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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb komercjaliza-
cji paƒstwowego przedsi´biorstwa u˝ytecznoÊci
publicznej „Poczta Polska” dzia∏ajàcego na podstawie
ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o paƒstwowym przed-
si´biorstwie u˝ytecznoÊci publicznej „Poczta Polska”
(Dz. U. Nr 106, poz. 675, z póên. zm.1)), zwanego dalej
„Pocztà Polskà”.

Art. 2. 1. Komercjalizacja Poczty Polskiej, w rozu-
mieniu ustawy, polega na przekszta∏ceniu Poczty Pol-
skiej w spó∏k´ akcyjnà o nazwie „Poczta Polska Spó∏-
ka Akcyjna”, zwanà dalej „Spó∏kà”, w której Skarb
Paƒstwa jest jedynym akcjonariuszem.

2. Spó∏ka wst´puje we wszystkie stosunki prawne,
których podmiotem by∏a Poczta Polska, bez wzgl´du
na charakter prawny tych stosunków, je˝eli przepisy
ustawy nie stanowià inaczej.

Art. 3. Spó∏ce przys∏uguje wy∏àczne prawo u˝ywa-
nia wyrazu „poczta” w nazwie spó∏ki, w ró˝nych przy-
padkach, oraz zastrze˝onego znaku towarowego.

Art. 4. Spó∏ka ma prawo u˝ywania w dzia∏alnoÊci
zwiàzanej z wykonywaniem obowiàzku Êwiadczenia
powszechnych us∏ug pocztowych oznak z god∏em
Rzeczypospolitej Polskiej oraz piecz´ci urz´dowych
z wizerunkiem or∏a, ustalonym dla god∏a, i napisem
w otoku.

Art. 5. Do Spó∏ki nie ma zastosowania art. 6 pkt 4
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upad∏oÊcio-
we i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z póên. zm.2)).

Rozdzia∏ 2

Komercjalizacja Poczty Polskiej

Art. 6. Do komercjalizacji Poczty Polskiej stosuje
si´ przepisy art. 5—8, art. 12 ust. 2, 5 i 6, art. 13—16

oraz art. 19—19b ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1397, z póên. zm.3)).

Art. 7. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci
w imieniu Skarbu Paƒstwa, nie póêniej jednak ni˝
w terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie usta-
wy, dokona komercjalizacji Poczty Polskiej.

2. Dyrektor Generalny Poczty Polskiej jest obowià-
zany do przed∏o˝enia ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw ∏àcznoÊci, w terminie 6 miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, kwestionariusza przedsi´bior-
stwa oraz innych dokumentów, niezb´dnych do spo-
rzàdzenia aktu komercjalizacji Poczty Polskiej, okreÊ-
lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4
ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjali-
zacji i prywatyzacji.

Art. 8. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci
sporzàdza za Skarb Paƒstwa akt komercjalizacji Pocz-
ty Polskiej.

2. W akcie komercjalizacji Poczty Polskiej ustala
si´:

1) statut Spó∏ki;

2) wysokoÊç kapita∏u zak∏adowego Spó∏ki;

3) imiona i nazwiska cz∏onków organów pierwszej
kadencji;

4) osob´ upowa˝nionà do zg∏oszenia wniosku o wpi-
sanie Spó∏ki do rejestru przedsi´biorców, je˝eli
jest to osoba inna ni˝ zarzàd.

3. Akt komercjalizacji Poczty Polskiej zast´puje
czynnoÊci okreÊlone w przepisach ustawy z dnia
15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z póên. zm.4)), poprzedzajàce
z∏o˝enie wniosku o wpis spó∏ki do rejestru przedsi´-
biorców.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci reprezen-
tuje Skarb Paƒstwa w odniesieniu do Spó∏ki.
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USTAWA

z dnia 5 wrzeÊnia 2008 r.

o komercjalizacji paƒstwowego przedsi´biorstwa u˝ytecznoÊci publicznej „Poczta Polska”

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 93, poz. 894,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1442 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r.
Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r.
Nr 96, poz. 606.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871,
Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546,
Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94,
poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r.
Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 123, poz. 850 i Nr 179, poz. 1279 oraz z 2008 r.
Nr 96, poz. 606 i Nr 116, poz. 731.

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39,
Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703
i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418,
Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 107,
poz. 721 i Nr 208, poz. 1532.

