodnie z ust. 3.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw budownic-
twa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wymagania, jakim powinny
odpowiadaç oddawcze skrzynki pocztowe oraz ich usy-
tuowanie, jak równie˝ warunki dost´pu dla operato-
rów, majàc na uwadze zapewnienie:

1) bezpieczeƒstwa obrotu pocztowego;

2) powszechnoÊci i ∏atwoÊci dost´pu do oddawczych
skrzynek pocztowych dla wszystkich operatorów;

3) zastosowania wymagaƒ Europejskiego Komitetu
Normalizacji, a w przypadku braku takich wyma-
gaƒ — wymagaƒ innych mi´dzynarodowych orga-
nizacji normalizacyjnych, których Rzeczpospolita
Polska jest cz∏onkiem.

Art. 38. 1. Operatorowi przys∏uguje prawo zastawu
na przesy∏kach w celu zabezpieczenia roszczeƒ wynika-
jàcych z umowy o Êwiadczenie us∏ugi pocztowej oraz
z tytu∏u op∏at celnych lub uzasadnionych, dodatko-
wych kosztów Êwiadczenia us∏ugi, powsta∏ych z przy-
czyn le˝àcych po stronie nadawcy lub adresata.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli adresatem
przesy∏ki jest organ w∏adzy publicznej. 

3. W przypadku odmowy zaspokojenia przez adre-
sata lub nadawc´ wierzytelnoÊci zabezpieczonych za-
stawem operator otwiera komisyjnie przesy∏k´ i przy-
st´puje do sprzeda˝y jej zawartoÊci:

1) niezw∏ocznie — w przypadku ˝ywych zwierzàt albo
rzeczy niebezpiecznych lub ∏atwo psujàcych si´;

2) po up∏ywie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomie-
nia adresata lub nadawcy o zamierzonej sprzeda˝y
zawartoÊci przesy∏ki — w pozosta∏ych przypad-
kach.

4. Kwot´ uzyskanà ze sprzeda˝y zawartoÊci przesy∏-
ki, o której mowa w ust. 3, operator przekazuje nadaw-
cy, na jego koszt, po potràceniu wierzytelnoÊci zabez-
pieczonych zastawem.

5. Operatorowi przys∏uguje roszczenie do nadawcy
o pokrycie ró˝nicy w przypadku, gdy wierzytelnoÊci za-
bezpieczone zastawem przewy˝szajà kwot´ uzyskanà
ze sprzeda˝y zawartoÊci przesy∏ki.

6. W przypadku gdy sprzeda˝ zawartoÊci przesy∏ki
lub jej cz´Êci nie jest mo˝liwa, do niesprzedanej zawar-
toÊci przesy∏ki stosuje si´ przepisy art. 27 ust. 10.

7. Przepisy ust. 1—6 nie naruszajà przepisów Ko-
deksu celnego. 

Art. 39. 1. Tajemnica pocztowa obejmuje informa-
cje przekazywane w przesy∏kach, informacje dotyczàce
realizacji przekazów pocztowych, dane dotyczàce pod-
miotów korzystajàcych z us∏ug pocztowych oraz dane
dotyczàce faktu i okolicznoÊci Êwiadczenia us∏ug pocz-
towych lub korzystania z tych us∏ug.

2. Do zachowania tajemnicy pocztowej sà obowià-
zani:

1) operator;

2) osoby, które z racji wykonywanej dzia∏alnoÊci majà
dost´p do tajemnicy pocztowej.

3. Naruszeniem obowiàzku zachowania tajemnicy
pocztowej jest w szczególnoÊci:

1) ujawnianie lub przetwarzanie informacji albo da-
nych obj´tych tajemnicà pocztowà;

2) otwieranie zamkni´tych przesy∏ek lub zapoznawa-
nie si´ z ich treÊcià;

3) umo˝liwianie osobom nieuprawnionym dzia∏aƒ
majàcych na celu wykonywanie czynnoÊci, o któ-
rych mowa w pkt 1 i 2.

4. Nie stanowi naruszenia obowiàzku zachowania
tajemnicy pocztowej:

1) podejmowanie dzia∏aƒ, o których mowa w ust. 3
pkt 1 i 2, w przypadkach przewidzianych przepisa-
mi prawa lub w umowie o Êwiadczenie us∏ugi pocz-
towej;

2) pos∏ugiwanie si´ przez operatora listami referen-
cyjnymi obejmujàcymi dane dotyczàce podmio-
tów korzystajàcych z jego us∏ug pocztowych oraz
rodzajów tych us∏ug w przypadku, gdy dane te sà
publikowane za zgodà podmiotów, których one do-
tyczà.

5. Obowiàzek zachowania tajemnicy pocztowej jest
nieograniczony w czasie.

6. Operator jest obowiàzany do zachowania nale˝y-
tej starannoÊci w zakresie uzasadnionym wzgl´dami
technicznymi lub ekonomicznymi przy zabezpieczaniu
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urzàdzeƒ i obiektów wykorzystywanych przy Êwiadcze-
niu us∏ug pocztowych oraz zbiorów danych przed
ujawnieniem tajemnicy pocztowej.

Art. 40. Informacje lub dane obj´te tajemnicà pocz-
towà mogà byç zbierane, utrwalane, przechowywane,
opracowywane, zmieniane, usuwane lub udost´pnia-
ne tylko wówczas, gdy czynnoÊci te dotyczà Êwiadczo-
nej us∏ugi pocztowej albo sà niezb´dne do jej wykona-
nia lub je˝eli przepisy odr´bne stanowià inaczej.

Art. 41. 1. Operatorzy sà obowiàzani do wykonywa-
nia zadaƒ na rzecz obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa lub bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w za-
kresie i na warunkach okreÊlonych w ustawie oraz
w przepisach odr´bnych.

2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje
nieodp∏atne zapewnienie przez operatora, w ramach
wykonywanej przez siebie dzia∏alnoÊci pocztowej,
technicznych i organizacyjnych mo˝liwoÊci wykony-
wania przez prokuratur´, sàdy, a tak˝e uprawnione jed-
nostki podleg∏e Ministrowi SprawiedliwoÊci, Ministro-
wi Obrony Narodowej, ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych i Szefowi Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego ich zadaƒ okreÊlonych odr´bnymi
przepisami, poczàwszy od dnia rozpocz´cia dzia∏alno-
Êci pocztowej. Na wniosek zainteresowanego operato-
ra Prezes URTiP mo˝e odroczyç termin rozpocz´cia wy-
konywania powy˝szego obowiàzku.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, w porozu-
mieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci, Ministrem Obro-
ny Narodowej, ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych, po zasi´gni´ciu opinii Szefa Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) przypadki, w których Prezes URTiP mo˝e odroczyç
termin rozpocz´cia wykonywania obowiàzku,
o którym mowa w ust. 2, oraz maksymalne termi-
ny odroczeƒ, uwzgl´dniajàc rodzaj i zakres dzia∏al-
noÊci pocztowej wykonywanej przez operatora;

2) szczegó∏owe warunki i sposób wype∏niania obo-
wiàzków, o których mowa w ust. 1, majàc na wzgl´-
dzie, aby wykonywanie powy˝szych obowiàzków
w jak najmniejszym stopniu zak∏óca∏o funkcjono-
wanie przedsi´biorstwa operatora, kierujàc si´ za-
sadà osiàgni´cia celu przy jak najni˝szych nak∏a-
dach.

Art. 42. 1. Operator jest obowiàzany posiadaç aktu-
alny plan dzia∏aƒ w sytuacjach szczególnych zagro˝eƒ,
a w szczególnoÊci wprowadzenia stanu wojennego,
stanu wyjàtkowego i stanu kl´ski ˝ywio∏owej, w któ-
rym ustala: 

1) zasady wspó∏pracy operatora z organami koordy-
nujàcymi dzia∏ania ratownicze, s∏u˝bami ustawo-
wo powo∏anymi do niesienia pomocy oraz Si∏ami
Zbrojnymi;

2) sposób realizacji obowiàzku zachowania ciàg∏oÊci
Êwiadczenia us∏ug pocztowych.

2. Operator publiczny jest obowiàzany posiadaç
równie˝ plan wspó∏dzia∏ania z wojskowà pocztà polo-
wà w sytuacji wprowadzenia stanu wojennego lub sta-
nu wyjàtkowego.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, w porozu-
mieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem
w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb sporzàdzania i aktualizacji planu,
o którym mowa w ust. 1, majàc na uwadze rodzaj dzia-
∏alnoÊci wykonywanej przez operatorów i obszar, na
którym jest wykonywana dzia∏alnoÊç pocztowa.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, w porozu-
mieniu z Ministrem Obrony Narodowej, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, tryb sporzàdzania i aktualizacji pla-
nu, o którym mowa w ust. 2, uwzgl´dniajàc funkcjonu-
jàcà w czasie pokoju infrastruktur´ operatora publicz-
nego.

Art. 43. 1. W przypadku wprowadzenia stanu wyjàt-
kowego minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e,
w drodze decyzji:

1) na∏o˝yç na operatora obowiàzki dotyczàce zacho-
wania ciàg∏oÊci Êwiadczenia us∏ug pocztowych;

2) nakazaç operatorowi nieodp∏atne Êwiadczenie nie-
których us∏ug pocztowych zwiàzanych z usuwa-
niem skutków wystàpienia sytuacji szczególnego
zagro˝enia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, mi-
nister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci zapewnia operato-
rowi Êrodki finansowe z bud˝etu paƒstwa, niezb´dne
do wykonania na∏o˝onego zadania.

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1, wygasajà
z mocy prawa z dniem zniesienia stanu wyjàtkowego.