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408
i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183,
poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935
i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 524 i Nr 118,
poz. 747.
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Art. 9. 1. Niezw∏ocznie po sporzàdzeniu aktu ko-
mercjalizacji zarzàd Spó∏ki lub osoba, o której mowa
w art. 8 ust. 2 pkt 4, zg∏asza do sàdu rejestrowego w∏a-
Êciwego dla siedziby Spó∏ki wniosek o wpisanie Spó∏-
ki do rejestru przedsi´biorców.

2. WykreÊlenie Poczty Polskiej z rejestru przedsi´-
biorców nast´puje z urz´du z dniem wpisu Spó∏ki do
rejestru przedsi´biorców.

3. Wpis Spó∏ki do rejestru przedsi´biorców oraz
zwiàzane z tym wykreÊlenie Poczty Polskiej z rejestru
przedsi´biorców stajà si´ skuteczne pierwszego dnia
miesiàca przypadajàcego po dniu wydania postano-
wienia o wpisie.

Art. 10. 1. W czasie, w którym Skarb Paƒstwa po-
zostaje jedynym akcjonariuszem Spó∏ki, cz∏onków ra-
dy nadzorczej, o których mowa w ust. 2, powo∏uje
i odwo∏uje walne zgromadzenie.

2. W Spó∏ce dzia∏a rada nadzorcza, która liczy pi´ç
osób. W sk∏ad rady nadzorczej wchodzà:

1) jeden przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do
spraw ∏àcznoÊci;

2) jeden przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do
spraw Skarbu Paƒstwa;

3) jeden przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych;

4) dwóch przedstawicieli pracowników Spó∏ki.

3. Tryb wyboru przedstawicieli pracowników do
rady nadzorczej okreÊla statut Spó∏ki, z zastrze˝eniem
ust. 4—8.

4. Przedstawiciele pracowników do pierwszej rady
nadzorczej sà wybierani w wyborach poÊrednich, przy
zachowaniu zasady powszechnoÊci i tajnoÊci.

5. Wybory, o których mowa w ust. 4, zarzàdza Dy-
rektor Generalny Poczty Polskiej i ustala ich szczegó-
∏owe zasady.

6. Za przedstawicieli wybranych przez pracowni-
ków uznaje si´ osoby, które w wyborach uzyska∏y naj-
wi´cej wa˝nie oddanych g∏osów. Wynik g∏osowania
jest wià˝àcy pod warunkiem wzi´cia w nim udzia∏u co
najmniej 50 % wszystkich pracowników zatrudnio-
nych w chwili wydania zarzàdzenia, o którym mowa
w ust. 5.

7. Dyrektor Generalny Poczty Polskiej jest obowià-
zany dostarczyç ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
∏àcznoÊci list´ przedstawicieli pracowników do pierw-
szej rady nadzorczej, wybranych w sposób okreÊlony
w ust. 4—6, wraz z dokumentami, o których mowa
w art. 7 ust. 2.

8. W przypadku niedokonania wyboru przedstawi-
cieli pracowników do pierwszej rady nadzorczej zak∏a-
dowe organizacje zwiàzkowe dzia∏ajàce w Poczcie
Polskiej, posiadajàce reprezentatywnoÊç w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko-

deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên.
zm.5)), wska˝à przedstawicieli pracowników w termi-
nie 30 dni od dnia otrzymania w tej sprawie pisma
ministra w∏aÊciwego do spraw ∏àcznoÊci.

9. W przypadku og∏oszenia upad∏oÊci Spó∏ki wal-
ne zgromadzenie mo˝e podjàç uchwa∏´ o zaprzesta-
niu dzia∏ania rady nadzorczej i odwo∏aniu jej cz∏on-
ków.

Art. 11. 1. Spó∏ka dla realizacji wspólnych celów
gospodarczych za zgodà walnego zgromadzenia mo-
˝e tworzyç spó∏ki akcyjne lub spó∏ki z ograniczonà od-
powiedzialnoÊcià.

2. Zgody walnego zgromadzenia w Spó∏ce wyma-
ga:

1) obj´cie albo nabycie akcji lub udzia∏ów innej spó∏-
ki;

2) zbycie nabytych albo obj´tych akcji lub udzia∏ów
innej spó∏ki.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
uchwa∏a walnego zgromadzenia okreÊla warunki
i tryb zbycia akcji lub udzia∏ów.

4. Statut mo˝e okreÊliç warunki, w jakich dokony-
wanie czynnoÊci, o których mowa w ust. 2, nie wyma-
ga zgody walnego zgromadzenia.

Rozdzia∏ 3

Dzia∏alnoÊç Spó∏ki

Art. 12. 1. Przedmiotem dzia∏alnoÊci gospodarczej
Spó∏ki jest:

1) prowadzenie dzia∏alnoÊci polegajàcej na Êwiad-
czeniu us∏ug pocztowych, w tym us∏ug o charakte-
rze powszechnym;

2) emisja, wprowadzanie i wycofywanie z obiegu
znaczków pocztowych, kartek pocztowych oraz ko-
pert z nadrukowanym znakiem op∏aty pocztowej;

3) wykonywanie innych us∏ug przy wykorzystaniu
potencja∏u technicznego i kadrowego Spó∏ki,
w tym w zakresie prenumeraty prasy, kolporta˝u
prasy i wydawnictw, filatelistyki;

———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.
Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181,
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 586
i Nr 116, poz. 740.
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4) Êwiadczenie us∏ug finansowych i wykonywanie
czynnoÊci z nimi zwiàzanych;

5) poÊrednictwo w wykonywaniu us∏ug finanso-
wych, w tym czynnoÊci bankowych;

6) Êwiadczenie us∏ug logistycznych, a w szczególno-
Êci przewóz przesy∏ek towarowych oraz ich kon-
fekcjonowanie i magazynowanie.

2. Dzia∏alnoÊç wymieniona w ust. 1 pkt 1 i 2 jest
wykonywana w zakresie i na warunkach okreÊlonych
w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo poczto-
we (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z póên. zm.6)) oraz
w przepisach wydanych na jej podstawie.

3. Spó∏ka mo˝e wykonywaç innà dzia∏alnoÊç
gospodarczà, je˝eli nie ogranicza ona dzia∏alnoÊci
okreÊlonej w ust. 1.

4. Szczegó∏owy zakres dzia∏alnoÊci gospodarczej
Spó∏ki, o której mowa w ust. 1 i 3, okreÊla statut Spó∏-
ki.

5. Dzia∏alnoÊç, o której mowa w ust. 1 pkt 1, Spó∏-
ka prowadzi z uwzgl´dnieniem zadaƒ na rzecz obron-
noÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa.

Art. 13. 1. W ramach Êwiadczenia us∏ug i wykony-
wania czynnoÊci, o których mowa w art. 12 ust. 1
pkt 4, Spó∏ka mo˝e w szczególnoÊci:

1) Êwiadczyç us∏ugi zwiàzane z transferem Êrodków
pieni´˝nych w obrocie krajowym i z zagranicà;

2) wydawaç karty p∏atnicze i wykonywaç operacje
przy ich u˝yciu;

3) wykonywaç operacje czekowe i wekslowe;

4) nabywaç i zbywaç wierzytelnoÊci oraz Êwiadczyç
us∏ugi w tym zakresie;

5) udzielaç po˝yczek ze Êrodków w∏asnych, w tym
kredytów konsumenckich;

6) udzielaç por´czeƒ i gwarancji oraz zaciàgaç inne
zobowiàzania nieujmowane w bilansie;

7) prowadziç sprzeda˝ skarbowych papierów warto-
Êciowych oraz obligacji jednostek samorzàdu tery-
torialnego i wykonywaç inne zlecone czynnoÊci
z tym zwiàzane, zgodnie z zasadami i na warun-
kach okreÊlonych w odr´bnych przepisach regulu-
jàcych dzia∏alnoÊç w tym zakresie;

8) wykonywaç us∏ugi w zakresie przeliczania, sorto-
wania i przechowywania znaków pieni´˝nych;

9) przechowywaç przedmioty i papiery wartoÊciowe
oraz udost´pniaç skrytki sejfowe;

10) transportowaç wartoÊci pieni´˝ne, w tym papiery
wartoÊciowe i dokumenty bankowe;

11) Êwiadczyç us∏ugi teleinformatyczne i przetwarza-
nia danych, w tym na rzecz instytucji finansowych
i banków.

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

Art. 14. 1. W ramach poÊrednictwa w wykonywa-
niu us∏ug finansowych, o którym mowa w art. 12
ust. 1 pkt 5, Spó∏ka mo˝e:

1) Êwiadczyç us∏ugi poÊrednictwa ubezpieczeniowe-
go;

2) na podstawie umowy zawartej z bankiem na pi-
Êmie, wykonywaç czynnoÊci, o których mowa
w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665,
z póên. zm.7));

3) Êwiadczyç inne us∏ugi.