Art. 44. 1. Operator Êwiadczàcy powszechne us∏ugi
pocztowe jest obowiàzany do corocznego przedsta-
wiania Prezesowi URTiP, w terminie do dnia 31 marca,
sprawozdania z dzia∏alnoÊci pocztowej w poprzednim
roku oraz danych dotyczàcych:

1) zakresu wykonywanej dzia∏alnoÊci pocztowej;

2) sprzeda˝y us∏ug pocztowych w uj´ciu iloÊciowym
w podziale na:

a) powszechne us∏ugi pocztowe Êwiadczone w ra-
mach us∏ug zastrze˝onych,

b) pozosta∏e powszechne us∏ugi pocztowe,

c) inne us∏ugi pocztowe, niewymienione w lit. a i b;

3) wykazu placówek operatora, w tym prowadzonych
przez agentów lub agentów pocztowych;

4) liczby nadawczych skrzynek pocztowych;

5) liczby i rodzajów z∏o˝onych reklamacji oraz sposo-
bu ich rozpatrzenia.

2. Operator nieÊwiadczàcy powszechnych us∏ug
pocztowych jest obowiàzany do corocznego przedk∏a-
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dania Prezesowi URTiP w terminie do dnia 31 marca
sprawozdania z dzia∏alnoÊci pocztowej w poprzednim
roku oraz danych dotyczàcych:

1) zakresu wykonywanej dzia∏alnoÊci pocztowej;

2) wielkoÊci sprzeda˝y us∏ug pocztowych w uj´ciu ilo-
Êciowym w podziale na:

a) us∏ugi Êwiadczone w ramach granicy wagowej
us∏ug zastrze˝onych, o których mowa w art. 47
ust. 4,

b) inne us∏ugi pocztowe;

3) wykazu placówek operatora, w tym prowadzonych
przez agentów;

4) liczby i rodzajów reklamacji oraz sposobu ich roz-
patrzenia.

3. Prezes URTiP mo˝e zobowiàzaç operatorów do
przed∏o˝enia, w terminie nie krótszym ni˝ 14 dni, in-
nych informacji niezb´dnych do wykonania przepisów
ustawy.

4. Prezes URTiP przedstawia ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw ∏àcznoÊci corocznie, w terminie do dnia
15 maja, na podstawie informacji, o których mowa
w ust. 1—3, ocen´ funkcjonowania rynku us∏ug pocz-
towych ∏àcznie z wynikami kontroli dzia∏alnoÊci pocz-
towej.

Art. 45. Potwierdzenie nadania przesy∏ki rejestro-
wanej lub przekazu pocztowego wydane przez placów-
k´ operatora publicznego ma moc dokumentu urz´do-
wego.

Rozdzia∏ 4

Âwiadczenie powszechnych us∏ug pocztowych

Art. 46. 1. Operator publiczny jest obowiàzany do
Êwiadczenia powszechnych us∏ug pocztowych w spo-
sób ciàg∏y, umo˝liwiajàcy: 

1) traktowanie przesy∏ki listowej jako przesy∏ki pole-
conej;

2) traktowanie przesy∏ki jako przesy∏ki z zadeklarowa-
nà wartoÊcià;

3) uzyskanie potwierdzenia odbioru przesy∏ki rejestro-
wanej lub kwoty pieni´˝nej okreÊlonej w przekazie
pocztowym;

4) przyj´cie, przemieszczenie i dor´czenie przesy∏ek
lub kwot pieni´˝nych nadanych na poste restante.

2. Powierza si´ Poczcie Polskiej obowiàzek wykony-
wania zadaƒ operatora publicznego okreÊlonych
w ustawie.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki wykonywania po-
wszechnych us∏ug pocztowych przez operatora pu-
blicznego dotyczàce:

1) minimalnych wymagaƒ w zakresie jakoÊci po-
wszechnych us∏ug pocztowych:

a) wskaênika terminowoÊci dor´czeƒ przesy∏ek
w obrocie krajowym, wyra˝onego jako procen-
towy udzia∏ przesy∏ek dor´czonych w okreÊlo-
nych terminach, liczonych od dnia nadania do
dnia dor´czenia, w ogólnej liczbie nadanych
przesy∏ek,

b) liczby i sposobu rozmieszczenia placówek ope-
ratora,

c) procentowego udzia∏u nadawczych skrzynek
pocztowych spe∏niajàcych wymagania, o któ-
rych mowa w art. 56 pkt 3;

2) wymagaƒ w zakresie przyjmowania i dor´czania
przesy∏ek i przekazów pocztowych, w tym:

a) warunków przyjmowania przesy∏ek oraz przeka-
zów pocztowych,

b) sposobu post´powania z przesy∏kami uszkodzo-
nymi, nieop∏aconymi lub op∏aconymi w kwocie
ni˝szej ni˝ nale˝na,

c) dokumentowania wykonania us∏ugi dor´czenia
przesy∏ek rejestrowanych lub przekazów poczto-
wych,

d) terminów odbioru przesy∏ek lub przekazów
pocztowych z placówki operatora,

e) wymagaƒ w zakresie opakowania i wymiaru
przesy∏ek;

3) terminów, po up∏ywie których wymagania okreÊlo-
ne w pkt 1 lit. a i c zostanà osiàgni´te;

4) sposobu Êwiadczenia powszechnych us∏ug poczto-
wych, bioràc pod uwag´ ochron´ interesów pod-
miotów korzystajàcych z powszechnych us∏ug
pocztowych i sposób wykonywania tych us∏ug, kie-
rujàc si´ wymaganiami Europejskiego Komitetu
Normalizacji, a w przypadku braku tych wymagaƒ
— innych mi´dzynarodowych organizacji normali-
zacyjnych, których Rzeczpospolita Polska jest
cz∏onkiem.

Art. 47. 1. Operatorowi publicznemu przys∏uguje
wy∏àcznoÊç, z zastrze˝eniem ust. 2, Êwiadczenia us∏ug
pocztowych, zwanych dalej „us∏ugami zastrze˝ony-
mi”, polegajàcych na:

1) przyjmowaniu, przemieszczaniu i dor´czaniu w ob-
rocie krajowym:

a) przesy∏ek z korespondencjà,

b) przesy∏ek reklamowych,

c) przesy∏ek innych ni˝ wymienione w lit. a i b,
nadanych w sposób uniemo˝liwiajàcy spraw-
dzenie zawartoÊci o masie nieprzekraczajàcej
granicy wagowej, o której mowa w ust. 4;

2) przyjmowaniu, przemieszczaniu i dor´czaniu w ob-
rocie zagranicznym przesy∏ek o masie nieprzekra-
czajàcej granicy wagowej, o której mowa w ust. 4;
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3) przyjmowaniu i dor´czaniu w obrocie krajowym
i zagranicznym przesy∏ek z korespondencjà, o ile
w procesie przyjmowania lub dor´czania stajà si´
one przesy∏kami o masie nieprzekraczajàcej grani-
cy wagowej, o której mowa w ust. 4;

4) realizowaniu przekazów pocztowych w obrocie kra-
jowym i zagranicznym.

2. Nie narusza wy∏àcznoÊci Êwiadczenia us∏ug za-
strze˝onych przyjmowanie, przemieszczanie i dor´cza-
nie przesy∏ek wymienionych w ust. 1 pkt 1—3, w obro-
cie krajowym lub zagranicznym, o masie nieprzekra-
czajàcej granicy wagowej, o której mowa w ust. 4, za
pobranà przez operatora op∏atà, nie ni˝szà ni˝ trzykrot-
noÊç op∏aty za przyj´cie, przemieszczenie i dor´czenie
przesy∏ki listowej stanowiàcej przesy∏k´ najni˝szego
przedzia∏u wagowego najszybszej kategorii okreÊlonej
w cenniku powszechnych us∏ug pocztowych operatora
publicznego, o którym mowa w art. 51 ust. 4, obowià-
zujàcym w danym czasie odpowiednio w obrocie kra-
jowym i zagranicznym, z zastrze˝eniem art. 94.

3. Do us∏ug zastrze˝onych, o których mowa w ust. 1,
nie zalicza si´ wymiany dokumentów.

4. Granica wagowa us∏ug zastrze˝onych wynosi
350 g, z zastrze˝eniem art. 94.

Art. 48. Operator publiczny nie mo˝e odmówiç za-
warcia umowy o Êwiadczenie powszechnych us∏ug
pocztowych, z zastrze˝eniem art. 22 ust. 1 i ust. 2 pkt 1.

Art. 49. 1. Operator okreÊla w regulaminie Êwiad-
czenia powszechnych us∏ug pocztowych zasady ich
Êwiadczenia oraz ogólne warunki dost´pu do tych
us∏ug. Ponadto operator publiczny uwzgl´dnia w regu-
laminie specyfik´ wynikajàcà z cià˝àcego na nim obo-
wiàzku, o którym mowa w art. 46 ust. 1.

2. Operator przedk∏ada Prezesowi URTiP projekt re-
gulaminu Êwiadczenia powszechnych us∏ug poczto-
wych, o którym mowa w ust. 1, oraz projekt zmian do
obowiàzujàcego regulaminu, co najmniej na 30 dni
przed ich wprowadzeniem, w celu wyra˝enia opinii
w terminie 30 dni.

Art. 50. 1. Op∏aty za Êwiadczenie powszechnych
us∏ug pocztowych powinny byç ustalone z uwzgl´dnie-
niem kosztów ich Êwiadczenia.

2. Zasady ustalania op∏at za Êwiadczenie po-
wszechnych us∏ug pocztowych powinny byç jednolite
na terytorium ca∏ego kraju oraz przejrzyste i niedyskry-
minujàce.

3. Zastosowanie jednolitej taryfy nie wyklucza pra-
wa operatora Êwiadczàcego powszechne us∏ugi pocz-
towe do zawierania z klientami indywidualnych umów
o cenach oraz udzielania zwolnieƒ lub ulg z przyczyn
humanitarnych.

Art. 51. 1. WysokoÊç i formy op∏at za us∏ugi poczto-
we Êwiadczone przez Poczt´ Polskà ustala Dyrektor Ge-
neralny Poczty Polskiej.

2. Prezes URTiP mo˝e wystàpiç z wnioskiem do Ra-
dy Ministrów o ustalenie na podstawie art. 4 ustawy
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050
oraz z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), cen urz´dowych po-
wszechnych us∏ug pocztowych.