2. Z zastrze˝eniem ust. 1 pkt 2, Spó∏ka — pod wa-
runkiem posiadania prawa do wykonywania ponad
50 % g∏osów na walnym zgromadzeniu banku — mo-
˝e na podstawie pe∏nomocnictwa udzielonego przez
ten bank, w zakresie zgodnym z przedmiotem dzia∏al-
noÊci banku okreÊlonym w jego statucie, wykonywaç
w jego imieniu i na jego rzecz czynnoÊci bankowe
okreÊlone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo bankowe.

3. Bank zawiadamia Komisj´ Nadzoru Finansowe-
go o treÊci pe∏nomocnictwa do wykonywania czynno-
Êci, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, w termi-
nie 7 dni od dnia jego udzielenia.

4. Udzielenie przez bank pe∏nomocnictwa do wyko-
nywania czynnoÊci, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3—7 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo bankowe, mo˝e nastàpiç po uzyskaniu zezwolenia
Komisji Nadzoru Finansowego. Zezwolenie jest wyda-
wane na wspólny wniosek banku i Spó∏ki i okreÊ-
la czynnoÊci, które Spó∏ka mo˝e wykonywaç w jego
imieniu i na jego rzecz.

5. Komisja Nadzoru Finansowego udziela zezwole-
nia, o którym mowa w ust. 4, je˝eli:

1) nie zostanie zak∏ócone ostro˝ne i stabilne zarzà-
dzanie bankiem;

———————
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, poz. 1800
i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 267, poz. 2258, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i Nr 191, poz. 1413 oraz z 2007 r. Nr 176,
poz. 1238.

———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. 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, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119,
Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42,
poz. 272 i Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.
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2) bank i Spó∏ka b´dà posiadaç wiarygodne plany
dzia∏ania zapewniajàce ciàg∏e i niezak∏ócone wy-
konywanie czynnoÊci, o których mowa w ust. 2;

3) zostanà zapewnione:

a) wykonywanie przez bank skutecznej kontroli
wewn´trznej,

b) mo˝liwoÊç wykonywania obowiàzków bieg∏ego
rewidenta banku oraz

c) ochrona tajemnicy prawnie chronionej w zakre-
sie czynnoÊci powierzonych przez bank Spó∏ce;

4) bank b´dzie móg∏ kierowaç do Spó∏ki wià˝àce zale-
cenia dotyczàce wykonywania umowy obejmujàcej
pe∏nomocnictwo do dzia∏ania w imieniu banku.

6. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do wy-
konywania przez Spó∏k´ dzia∏alnoÊci okreÊlonej
w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 stosuje si´ przepisy ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe.

7. Dzia∏alnoÊç Spó∏ki okreÊlona w ust. 2 podlega
nadzorowi sprawowanemu przez Komisj´ Nadzoru
Finansowego na zasadach okreÊlonych w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe i ustawie
z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finan-
sowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 42,
poz. 272 i Nr 49, poz. 328).

Art. 15. 1. Spó∏ka mo˝e:

1) posiadaç rachunek bankowy w Narodowym Ban-
ku Polskim;

2) pobieraç z Narodowego Banku Polskiego oraz od-
prowadzaç do tego Banku znaki pieni´˝ne, stosu-
jàc si´ do zasad obowiàzujàcych banki w tym za-
kresie.

2. Spó∏ka i osoby w niej zatrudnione wykonujàce
lub uczestniczàce w wykonywaniu czynnoÊci banko-
wych sà obowiàzane zachowaç tajemnic´ bankowà,
która obejmuje wszystkie wiadomoÊci dotyczàce tych
czynnoÊci. Zakres tajemnicy bankowej oraz zasady
udzielania informacji stanowiàcych tajemnic´ banko-
wà okreÊlajà przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo bankowe.

Art. 16. Potwierdzone przez Spó∏k´ dowody przy-
j´cia wp∏aty i dowody wyp∏aty, a w zakresie czynnoÊci
okreÊlonych w art. 13 ust. 1 oraz w art. 14 ust. 1 i 2
równie˝ wystawiane przez Spó∏k´ oÊwiadczenia za-
wierajàce zobowiàzania, zwolnienie z zobowiàzaƒ,
zrzeczenie si´ praw lub pokwitowanie odbioru nale˝-
noÊci oraz stwierdzajàce udzielenie kredytu, po˝yczki
pieni´˝nej, wraz z informacjà o ich wysokoÊci, zasa-
dach oprocentowania, warunkach sp∏aty — majà moc
prawnà dokumentów urz´dowych.

Rozdzia∏ 4

Gospodarowanie mieniem Spó∏ki

Art. 17. 1. Mienie Spó∏ki, którego zagospodarowa-
nie nie jest mo˝liwe, a którego utrzymywania nie uza-
sadniajà wzgl´dy ekonomiczne, mo˝e zostaç zlikwido-
wane lub przekazane nieodp∏atnie Skarbowi Paƒstwa,

jednostkom samorzàdu terytorialnego lub paƒstwo-
wym jednostkom organizacyjnym.

2. Spó∏ka mo˝e pomniejszyç kapita∏ zapasowy
o wartoÊç ksi´gowà netto mienia w postaci Êrodków
trwa∏ych, przekazywanego zgodnie z ust. 1.

Rozdzia∏ 5

Szczególne uprawnienia pracownicze

Art. 18. Do pracowników spó∏ki majà zastosowa-
nie przepisy art. 2 pkt 5 oraz Dzia∏u IV Rozdzia∏u 2
ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i prywatyzacji.

Art. 19. Listonoszom u˝ywajàcym w∏asnych pojaz-
dów do celów s∏u˝bowych, w jazdach lokalnych, mo-
˝e byç przyznane prawo do zwrotu kosztów zwiàza-
nych z u˝ywaniem tych pojazdów — do wysokoÊci
miesi´cznego rycza∏tu pieni´˝nego lub do wysokoÊci
nieprzekraczajàcej stawek za 1 kilometr przebiegu po-
jazdu, okreÊlonych w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125,
poz. 874, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381), je˝eli
przebieg pojazdu, z wy∏àczeniem rycza∏tu pieni´˝ne-
go, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu po-
jazdu prowadzonej przez pracownika.

Art. 20. Pracownikom Spó∏ki w zwiàzku z wykony-
waniem obowiàzku Êwiadczenia powszechnych us∏ug
pocztowych przys∏uguje ochrona prawna przewidzia-
na w przepisach prawa karnego dla funkcjonariuszy
publicznych.

Rozdzia∏ 6

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 21. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z póên. zm.8))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 60 w ust. 5 i 7 wyrazy „jednostki organiza-
cyjne paƒstwowego przedsi´biorstwa u˝yteczno-
Êci publicznej „Poczta Polska”” zast´puje si´ wy-
razami „jednostki organizacyjne Poczty Polskiej
Spó∏ki Akcyjnej”;

2) w art. 62 wyrazy „Poczty Polskiej” zast´puje si´
wyrazami „Poczty Polskiej Spó∏ki Akcyjnej”.

Art. 22. W ustawie z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r.
o przedsi´biorstwach paƒstwowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 112, poz. 981, z póên. zm.9)) w art. 4 w ust. 1
w pkt 3 przecinek zast´puje si´ kropkà i uchyla si´ pkt 4.

———————
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242
oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2006 r.
Nr 107, poz. 721 i Nr 220, poz. 1600.
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Art. 23. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1995 r.
o niektórych formach popierania budownictwa miesz-
kaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z póên.
zm.10)) w art. 30 w ust. 2 wyrazy „przedsi´biorstwa
u˝ytecznoÊci publicznej „Poczta Polska”” zast´puje
si´ wyrazami „Poczty Polskiej Spó∏ki Akcyjnej”.

Art. 24. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1397, z póên. zm.11)) w art. 3 w ust. 3 uchyla si´
pkt 10.

Art. 25. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o or-
ganizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z póên. zm.12))
w art. 93 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Poczta Polska Spó∏ka Akcyjna.”.

Art. 26. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z póên. zm.13)) w art. 54 w § 1 w pkt 5 wyrazy „Poczt´
Polskà” zast´puje si´ wyrazami „Poczt´ Polskà Spó∏-
k´ Akcyjnà”.

Art. 27. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finanso-
wego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z niele-
galnych lub nieujawnionych êróde∏ oraz o przeciw-
dzia∏aniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1505, z póên. zm.14)) w art. 2 w pkt 1 wy-
razy „paƒstwowe przedsi´biorstwo u˝ytecznoÊci
publicznej „Poczta Polska”” zast´puje si´ wyrazami
„Poczta Polska Spó∏ka Akcyjna”.