3. Operator Êwiadczàcy powszechne us∏ugi poczto-
we jest obowiàzany do udost´pnienia cenników po-
wszechnych us∏ug pocztowych we wszystkich miej-
scach, w których sà one Êwiadczone.

4. Cenniki powszechnych us∏ug pocztowych opera-
tora publicznego oraz ich zmiany podlegajà niezw∏ocz-
nie og∏oszeniu w Biuletynie Urz´du Regulacji Teleko-
munikacji i Poczty, zwanym dalej „Biuletynem URTiP”.

Art. 52. 1. Operator Êwiadczàcy powszechne us∏ugi
pocztowe jest obowiàzany do prowadzenia ksiàg ra-
chunkowych i rachunku kosztów w sposób umo˝liwia-
jàcy kalkulacj´ kosztów:

1) odr´bnie dla ka˝dej z us∏ug z obszaru zastrze˝onego;

2) zbiorczo dla us∏ug niezastrze˝onych z rozgranicze-
niem na:

a) powszechne us∏ugi pocztowe,

b) nienale˝àce do powszechnych us∏ug poczto-
wych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw ∏àcznoÊci, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób podzia∏u kosztów, przyjmujàc jako zasad´, ˝e
powinien on umo˝liwiaç wyliczenie kosztów jednost-
kowych, z uwzgl´dnieniem ust. 1.

3. Operator Êwiadczàcy powszechne us∏ugi poczto-
we przedk∏ada Prezesowi URTiP, corocznie, w terminie
do dnia 31 marca ka˝dego roku za rok poprzedni,
oÊwiadczenie co do spe∏niania wymagaƒ, o których
mowa w ust. 1.

4. Prezes URTiP jest obowiàzany do przeprowadze-
nia weryfikacji realizacji wymagaƒ, o których mowa
w ust. 1 i 2.

5. Prezes URTiP publikuje w Biuletynie URTiP
oÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 3.

6. Operator publiczny jest obowiàzany do przedk∏a-
dania Prezesowi URTiP, nie póêniej ni˝ do dnia 31 lipca
ka˝dego roku za rok poprzedni, zbadanego przez bieg∏e-
go rewidenta, sprawozdania finansowego, w zakresie
zgodnym z ustawà z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachun-
kowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz z 2003 r.
Nr 60, poz. 535 i Nr 124, poz. 1152) oraz z ust. 1 i 2.

Art. 53. 1. Operator publiczny nie mo˝e odmówiç
w∏aÊciwego zabezpieczenia przesy∏ki zgodnie z wyma-
ganiami umowy lub regulaminu Êwiadczenia po-
wszechnych us∏ug pocztowych.

2. Z tytu∏u wykonania zabezpieczenia, o którym mo-
wa w ust. 1, operator mo˝e pobieraç op∏at´ uwzgl´d-
niajàcà koszty wykonania zabezpieczenia.
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Art. 54. 1. Podmioty wykonujàce publicznà regular-
nà komunikacj´ làdowà, lotniczà, morskà lub Êródlàdo-
wà sà obowiàzane przewoziç odp∏atnie przesy∏ki b´dà-
ce przedmiotem powszechnej us∏ugi pocztowej.

2. Podmiot zarzàdzajàcy stacjà kolejowà, lotni-
skiem cywilnym lub portem morskim albo Êródlàdo-
wym jest obowiàzany zapewniç operatorowi Êwiadczà-
cemu powszechne us∏ugi pocztowe dost´p do nie-
zb´dnych pomieszczeƒ i urzàdzeƒ umo˝liwiajàcy za∏a-
dunek i wy∏adunek, o ile nie utrudnia to racjonalnego
z nich korzystania.

3. Szczegó∏owe warunki wykonywania przez pod-
mioty obowiàzków, o których mowa w ust. 1 i 2, usta-
la si´ w umowie, która powinna byç zawarta w termi-
nie 30 dni od dnia wystàpienia przez operatora o jej za-
warcie.

4. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli nie-
ruchomoÊç stanowi przedmiot u˝ytkowania, najmu,
dzier˝awy lub trwa∏ego zarzàdu.

Art. 55. 1. Prezes URTiP prowadzi badania jakoÊci
powszechnych us∏ug pocztowych, uzyskanej przez
operatora Êwiadczàcego powszechne us∏ugi pocztowe
w poprzednim roku, co najmniej w zakresie wskaênika
terminowoÊci dor´czeƒ przesy∏ek.

2. Prezes URTiP publikuje w Biuletynie URTiP, w ter-
minie do dnia 31 maja, roczny raport zawierajàcy wy-
niki badaƒ, o których mowa w ust. 1, a tak˝e informa-
cje o iloÊci i rodzajach zg∏oszonych reklamacji oraz
sposobie ich rozpatrzenia, z uwzgl´dnieniem podzia∏u
na powszechne us∏ugi pocztowe i us∏ugi nieb´dàce po-
wszechnymi us∏ugami pocztowymi.

Art. 56. Operator Êwiadczàcy powszechne us∏ugi
pocztowe zapewnia osobom niepe∏nosprawnym do-
st´p do Êwiadczonych powszechnych us∏ug poczto-
wych przez:

1) organizacj´ pracy placówek operatora umo˝liwiajà-
cà osobom poruszajàcym si´ za pomocà wózka in-
walidzkiego korzystanie z us∏ug Êwiadczonych
przez te placówki;

2) tworzenie w placówkach operatora odpowiednio
oznakowanych stanowisk obs∏ugi osób niepe∏no-
sprawnych;

3) umieszczanie nadawczych skrzynek pocztowych
w sposób i w miejscu umo˝liwiajàcym korzystanie
z nich osobie niepe∏nosprawnej, poruszajàcej si´
za pomocà wózka inwalidzkiego, w szczególnoÊci
nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych
w placówce operatora lub na nieruchomoÊci u˝yt-
kowanej przez t´ placówk´;

4) dor´czanie osobom:

a) z uszkodzeniem narzàdu ruchu powodujàcym
koniecznoÊç korzystania z wózka inwalidzkiego,

b) niewidomym lub ociemnia∏ym

— na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych
op∏at, przesy∏ek listowych, przesy∏ek rejestrowa-

nych, w tym przesy∏ek z zadeklarowanà wartoÊcià
oraz kwot pieni´˝nych okreÊlonych w przekazach
pocztowych, z pomini´ciem oddawczej skrzynki
pocztowej oraz bez koniecznoÊci odbierania prze-
sy∏ki w placówce operatora;

5) przyjmowanie od osoby niepe∏nosprawnej w miej-
scu jej zamieszkania prawid∏owo op∏aconej prze-
sy∏ki nieb´dàcej przesy∏kà rejestrowanà.

Rozdzia∏ 5

OdpowiedzialnoÊç za niewykonanie lub nienale˝yte
wykonanie us∏ug pocztowych

Art. 57. 1. Do odpowiedzialnoÊci operatorów za
niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie us∏ugi pocz-
towej stosuje si´ przepisy Kodeksu cywilnego, je˝eli
przepisy ustawy nie stanowià inaczej.

2. Operator publiczny odpowiada za niewykonanie
lub nienale˝yte wykonanie powszechnej us∏ugi poczto-
wej, chyba ̋ e niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie
nastàpi∏o:

1) wskutek si∏y wy˝szej;

2) wy∏àcznie z powodu naruszenia przez nadawc´ lub
adresata przepisów ustawy albo regulaminu
Êwiadczenia powszechnych us∏ug pocztowych;

3) wy∏àcznie z powodu szczególnej podatnoÊci prze-
sy∏anej rzeczy na uszkodzenia wynikajàcej z jej wad
lub naturalnych w∏aÊciwoÊci.

3. Operator publiczny odpowiada za niewykonanie
lub nienale˝yte wykonanie powszechnej us∏ugi poczto-
wej jedynie w zakresie okreÊlonym ustawà, chyba ˝e
niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie powszechnej
us∏ugi pocztowej jest nast´pstwem czynu niedozwolo-
nego.

4. Roszczenie z tytu∏u nienale˝ytego wykonania
us∏ugi pocztowej wygasa wskutek przyj´cia przesy∏ki
bez zastrze˝eƒ. Nie dotyczy to jednak roszczeƒ z tytu∏u
niewidocznych ubytków lub uszkodzeƒ przesy∏ki zg∏o-
szonych przez adresata operatorowi nie póêniej ni˝ po
up∏ywie 7 dni od przyj´cia przesy∏ki.

Art. 58. 1. Z tytu∏u niewykonania lub nienale˝ytego
wykonania powszechnej us∏ugi pocztowej przys∏uguje
odszkodowanie:

1) za utrat´ przesy∏ki poleconej — w wysokoÊci ˝àda-
nej przez nadawc´, nie wy˝szej jednak ni˝ pi´çdzie-
si´ciokrotnoÊç op∏aty pobranej przez operatora pu-
blicznego za traktowanie przesy∏ki jako przesy∏ki
poleconej;

2) za utrat´ paczki pocztowej — w wysokoÊci ˝àdanej
przez nadawc´, nie wy˝szej jednak ni˝ dziesi´cio-
krotnoÊç op∏aty pobranej za jej nadanie;

3) za utrat´ przesy∏ki z zadeklarowanà wartoÊcià 
— w wysokoÊci ˝àdanej przez nadawc´, nie wy˝-
szej jednak ni˝ zadeklarowana wartoÊç przesy∏ki;
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4) za ubytek zawartoÊci lub uszkodzenie paczki pocz-
towej lub przesy∏ki poleconej — w wysokoÊci ̋ àda-
nej przez nadawc´ lub w wysokoÊci zwyk∏ej warto-
Êci utraconych lub uszkodzonych rzeczy, nie wy˝-
szej jednak ni˝ maksymalna wysokoÊç odszkodo-
wania, o którym mowa w pkt 1 lub 2;

5) za ubytek zawartoÊci przesy∏ki z zadeklarowanà
wartoÊcià — w wysokoÊci zwyk∏ej wartoÊci utraco-
nych rzeczy;

6) za uszkodzenie zawartoÊci przesy∏ki z zadeklarowa-
nà wartoÊcià — w wysokoÊci zwyk∏ej wartoÊci rze-
czy, których uszkodzenie stwierdzono. 

2. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5
i 6, nie mo˝e byç wy˝sze ni˝ zadeklarowana wartoÊç
przesy∏ki.

Art. 59. W przypadku niezrealizowania przekazu
pocztowego przys∏uguje odszkodowanie w wysokoÊci
pi´ciokrotnej op∏aty pobranej za jego nadanie. Ponad-
to zwrotowi podlega kwota pieni´˝na okreÊlona
w przekazie pocztowym.

Art. 60. W przypadku niewykonania us∏ugi opera-
tor, niezale˝nie od nale˝nego odszkodowania, zwraca
w ca∏oÊci op∏at´ pobranà za wykonanie us∏ugi.

Art. 61. 1. W przypadku niewykonania lub nienale-
˝ytego wykonania powszechnej us∏ugi pocztowej w za-
kresie przesy∏ki rejestrowanej i przekazu pocztowego,
prawo wniesienia reklamacji przys∏uguje nadawcy al-
bo adresatowi — gdy nadawca zrzeknie si´ na jego
rzecz prawa dochodzenia roszczeƒ albo gdy przesy∏ka
lub kwota pieni´˝na okreÊlona w przekazie pocztowym
zostanie dor´czona adresatowi. 

2. Nadawca albo adresat mogà zg∏osiç reklamacj´
w ka˝dej placówce operatora Êwiadczàcego powszech-
ne us∏ugi pocztowe.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) okolicznoÊci, w których powszechnà us∏ug´ poczto-
wà w zakresie przesy∏ki rejestrowanej i przekazu
pocztowego uwa˝a si´ za niewykonanà,

2) szczegó∏owe warunki, jakim powinna odpowiadaç
reklamacja za niewykonanie lub nienale˝yte wyko-
nanie powszechnej us∏ugi pocztowej w zakresie
przesy∏ki rejestrowanej i przekazu pocztowego,

3) szczegó∏owy tryb post´powania reklamacyjnego
w odniesieniu do powszechnych us∏ug poczto-
wych w zakresie przesy∏ki rejestrowanej i przekazu
pocztowego

— majàc na uwadze maksymalne uproszczenie proce-
dur reklamacyjnych, zapewnienie ich przejrzystoÊci
oraz niezb´dnà ochron´ interesu nadawcy i adresata.

Art. 62. 1. Prawo dochodzenia w post´powaniu sà-
dowym roszczeƒ okreÊlonych w ustawie, wynikajàcych
ze stosunków z operatorem Êwiadczàcym powszechne

us∏ugi pocztowe w zakresie Êwiadczenia powszech-
nych us∏ug pocztowych, przys∏uguje nadawcy albo ad-
resatowi po wyczerpaniu drogi post´powania rekla-
macyjnego. 

2. Drog´ post´powania reklamacyjnego uwa˝a si´ za
wyczerpanà w przypadku odmowy uznania reklamacji
przez operatora albo niezap∏acenia dochodzonej nale˝-
noÊci w terminie 90 dni od dnia wniesienia reklamacji.

3. Roszczenia dochodzone na podstawie ustawy
przedawniajà si´ z up∏ywem 12 miesi´cy od dnia nada-
nia przesy∏ki lub przekazu pocztowego.

4. Bieg przedawnienia roszczeƒ zawiesza si´ na
okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia wyczerpa-
nia drogi post´powania reklamacyjnego.

Rozdzia∏ 6

Kontrola dzia∏alnoÊci pocztowej

Art. 63. 1. Prezes URTiP jest uprawniony do kontro-
li przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowieƒ
z zakresu dzia∏alnoÊci pocztowej.

2. Prezes URTiP sprawuje kontrol´:

1) dzia∏alnoÊci pocztowej wykonywanej na podstawie
ustawy, zezwolenia i zg∏oszenia:

a) w zakresie naruszania przez innych przedsi´bior-
ców uprawnieƒ zastrze˝onych dla operatora pu-
blicznego,

b) w zakresie Êwiadczenia us∏ug pocztowych,

c) w zakresie stosowania przez operatora Êwiad-
czàcego powszechne us∏ugi pocztowe minimal-
nych wymagaƒ dotyczàcych jakoÊci powszech-
nych us∏ug pocztowych, o których mowa
w art. 46 ust. 3 pkt 1 lit. b, 

d) w zakresie obowiàzków dotyczàcych zapewnie-
nia przez operatora Êwiadczàcego powszechne
us∏ugi pocztowe osobom niepe∏nosprawnym
dost´pu do Êwiadczonych powszechnych us∏ug
pocztowych,

e) w sposób niezgodny z warunkami okreÊlonymi
w zezwoleniu lub zg∏oszeniu;

2) w celu wykrywania dzia∏alnoÊci wykonywanej bez
wymaganego zezwolenia lub zg∏oszenia. 

3. Prezes URTiP jest uprawniony do kontroli pla-
nów dzia∏aƒ, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 2.

Art. 64. 1. Pracownikom Urz´du Regulacji Teleko-
munikacji i Poczty, zwanym dalej „pracownikami
URTiP”, przys∏uguje, po okazaniu legitymacji s∏u˝bo-
wej i pisemnego upowa˝nienia wydanego przez Preze-
sa URTiP, prawo do zwiàzanego z zakresem kontroli:

1) dost´pu do materia∏ów, dokumentów i danych
podlegajàcych kontroli, a tak˝e sporzàdzania ich
kopii;
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2) wst´pu do wszystkich obiektów i nieruchomoÊci
oraz pomieszczeƒ kontrolowanej jednostki;

3) przeprowadzenia ogl´dzin, wa˝enia przesy∏ek oraz
sprawdzenia wysokoÊci op∏aty pobranej przez ope-
ratora;

4) sprawdzania zawartoÊci przesy∏ek o masie nieprze-
kraczajàcej dopuszczalnej granicy wagowej nada-
nych w sposób umo˝liwiajàcy sprawdzenie zawar-
toÊci, przyj´tych do przemieszczenia lub dor´cze-
nia przez podmioty nieb´dàce operatorem publicz-
nym, bez otwierania przesy∏ki. 

2. Pisemne upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1,
powinno okreÊlaç zakres i termin kontroli. 

3. Kontrolowany przedsi´biorca jest obowiàzany
zapewniç warunki sprawnego przeprowadzania kon-
troli oraz udost´pniç pracownikom URTiP materia∏y,
dokumenty i dane podlegajàce kontroli, a tak˝e udzie-
laç wszelkich potrzebnych informacji.

4. CzynnoÊci kontrolne sà dokonywane w obecno-
Êci kontrolowanego przedsi´biorcy albo osoby przez
niego upowa˝nionej.

5. CzynnoÊci kontrolne powinny byç przeprowa-
dzane w sposób niepowodujàcy zak∏óceƒ w funkcjono-
waniu kontrolowanego przedsi´biorcy. W przypadku
gdy zakres lub termin przeprowadzanej kontroli ma
niekorzystny wp∏yw na jakoÊç us∏ug Êwiadczonych
przez kontrolowanego przedsi´biorc´, koniecznoÊç
podj´cia takich dzia∏aƒ powinna byç uzasadniona
w protokole, o którym mowa w ust. 6.

6. Kontrolujàcy sporzàdza protokó∏ kontroli.

7. Protokó∏, o którym mowa w ust. 6, podpisuje tak-
˝e kontrolowany przedsi´biorca lub osoba przez niego
upowa˝niona.

8. Kontrolowany przedsi´biorca mo˝e wnieÊç do
protoko∏u zastrze˝enia i uwagi wraz z uzasadnieniem
w terminie 30 dni od dnia dor´czenia protoko∏u.

9. W przypadku odmowy podpisania protoko∏u
przez osoby, o których mowa w ust. 4, kontrolujàcy czy-
ni o tym wzmiank´ w protokole, a odmawiajàcy podpi-
su mo˝e, w terminie 7 dni, przedstawiç swoje stanowi-
sko na piÊmie Prezesowi URTiP.

Art. 65. 1. W przypadku naruszenia przepisów, de-
cyzji lub postanowieƒ dotyczàcych dzia∏alnoÊci pocz-
towej, Prezes URTiP wydaje decyzj´ okreÊlajàcà za-
kres naruszeƒ oraz termin usuni´cia nieprawid∏owo-
Êci. Decyzja mo˝e okreÊlaç sposób usuni´cia niepra-
wid∏owoÊci.

2. W przypadku stwierdzenia Êwiadczenia us∏ug
pocztowych bez wymaganego zezwolenia albo z naru-
szeniem przepisów o zg∏oszeniu, Prezes URTiP wydaje
decyzj´ nakazujàcà wstrzymanie dzia∏alnoÊci. Decyzja
podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 66. 1. Do post´powania przed Prezesem URTiP
stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Od decyzji Prezesa URTiP, o których mowa
w art. 68 ust. 1, przys∏uguje odwo∏anie do Sàdu Okr´-
gowego w Warszawie — sàdu ochrony konkurencji
i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia dor´czenia
decyzji.