Art. 28. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. — Pra-
wo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z póên. zm.15))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. Zadania z zakresu dzia∏alnoÊci pocztowej,
okreÊlone dla zarzàdów pocztowych lub
administracji pocztowych w mi´dzynaro-
dowych przepisach pocztowych, wykonu-
je Poczta Polska Spó∏ka Akcyjna, zwana
dalej „Pocztà Polskà S.A.”.”;

2) w art. 31 w ust. 3, w art. 32 w ust. 1—6 i 8 oraz
w art. 46 w ust. 2 u˝yte w ró˝nym przypadku wy-
razy „Poczta Polska” zast´puje si´ u˝ytymi w od-
powiednim przypadku wyrazami „Poczta Polska
S.A.”;

3) w art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Operator przedk∏ada Prezesowi UKE projekt
regulaminu Êwiadczenia powszechnych us∏ug
pocztowych, o którym mowa w ust. 1, oraz
projekt zmian do obowiàzujàcego regulaminu,
co najmniej na 60 dni przed wprowadze-
niem.”;

4) po art. 52 dodaje si´ art. 52a w brzmieniu:

„Art. 52a. 1. Operator publiczny obowiàzany do
Êwiadczenia powszechnych us∏ug
pocztowych otrzymuje z bud˝etu paƒ-
stwa dotacj´ podmiotowà do dzia∏al-
noÊci polegajàcej na Êwiadczeniu po-
wszechnych us∏ug pocztowych, je˝eli
ich Êwiadczenie przynosi strat´.

2. WysokoÊç dotacji okreÊla ustawa bu-
d˝etowa, przy czym kwota dotacji nie
mo˝e przekroczyç ró˝nicy pomi´dzy
kosztami Êwiadczenia powszechnych
us∏ug pocztowych a przychodami
z tego tytu∏u.

3. Operator publiczny jest obowiàzany
zg∏aszaç ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw ∏àcznoÊci wysokoÊç straty po-
niesionej na Êwiadczeniu powszech-
nych us∏ug pocztowych do dnia
15 kwietnia roku nast´pujàcego po
roku, w którym strata ta zosta∏a po-
niesiona.

4. Dotacja za rok, w którym powsta∏a
strata, jest przyznawana w terminie
do dnia 31 grudnia roku nast´pujà-
cego po roku, którego dotyczy dota-
cja, na podstawie przed∏o˝onej przez
Prezesa UKE, w terminie do dnia
30 listopada roku nast´pujàcego po
roku, którego dotyczy dotacja, mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw ∏àcz-
noÊci:

1) kopii zbadanego przez bieg∏ego re-
widenta sprawozdania finansowe-
go operatora publicznego, o któ-
rym mowa w art. 52 ust. 6;

2) informacji o spe∏nieniu przez ope-
ratora wymogów dotyczàcych
Êwiadczenia powszechnych us∏ug
pocztowych, o których mowa
w ustawie;

———————
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153,
poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r.
Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213,
poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119, Nr 220, poz. 1600 i Nr 251, poz. 1844.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39,
Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703
i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418,
Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 107,
poz. 721 i Nr 208, poz. 1532.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157,
poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz
z 2008 r. Nr 118, poz. 745 i Nr 141, poz. 888.

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96,
poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119 oraz
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

15) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171,
poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 267, poz. 2258,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 191, poz. 1413 oraz z 2007 r.
Nr 176, poz. 1238.
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3) informacji o dokonaniu weryfikacji
wymagaƒ w zakresie prowadzenia
przez operatora publicznego ksiàg
rachunkowych i rachunku kosztów,
o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2.

5. Do dotacji, o której mowa w ust. 1,
stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 33a.”.

Rozdzia∏ 7

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 29. 1. Traci moc ustawa z dnia 30 lipca 1997 r.
o paƒstwowym przedsi´biorstwie u˝ytecznoÊci

publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. Nr 106, poz. 675,
z póên. zm.16)), z wyjàtkiem przepisów art. 15a—15c
i art. 41, które zachowujà moc w okresie 36 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

2. Do dnia wykreÊlenia Poczty Polskiej z rejestru
przedsi´biorców Poczta Polska dzia∏a na podstawie
ustawy, o której mowa w ust. 1.

Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisów art. 21, 23
i 25—28, które wchodzà w ˝ycie w terminie, o którym
mowa w art. 9 ust. 3.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

———————
16) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2003 r.

Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 93, poz. 894, z 2005 r. Nr 172, poz. 1442 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 606.