Rozdzia∏ 7

Kary pieni´˝ne

Art. 67. 1. Karze pieni´˝nej podlega podmiot, który:

1) Êwiadczy us∏ugi pocztowe bez wymaganego ze-
zwolenia albo wbrew jego warunkom;

2) Êwiadczy us∏ugi pocztowe z naruszeniem przepi-
sów o zg∏oszeniu;

3) nie b´dàc operatorem publicznym, Êwiadczy us∏u-
gi zastrze˝one niezgodnie z art. 47 ust. 2;

4) emituje znaki op∏aty pocztowej niezg∏oszone do
wykazu lub znaki niezgodne z wymaganiami usta-
wy albo emituje karty pocztowe lub koperty z na-
drukowanym znakiem op∏aty pocztowej niezgod-
nie z wymaganiami ustawy;

5) nie wype∏nia obowiàzków lub zadaƒ na rzecz
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa lub bezpie-
czeƒstwa i porzàdku publicznego, w zakresie i na
warunkach okreÊlonych w ustawie;

6) b´dàc operatorem Êwiadczàcym powszechne us∏u-
gi pocztowe:

a) nie stosuje wymagaƒ, o których mowa w art. 52
ust. 1 i 2,

b) nie przedk∏ada w trybie lub terminie informacji,
o których mowa w art. 52 ust. 3,

c) nie przedk∏ada w trybie lub terminie sprawozda-
nia, o którym mowa w art. 52 ust. 6;

7) b´dàc operatorem:

a) nie przedk∏ada informacji, o której mowa w art. 44
ust. 1 i 2,

b) nie zg∏asza Prezesowi URTiP zmian stanu fak-
tycznego i prawnego obj´tego zezwoleniem
bàdê zg∏oszeniem,

c) nie stosuje znaków op∏aty pocztowej i oznaczeƒ
w sposób okreÊlony w art. 31 ust. 1 i 2,

d) nie przedk∏ada wymaganego sprawozdania
o dzia∏alnoÊci pocztowej albo wymaganej infor-
macji o zakresie tej dzia∏alnoÊci.

2. WysokoÊç kary pieni´˝nej nie mo˝e przekroczyç:

1) 1 % w przypadku stwierdzenia naruszeƒ wymienio-
nych w ust. 1 pkt 6 lit. a i b i pkt 7 lit. a, b i d,

2) 2 % w przypadku stwierdzenia naruszeƒ, o których
mowa w ust. 1 pkt 1—5, pkt 6 lit. c i pkt 7 lit. c

— przychodów ogó∏em osiàgni´tych przez ukarany
podmiot z dzia∏alnoÊci pocztowej w poprzednim roku
podatkowym.
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3. W przypadku gdy okres wykonywania przez pod-
miot dzia∏alnoÊci pocztowej jest krótszy ni˝ 12 miesi´-
cy, za podstaw´ wymiaru kary pieni´˝nej przyjmuje si´
równowartoÊç kwoty 250 000 euro, wyra˝onej w z∏o-
tych i ustalanej przy zastosowaniu kursu Êredniego
og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski obowiàzujà-
cego w dniu wydania decyzji o na∏o˝eniu kary.

4. Niezale˝nie od kary pieni´˝nej, o której mowa
w ust. 1, mo˝na na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà na przedsi´-
biorc´ b´dàcego osobà fizycznà, prezesa zarzàdu spó∏-
ki prawa handlowego (cz∏onka zarzàdu) lub dyrektora
przedsi´biorstwa, w sytuacji gdy podleg∏a mu jednost-
ka kontrolowana mimo powiadomienia o tym fakcie
prezesa zarzàdu spó∏ki (cz∏onka zarzàdu) lub dyrektora
przedsi´biorstwa przez kontrolujàcego uniemo˝liwia
lub utrudnia przeprowadzenie kontroli przez Urzàd Re-
gulacji Telekomunikacji i Poczty.

5. WysokoÊç kary pieni´˝nej, o której mowa
w ust. 4, nie mo˝e przekroczyç 300 % wynagrodzenia
otrzymywanego przez ukaranego, obliczonego wed∏ug
zasad przy ustalaniu ekwiwalentu pieni´˝nego za
urlop, a w sytuacji gdy ukarany nie otrzymuje wyna-
grodzenia w zwiàzku z pe∏nionà funkcjà lub wykonywa-
nà dzia∏alnoÊcià, wysokoÊç kary nie mo˝e przekraczaç
dziesi´ciokrotnoÊci najni˝szego miesi´cznego wyna-
grodzenia obowiàzujàcego w dniu ukarania.

6. Kary pieni´˝ne stanowià dochód bud˝etu paƒ-
stwa.

Art. 68. 1. Kary pieni´˝ne, o których mowa w art. 67
ust. 1 i 4, wymierza Prezes URTiP w drodze decyzji. 

2. Ustalajàc wysokoÊç kary pieni´˝nej, Prezes
URTiP uwzgl´dnia stopieƒ szkodliwoÊci czynu, stopieƒ
zawinienia, dotychczasowà dzia∏alnoÊç podmiotu oraz
jego mo˝liwoÊci finansowe.

3. Operator jest obowiàzany do dostarczenia Preze-
sowi URTiP, na jego ˝àdanie, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania ˝àdania, danych niezb´dnych do okreÊle-
nia podstawy wymiaru kary pieni´˝nej. W przypadku
niedostarczenia danych lub dostarczenia danych unie-
mo˝liwiajàcych ustalenie podstawy wymiaru kary pie-
ni´˝nej, Prezes URTiP mo˝e ustaliç podstaw´ kary pie-
ni´˝nej w sposób szacunkowy, nie mniejszà jednak ni˝:

1) 200 % przeci´tnego wynagrodzenia w sektorze
przedsi´biorstw z grudnia poprzedniego roku,
og∏oszonego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Sta-
tystycznego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski” — w przypad-
kach, o których mowa w art. 67 ust. 4 i 5;

2) równowartoÊç 250 000 euro, wyra˝ona w z∏otych
i ustalona przy zastosowaniu kursu Êredniego
og∏oszonego przez Narodowy Bank Polski, obo-
wiàzujàcego w dniu wydania decyzji o na∏o˝eniu
kary pieni´˝nej — w pozosta∏ych przypadkach.

4. Termin uiszczenia kar pieni´˝nych wynosi
14 dni od dnia dor´czenia decyzji ostatecznej o na∏o-
˝eniu kary.

5. Kary pieni´˝ne nieuiszczone w terminie podlega-
jà, wraz z odsetkami za zw∏ok´, przymusowemu Êcià-
gni´ciu, w trybie okreÊlonym w przepisach o post´po-
waniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdzia∏ 8

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 69. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Ko-
deks post´powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 43 w zdaniu drugim wyrazy „skrzynce na ko-
respondencj´” zast´puje si´ wyrazami „oddawczej
skrzynce pocztowej”;

2) art. 44 otrzymuje nast´pujàce brzmienie:

„Art. 44. § 1. W razie niemo˝noÊci dor´czenia pi-
sma w sposób wskazany w art. 42
i 43:

1) poczta przechowuje pismo przez
okres siedmiu dni w swojej pla-
cówce, w przypadku dor´czania pi-
sma przez poczt´,

2) pismo sk∏ada si´ w urz´dzie w∏aÊci-
wej gminy na okres siedmiu dni,
w przypadku dor´czania pisma
przez pracownika lub upowa˝nionà
osob´ lub organ. 

§ 2. Zawiadomienie o z∏o˝eniu pisma
w miejscu okreÊlonym w § 1, umiesz-
cza si´ w oddawczej skrzynce poczto-
wej lub, gdy nie jest to mo˝liwe,
w drzwiach mieszkania adresata albo
jego biura lub innego pomieszczenia,
w którym adresat wykonuje swoje
czynnoÊci zawodowe, bàdê w miejscu
widocznym na nieruchomoÊci, której
post´powanie dotyczy; w tym przy-
padku dor´czenie uwa˝a si´ za doko-
nane z up∏ywem ostatniego dnia ter-
minu, o którym mowa w § 1.”;

3) w art. 57 w § 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Termin uwa˝a si´ za zachowany, je˝eli przed jego
up∏ywem nadano pismo w polskiej placówce pocz-
towej operatora publicznego albo z∏o˝ono w pol-
skim urz´dzie konsularnym.”.

Art. 70. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. — Ko-
deks rodzinny i opiekuƒczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59,
z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1986 r. Nr 36, poz. 180,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 122, poz. 1322, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403
oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 772) w art. 8 w § 3 zdanie
pierwsze otrzymuje brzmienie:

„ZaÊwiadczenie, o którym mowa w § 2, wraz z za-
Êwiadczeniem sporzàdzonym przez kierownika urz´-
du stanu cywilnego na podstawie art. 41 § 1 duchow-
ny przekazuje do urz´du stanu cywilnego przed up∏y-
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wem pi´ciu dni od zawarcia ma∏˝eƒstwa; nadanie ja-
ko przesy∏ki poleconej w polskiej placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z przekaza-
niem do urz´du stanu cywilnego.”.

Art. 71. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11,
poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r.
Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r.
Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4,
poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34,
poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115,
poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105,
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24,
poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348,
Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752,
Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037,
Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126,
poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271,
Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 41,
poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109,
poz. 1035 i Nr 119, poz. 1121) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 139 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. W razie niemo˝noÊci dor´czenia w sposób
przewidziany w artyku∏ach poprzedzajàcych,
pismo przes∏ane pocztà nale˝y z∏o˝yç w pla-
cówce pocztowej operatora publicznego,
a dor´czane w inny sposób — w urz´dzie w∏a-
Êciwej gminy, umieszczajàc zawiadomienie
o tym w drzwiach mieszkania adresata lub
w oddawczej skrzynce pocztowej.

§ 2. Je˝eli adresat lub jego domownik odmawia
przyj´cia pisma, pozostawia si´ je w miejscu
dor´czenia, a gdyby to by∏o niemo˝liwe, pismo
przes∏ane pocztà sk∏ada si´ — uprzedzajàc
o tym — w placówce pocztowej operatora pu-
blicznego lub, w przypadku pism dor´czanych
w inny sposób, w urz´dzie w∏aÊciwej gminy.”;

2) w art. 165 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Oddanie pisma procesowego w polskiej pla-
cówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z wniesieniem go do sàdu.”;

3) w art. 4791 w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nale˝àce do w∏aÊciwoÊci sàdów na podstawie
przepisów o ochronie konkurencji, Prawa ener-
getycznego, Prawa telekomunikacyjnego, Pra-
wa pocztowego oraz przepisów o transporcie
kolejowym,”;

4) tytu∏ rozdzia∏u 5 w dziale IVa tytu∏u VII ksi´gi pierw-
szej cz´Êci pierwszej otrzymuje brzmienie: 

„Rozdzia∏ 5. Post´powanie w sprawach z zakresu
regulacji telekomunikacji i poczty”;

5) w art. 47957 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) za˝aleƒ na postanowienia wydawane przez Pre-
zesa Urz´du w post´powaniach prowadzonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 lipca
2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321
i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360
oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424 i Nr 113, poz. 1070),
ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocz-
towe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188) lub przepisów
odr´bnych.”;

6) w art. 47961 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W sprawach z zakresu regulacji telekomuni-
kacji i poczty stronami sà tak˝e Prezes Urz´du
i zainteresowany.”.

Art. 72. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1986 r. — Pra-
wo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180,
z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 29, poz. 154,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532 oraz
z 2001 r. Nr 43, poz. 476 i Nr 110, poz. 1189) w art. 61a
w ust. 4 w zdaniu pierwszym wyrazy „polskim urz´dzie
pocztowym” zast´puje si´ wyrazami „polskiej placów-
ce pocztowej operatora publicznego”. 

Art. 73. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli-
cji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 113,
poz. 1070) po art. 20c dodaje si´ art. 20d w brzmieniu: 

„Art. 20d. 1. Dane dotyczàce osób korzystajàcych
z us∏ug pocztowych oraz dane doty-
czàce faktu i okolicznoÊci Êwiadczenia
lub korzystania z tych us∏ug mogà byç
ujawnione Policji i przez nià przetwa-
rzane wy∏àcznie w celu zapobiegania
lub wykrywania przest´pstw oraz ich
sprawców. 

2. Ujawnianie danych, o których mowa
w ust. 1, nast´puje na:

1) pisemny wniosek Komendanta
G∏ównego Policji lub Komendanta
Wojewódzkiego,

2) ˝àdanie policjanta posiadajàcego
pisemne upowa˝nienie osób, o któ-
rych mowa w pkt 1.

3. Podmioty uprawnione do Êwiadczenia
us∏ug pocztowych, na podstawie usta-
wy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo
pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188) sà
obowiàzane do udost´pniania da-
nych, okreÊlonych w ust. 1, policjan-
tom wskazanym we wniosku organu
Policji.”. 
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Art. 74. W ustawie z dnia 27 wrzeÊnia 1990 r. o wy-
borze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507)
w art. 73 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „polskim
urz´dzie pocztowym” zast´puje si´ wyrazami „polskiej
placówce pocztowej operatora publicznego”.

Art. 75. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podat-
ku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym
(Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599,
z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231
i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640,
z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137,
poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r.
Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz.1076, z 1999 r. Nr 50,
poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r.
Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12,
poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63,
poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106,
poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324, z 2002 r. Nr 19, poz. 185,
Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272,
Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803 oraz
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 84, poz. 774 i Nr 96, poz. 874)
w art. 46 w ust. 1 wyraz „poczty” zast´puje si´ wyraza-
mi „placówki pocztowej operatora publicznego”.

Art. 76. W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o za-
mówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz
z 2003 r. Nr 2, poz. 16) w art. 86 w ust. 3 wyrazy „pol-
skim urz´dzie pocztowym” zast´puje si´ wyrazami
„polskiej placówce pocztowej operatora publicznego”.

Art. 77. W ustawie z dnia 12 lipca 1995 r. o ochro-
nie roÊlin uprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1398
i Nr 238, poz. 2019) w art. 46 w pkt 2 wyrazy „urz´dów
pocztowych” zast´puje si´ wyrazami „placówek ope-
ratorów pocztowych”.

Art. 78. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r. o za-
sadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏atników
(Dz. U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r.
Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 110,
poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 126,
poz. 1067) w art. 8 w ust. 6 wyraz „poczty” zast´puje si´
wyrazami „placówki pocztowej operatora publicznego”.

Art. 79. W ustawie z dnia 7 listopada 1996 r. o obo-
wiàzkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U.
Nr 152, poz. 722) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. Przesy∏ki zawierajàce egzemplarze obo-
wiàzkowe wysy∏ane do bibliotek uprawnio-
nych do ich otrzymywania sà zwolnione od
op∏at pocztowych, do wysokoÊci najni˝szej
op∏aty za przyj´cie, przemieszczenie i dor´-
czenie przesy∏ki nieb´dàcej przesy∏kà naj-
szybszej kategorii, tego rodzaju, tej samej
masy, ustalonej w obowiàzujàcym cenniku
powszechnych us∏ug pocztowych operato-
ra publicznego w rozumieniu ustawy z dnia
12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe
(Dz. U. Nr 130, poz. 1188) .”.

Art. 80. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r.
Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155 i Nr 111,
poz. 1061) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 124 otrzymuje brzmienie:

„Art. 124. Termin jest zachowany, je˝eli przed jego
up∏ywem pismo zosta∏o nadane w pol-
skiej placówce pocztowej operatora pu-
blicznego, w polskim urz´dzie konsular-
nym lub z∏o˝one przez ˝o∏nierza w do-
wództwie jednostki wojskowej albo
przez osob´ pozbawionà wolnoÊci w ad-
ministracji odpowiedniego zak∏adu,
a przez cz∏onka za∏ogi polskiego statku
morskiego kapitanowi statku.”;

2) w art. 133 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Je˝eli dor´czenia nie mo˝na dokonaç w spo-
sób wskazany w art. 132, pismo przes∏ane
pocztà pozostawia si´ w najbli˝szej placów-
ce pocztowej operatora publicznego, a prze-
s∏ane w inny sposób — w najbli˝szej jedno-
stce Policji albo we w∏aÊciwym urz´dzie
gminy.”.

Art. 81. W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r.
o Êwiadku koronnym (Dz. U. Nr 114, poz. 738, Nr 160,
poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2001 r. Nr 5,
poz. 40 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155 i Nr 111, poz. 1061)
w art. 19 w ust. 1 w zdaniu wst´pnym wyrazy „w∏aÊci-
wy urzàd pocztowy” zast´puje si´ wyrazami „w∏aÊci-
wà placówk´ operatora pocztowego”.

Art. 82. W ustawie z dnia 30 lipca 1997 r. o paƒstwo-
wym przedsi´biorstwie u˝ytecznoÊci publicznej „Pocz-
ta Polska” (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 uchyla si´ ust. 3;

2) uchyla si´ art. 7;

3) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. 1. Przedmiotem dzia∏alnoÊci gospodarczej
Poczty Polskiej jest:

1) Êwiadczenie us∏ug pocztowych,

2) emisja, wprowadzanie i wycofywa-
nie z obiegu znaczków pocztowych,
kartek pocztowych oraz kopert z na-
drukowanym znakiem op∏aty poczto-
wej,

3) wykonywanie innych us∏ug zwiàza-
nych z wykorzystaniem s∏u˝by poczto-
wej, w szczególnoÊci w zakresie ob-
s∏ugi organów w∏adzy publicznej, kol-
porta˝u prasy i wydawnictw, filateli-
styki,
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4) Êwiadczenie us∏ug finansowych i wyko-
nywanie czynnoÊci z nimi zwiàzanych,

5) poÊrednictwo w wykonywaniu us∏ug
finansowych, w tym czynnoÊci banko-
wych,

6) Êwiadczenie us∏ug logistycznych,
a w szczególnoÊci przewóz przesy∏ek
towarowych oraz ich konfekcjonowa-
nie i magazynowanie.

2. Dzia∏alnoÊç wymieniona w ust. 1 pkt 1—3
jest wykonywana w zakresie i na warun-
kach okreÊlonych w ustawie z dnia
12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe
(Dz. U. Nr 130, poz. 1188) oraz w przepi-
sach wydanych na jej podstawie.

3. Je˝eli wymagajà tego wzgl´dy ciàg∏oÊci
i dost´pnoÊci us∏ug, Poczta Polska mo˝e
Êwiadczyç us∏ugi pocztowe za poÊred-
nictwem agentów pocztowych, dzia∏ajà-
cych zgodnie z przepisami Kodeksu cy-
wilnego.

4. Poczta Polska mo˝e wykonywaç innà
dzia∏alnoÊç gospodarczà, je˝eli nie ogra-
nicza ona dzia∏alnoÊci okreÊlonej
w ust. 1.”;

4) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. W ramach Êwiadczenia us∏ug i wykony-
wania czynnoÊci, o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 4, Poczta Polska mo-
˝e w szczególnoÊci:

1) Êwiadczyç us∏ugi zwiàzane z transfe-
rem Êrodków pieni´˝nych w obrocie
krajowym i z zagranicà,

2) wydawaç karty p∏atnicze i wykony-
waç operacje przy ich u˝yciu,

3) wykonywaç operacje czekowe i we-
kslowe,

4) nabywaç i zbywaç wierzytelnoÊci
oraz Êwiadczyç us∏ugi w tym zakre-
sie,

5) udzielaç po˝yczek ze Êrodków w∏a-
snych, w tym kredytów konsumenc-
kich,

6) udzielaç por´czeƒ i gwarancji oraz
zaciàgaç inne zobowiàzania nieuj-
mowane w bilansie,

7) prowadziç sprzeda˝ skarbowych pa-
pierów wartoÊciowych oraz obligacji
jednostek samorzàdu terytorialnego
i wykonywaç inne zlecone czynnoÊci
z tym zwiàzane, zgodnie z zasadami
i na warunkach okreÊlonych w od-
r´bnych przepisach regulujàcych
dzia∏alnoÊç w tym zakresie,

8) wykonywaç us∏ugi w zakresie przeli-
czania, sortowania i przechowywa-
nia znaków pieni´˝nych,

9) przechowywaç przedmioty i papiery
wartoÊciowe oraz udost´pniaç skryt-
ki sejfowe,

10) transportowaç wartoÊci pieni´˝ne,
w tym papiery wartoÊciowe i doku-
menty bankowe,

11) Êwiadczyç us∏ugi teleinformatyczne
i przetwarzania danych, w tym na
rzecz instytucji finansowych i ban-
ków.

2. W ramach poÊrednictwa finansowego,
o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5,
Poczta Polska mo˝e:

1) Êwiadczyç us∏ugi poÊrednictwa
ubezpieczeniowego,

2) na podstawie umowy zawartej z ban-
kiem na piÊmie, wykonywaç: 

a) w imieniu i na jego rzecz czynno-
Êci, polegajàce na:

— przyjmowaniu wp∏at, dokony-
waniu wyp∏at oraz obs∏udze
czeków, zwiàzanych z prowa-
dzeniem rachunków banko-
wych przez ten bank,

— dokonywaniu wyp∏at i przyjmo-
waniu sp∏at udzielonych przez
ten bank kredytów i po˝yczek
pieni´˝nych, 

b) czynnoÊci faktyczne zwiàzane
z dzia∏alnoÊcià bankowà

— stosujàc si´ do obowiàzujàcych
w banku regulaminów, ogólnych
warunków umów oraz zasad po-
st´powania,

3) Êwiadczyç inne us∏ugi.

3. Z zastrze˝eniem ust. 2 pkt 2, Poczta Pol-
ska — pod warunkiem posiadania pra-
wa do wykonywania ponad 50% g∏o-
sów na walnym zgromadzeniu akcjona-
riuszy banku — mo˝e na podstawie pe∏-
nomocnictwa udzielonego przez ten
bank, w zakresie zgodnym z przedmio-
tem dzia∏alnoÊci banku okreÊlonym
w jego statucie, wykonywaç w jego
imieniu i na jego rzecz: 

1) czynnoÊci bankowe okreÊlone
w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo banko-
we (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665,
Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178,
Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271,
Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241,
poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65,
poz. 594),

2) czynnoÊci bankowe okreÊlone w art. 5
ust. 1 pkt 3—7 i ust. 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo ban-
kowe.
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4. Bank zawiadamia Komisj´ Nadzoru
Bankowego o treÊci pe∏nomocnictwa
do wykonywania czynnoÊci, o których
mowa w ust. 3 pkt 1, w terminie 7 dni od
dnia jego udzielenia.

5. Udzielenie przez bank pe∏nomocnic-
twa, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, mo-
˝e nastàpiç po uzyskaniu zezwolenia
Komisji Nadzoru Bankowego. Zezwole-
nie wydawane jest na wspólny wniosek
banku i Poczty Polskiej i okreÊla czynno-
Êci, które Poczta Polska mo˝e wykony-
waç w jego imieniu i na jego rzecz.

6. Komisja Nadzoru Bankowego udziela
zezwolenia, o którym mowa w ust. 5, je-
˝eli:

1) nie zostanie zak∏ócone ostro˝ne i sta-
bilne zarzàdzanie bankiem,

2) bank i Poczta Polska b´dà posiadaç
wiarygodne plany dzia∏ania zapew-
niajàce ciàg∏e i niezak∏ócone wyko-
nywanie czynnoÊci, o których mowa
w ust. 3,

3) zostanie zapewnione wykonywanie
przez bank skutecznej kontroli we-
wn´trznej, mo˝liwoÊç wykonywania
obowiàzków bieg∏ego rewidenta
banku oraz ochrona tajemnicy praw-
nie chronionej w zakresie czynnoÊci
powierzonych przez bank Poczcie
Polskiej,

4) bank b´dzie móg∏ kierowaç do Pocz-
ty Polskiej wià˝àce zalecenia doty-
czàce wykonywania umowy obej-
mujàcej pe∏nomocnictwo do dzia∏a-
nia w imieniu banku.

7. Do wykonywania przez Poczt´ Polskà
dzia∏alnoÊci okreÊlonej w ust. 2 pkt 2
i ust. 3 stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy ustawy — Prawo bankowe.

8. Dzia∏alnoÊç Poczty Polskiej okreÊlona
w ust. 3 podlega nadzorowi sprawowa-
nemu przez Komisj´ Nadzoru Banko-
wego na zasadach okreÊlonych w usta-
wie — Prawo bankowe i ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Ban-
ku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938,
z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r.
Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119,
poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110,
poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800,
z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141,
poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594).

9. Poczta Polska mo˝e:

1) posiadaç rachunek bankowy w Naro-
dowym Banku Polskim,

2) pobieraç z Narodowego Banku Pol-
skiego oraz odprowadzaç do tego
Banku znaki pieni´˝ne, stosujàc si´

do zasad obowiàzujàcych w tym za-
kresie banki.

10. Podmiot Êwiadczàcy us∏ugi pocztowe
i osoby w nim zatrudnione wykonujàce
lub uczestniczàce w wykonywaniu czyn-
noÊci bankowych sà zobowiàzane zacho-
waç tajemnic´ bankowà, która obejmuje
wszystkie wiadomoÊci dotyczàce tych
czynnoÊci. Zakres tajemnicy bankowej
oraz zasady udzielania informacji stano-
wiàcych tajemnic´ bankowà okreÊlajà
przepisy ustawy — Prawo bankowe.

11. Poczta Polska mo˝e w regulaminach
podawanych do publicznej wiadomoÊci
okreÊlaç warunki Êwiadczenia us∏ug,
o których mowa w ust. 1. Postanowie-
nia tych regulaminów sà wià˝àce dla
stron, je˝eli w umowie o Êwiadczenie
us∏ug strony nie ustalà odmiennie
swych praw i obowiàzków. 

12. Potwierdzone przez Poczt´ Polskà do-
wody przyj´cia wp∏aty, a w zakresie
czynnoÊci okreÊlonych w ust. 1—3,
równie˝ wystawiane przez Poczt´ Pol-
skà oÊwiadczenia zawierajàce zobowià-
zania, zwolnienie z zobowiàzaƒ, zrze-
czenie si´ praw lub pokwitowanie od-
bioru nale˝noÊci oraz stwierdzajàce
udzielenie kredytu, po˝yczki pieni´˝nej,
ich wysokoÊci, zasady oprocentowania,
warunki sp∏aty — majà moc prawnà do-
kumentów urz´dowych.”;

5) po art. 12 dodaje si´ art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. Ârodki transportowe s∏u˝àce do przewo-
zu ∏adunku pocztowego Poczty Polskiej,
a tak˝e budynki, lokale i inne nierucho-
moÊci stanowiàce w∏asnoÊç Poczty Pol-
skiej lub oddane jej w u˝ytkowanie wie-
czyste, a tak˝e znajdujàce si´ we w∏ada-
niu Poczty Polskiej z innych tytu∏ów nie
mogà byç przeznaczane w drodze decy-
zji lub innych indywidualnych aktów ad-
ministracyjnych dla celów innych ni˝
zwiàzane z przedmiotem dzia∏alnoÊci
Poczty Polskiej, chyba ˝e przepis szcze-
gólny stanowi inaczej.”;

6) w art. 14:

a) w ust. 1 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 3 i 4.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ârodki trwa∏e nie mogà s∏u˝yç do zaspokaja-
nia zobowiàzaƒ pieni´˝nych Poczty Polskiej,
z wy∏àczeniem Êrodków trwa∏ych, na naby-
cie których zobowiàzania takie zosta∏y zacià-
gni´te.”,

c) dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Do sprzeda˝y lokali mieszkalnych znajdujà-
cych si´ w budynkach stanowiàcych w∏a-
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snoÊç Poczty Polskiej majà zastosowanie
przepisy art. 4—6 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o zasadach zbywania mieszkaƒ b´dà-
cych w∏asnoÊcià przedsi´biorstw paƒstwo-
wych, niektórych spó∏ek handlowych
z udzia∏em Skarbu Paƒstwa, paƒstwowych
osób prawnych oraz niektórych mieszkaƒ
b´dàcych w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 102,
poz. 1118) bez wzgl´du na przeznaczenie
budynku, w którym znajdujà si´ sprzedawa-
ne mieszkania.

4. Do budynków mieszkalnych stanowiàcych
w∏asnoÊç Poczty Polskiej majà zastosowanie
przepisy art. 3—7 oraz art. 9 ustawy z dnia
12 paêdziernika 1994 r. o zasadach przekazy-
wania zak∏adowych budynków mieszkalnych
przez przedsi´biorstwa paƒstwowe (Dz. U.
Nr 119, poz. 567, z 1996 r. Nr 52, poz. 236,
z 1997 r. Nr 6, poz. 32 oraz z 2000 r. Nr 39,
poz. 442).”;

7) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. 1. Poczta Polska otrzymuje z bud˝etu paƒ-
stwa dotacje:

1) do dzia∏alnoÊci polegajàcej na
Êwiadczeniu powszechnych us∏ug
pocztowych, je˝eli ich Êwiadczenie
przynosi strat´,

2) na finansowanie inwestycji.

2. WysokoÊç dotacji, o których mowa
w ust. 1, okreÊla ustawa bud˝etowa,
przy czym wysokoÊç dotacji, o której
mowa w ust. 1 pkt 1, nie przekracza ró˝-
nicy pomi´dzy kosztami Êwiadczenia
powszechnych us∏ug pocztowych
a przychodami z tego tytu∏u.

3. Dyrektor Generalny Poczty Polskiej jest
obowiàzany zg∏aszaç ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw ∏àcznoÊci wysokoÊç
straty poniesionej na Êwiadczeniu po-
wszechnych us∏ug pocztowych do dnia
15 kwietnia roku nast´pujàcego po roku,
w którym Poczta Polska ponios∏a strat´.

4. Do wydatkowania Êrodków pochodzà-
cych z dotacji, o której mowa w ust. 1
pkt 1, nie stosuje si´ przepisów ustawy
z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówie-
niach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197,
poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16).”;

8) w art. 27:

a) w ust. 1 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) regulaminy Êwiadczenia powszechnych
us∏ug pocztowych,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumenty i opinie, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, pkt 3 lit. a)—c) oraz w pkt 4 i 5, Ra-

da Poczty Polskiej przedstawia ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw ∏àcznoÊci, który zaj-
muje wobec nich ostateczne stanowisko,
a w odniesieniu do dokumentów i opinii,
o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. d) — po za-
si´gni´ciu opinii Prezesa Urz´du Regulacji
Telekomunikacji i Poczty.”;

9) po art. 41 dodaje si´ art. 41a w brzmieniu:

„Art. 41a. 1. WierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa wo-
bec Poczty Polskiej z tytu∏u odp∏atne-
go nabycia, przez jej poprzedników
prawnych, na podstawie przepisów
ustawy, o której mowa w art. 39, w∏a-
snoÊci budynków i innych urzàdzeƒ
oraz lokali, o których mowa w art. 41,
stwierdzone decyzjami wydanymi na
podstawie tej ustawy oraz ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r.
Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129,
poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz
z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717,
720 i 721, Nr 96, poz. 874 i Nr 124,
poz. 1152) wygasajà z dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy z dnia 12 czerwca
2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U.
Nr 130, poz. 1188).

2. WykreÊlenie hipotek zabezpieczajà-
cych wierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa,
o których mowa w ust. 1, nast´puje na
wniosek Poczty Polskiej i podlega
op∏acie sta∏ej w kwocie 30 z∏.”.

Art. 83. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160,
poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11,
poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037,
Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459,
Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368
i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387) w art. 12
w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora
publicznego albo z∏o˝one w polskim urz´dzie kon-
sularnym,”.

Art. 84. W ustawie z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r.
Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz
z 2003 r. Nr 50, poz. 424 i Nr 113, poz. 1070) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 109 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organem regulacyjnym w zakresie dzia∏alnoÊci
pocztowej, telekomunikacyjnej i gospodarki
cz´stotliwoÊciowej oraz kontroli spe∏niania wy-
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magaƒ dotyczàcych kompatybilnoÊci elektro-
magnetycznej jest Prezes URTiP.”;

2) w art. 110 w ust. 1: 

a) pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a) wykonywanie zadaƒ z zakresu regulacji
dzia∏alnoÊci pocztowej, okreÊlonych w usta-
wie z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocz-
towe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188),”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wspó∏praca z mi´dzynarodowymi organiza-
cjami telekomunikacyjnymi i organizacjami
pocztowymi, w∏aÊciwymi organami innych
paƒstw, a tak˝e Komisjà Europejskà, w zakre-
sie w∏aÊciwoÊci Prezesa URTiP,”,

c) w pkt 14 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 15 w brzmieniu:

„15) przedstawianie Komisji Europejskiej infor-
macji z zakresu w∏aÊciwoÊci Prezesa URTiP,
w tym:

a) o to˝samoÊci operatora Êwiadczàcego
powszechne us∏ugi pocztowe,

b) o sposobie udost´pniania korzystajàcym
z powszechnych us∏ug pocztowych
szczegó∏owych i aktualnych informacji
dotyczàcych charakteru oferowanych
us∏ug, warunków dost´pu, cen i wskaêni-
ków terminowoÊci dor´czeƒ,

c) o systemie rachunku kosztów stosowa-
nym przez operatora Êwiadczàcego po-
wszechne us∏ugi pocztowe, na ˝àdanie
Komisji i w okreÊlonym przez nià stopniu
szczegó∏owoÊci,

d) o przyj´tych wskaênikach terminowoÊci
dor´czeƒ dla powszechnych us∏ug pocz-
towych w obrocie krajowym.”;

3) w art. 124 w ust. 1 uchyla si´ pkt 18—20.

Art. 85. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Or-
dynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46,
poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.
Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089
i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507)
w art. 79 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „polskim
urz´dzie pocztowym” zast´puje si´ wyrazami „polskiej
placówce pocztowej operatora publicznego”.

Art. 86. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844
i Nr 113, poz. 1070) w art. 28 wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w ust. 1 w pkt 2 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) identyfikujàcych podmiot korzystajàcy z us∏ug
pocztowych oraz dotyczàcych faktu, okoliczno-
Êci Êwiadczenia us∏ug pocztowych lub korzysta-
nia z tych us∏ug.”;

2) w ust. 2 w zdaniu wst´pnym po wyrazie „telekomu-
nikacyjnej” dodaje si´ wyrazy „lub operatora pocz-
towego”;

3) w ust. 3 po wyrazie „telekomunikacyjnej” dodaje
si´ wyrazy „lub operator pocztowy”;

4) w ust. 4 po wyrazie „telekomunikacyjnych” dodaje
si´ wyrazy „oraz operatorzy pocztowi”.

Art. 87. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o sys-
temie oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 718) w art. 17 w ust. 5 wyrazy „pol-
skim urz´dzie pocztowym” zast´puje si´ wyrazami
„polskiej placówce pocztowej operatora publicznego”.

Rozdzia∏ 9

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 88. 1. Zezwolenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci
gospodarczej w zakresie us∏ug kurierskich wydane na
podstawie ustawy, o której mowa w art. 95, stajà si´
z mocy prawa zezwoleniami — w rozumieniu ustawy —
na wykonywanie na obszarze i w okresie okreÊlonym
zezwoleniem, dzia∏alnoÊci pocztowej w zakresie przyj-
mowania, przemieszczania i dor´czania przesy∏ek z ko-
respondencjà oraz przesy∏ek dla ociemnia∏ych, realizo-
wanej wed∏ug zasad okreÊlonych niniejszà ustawà.

2. Zezwolenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej w dziedzinie poczty wydane na podstawie usta-
wy, o której mowa w art. 95, inne ni˝ okreÊlone
w ust. 1, wygasajà z mocy prawa.

3. Podmioty wykonujàce w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy dzia∏alnoÊç gospodarczà obj´tà zezwoleniem
wydanym na podstawie ustawy, o której mowa
w art. 95, podlegajàcà zg∏oszeniu wed∏ug ustawy, mo-
gà na zasadach okreÊlonych w ustawie, na obszarze
i w okresie okreÊlonym w wygas∏ych zezwoleniach,
wykonywaç dzia∏alnoÊç pocztowà niewymagajàcà ze-
zwolenia. Powy˝szà dzia∏alnoÊç traktuje si´ z mocy pra-
wa jako obj´tà zg∏oszeniem.

4. Post´powania w sprawie zezwoleƒ, wszcz´te
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy i do tego dnia nie-
zakoƒczone ostatecznà decyzjà, podlegajà umorzeniu
z mocy prawa. 

Art. 89. Prezes URTiP dokonuje wpisu Poczty Pol-
skiej w zakresie Êwiadczenia powszechnych us∏ug
pocztowych do rejestru w terminie 30 dni od dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy.

Art. 90. 1. W okresie 5 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy w∏aÊciciel lub wspó∏w∏aÊciciele nieruchomo-
Êci, o których mowa w art. 37 ust. 1, sà obowiàzani wy-
mieniç oddawcze skrzynki pocztowe zainstalowane
przed dniem jej wejÊcia w ˝ycie, je˝eli nie spe∏niajà one
wymagaƒ wynikajàcych z ustawy. 

2. Je˝eli oddawcze skrzynki pocztowe, podlegajàce
wymianie na podstawie ust. 1, zosta∏y zainstalowane
przez operatora publicznego, o terminie ich wymiany
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w∏aÊciciel lub wspó∏w∏aÊciciele nieruchomoÊci powia-
damiajà operatora publicznego.

Art. 91. Do planu emisji znaczków pocztowych
i zmian tych planów w latach 2003 i 2004 stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

Art. 92. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 56 ust. 2, art. 60 ust. 1 pkt 1 i 2
oraz art. 71 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 95, za-
chowujà moc, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 24 miesiàce
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, je˝eli nie sà
z nià sprzeczne.

Art. 93. Do umów o Êwiadczenie powszechnej us∏u-
gi pocztowej zawartej przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy stosuje si´ przepisy ustawy, o której
mowa w art. 95, oraz wydane na jej podstawie przepi-
sy wykonawcze.

Art. 94. Do dnia uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej:

1) granica wagowa us∏ug zastrze˝onych, o których
mowa w art. 47 ust. 4, wynosi 500 g;

2) pobrana przez operatora op∏ata, o której mowa
w art. 47 ust. 2, nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ pi´ciokrot-
noÊç op∏aty za przyj´cie, przemieszczenie i dor´-
czenie przesy∏ki listowej stanowiàcej przesy∏k´ naj-
ni˝szego przedzia∏u wagowego najszybszej kate-
gorii okreÊlonej w cenniku powszechnych us∏ug

pocztowych operatora publicznego, o którym mo-
wa w art. 51 ust. 4, obowiàzujàcego w danym cza-
sie, odpowiednio w obrocie krajowym i zagranicz-
nym.

Art. 95. Traci moc ustawa z dnia 23 listopada
1990 r. o ∏àcznoÊci (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272,
Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770
i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150,
poz. 984, z 1999 r. Nr 47, poz. 461, z 2000 r. Nr 62,
poz. 718, Nr 73, poz. 852 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 67, poz. 678 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253).

Art. 96. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 7—12, art. 15 i art. 19, które wchodzà w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia;

2) art. 51 i art. 52 ust. 1 i ust. 3—5, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

3) art. 84 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b, który wchodzi w ˝y-
cie z dniem og∏oszenia;

4) art. 84 pkt 2 lit. c, który wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 12 czerwca 2003 r.

o zmianie ustawy — Prawo o aktach stanu cywilnego

Art. 1. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1986 r. — Pra-
wo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180,
z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 29, poz. 154,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2001 r. Nr 43, poz. 476 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 12 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wniosek o wydanie zaÊwiadczenia, o którym
mowa w ust. 2, oraz zaÊwiadczenie sà wolne
od op∏at.”;

2) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zg∏oszenia urodzenia lub zgonu na piÊmie do-
konujà odpowiednio organy paƒstwowe, zak∏a-
dy opieki zdrowotnej i inne zak∏ady oraz lekarze
i po∏o˝ne.”;

3) w art. 39:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do zg∏oszenia urodzenia dziecka sà obowià-
zani:

1) ojciec dziecka albo matka, je˝eli jej stan
zdrowia na to pozwala, albo inna osoba
obecna przy porodzie,

2) lekarz albo po∏o˝na.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Je˝eli urodzenie dziecka nastàpi∏o w zak∏adzie
opieki zdrowotnej, do zg∏oszenia urodzenia
jest obowiàzany zak∏ad opieki zdrowotnej.”;

4) art. 40 otrzymuje brzmienie:

„Art. 40. 1. Akt urodzenia sporzàdza si´ na podsta-
wie pisemnego zg∏oszenia urodzenia


