
Marzec 2013Nowe Prawo pocztowe

Wraz z wejœciem w ¿ycie nowego Prawa 
pocztowego czêœæ rynku objêta dot¹d 
monopolem Poczty Polskiej S.A. zosta³a
otwarta, a uzyskanie uprawnieñ do 
prowadzenia dzia³alnoœci pocztowej sta³o 
siê ³atwiejsze.

1 stycznia 2013 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, która uchyli³a
wczeœniejsz¹ ustawê Prawo pocztowe z dnia 12 
czerwca 2003 r. Nowe Prawo pocztowe stanowi 
implementacjê dyrektywy unijnej 97/67/WE 
z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych dyrektyw¹
2008/6/WE.

Najwa¿niejsze zmiany to:

•  

» 

» 

zniesienie monopolu Poczty Polskiej S.A. 
   na przesy³ki o wadze do 50 gramów

Do 31 grudnia 2012 r. Poczta Polska S.A. mia³a 
ustawowy monopol na przesy³ki o wadze do 50 
gramów. Przedsiêbiorca chc¹cy konkurowaæ 
z Poczt¹ Polsk¹ S.A. w tym obszarze by³ obowi¹zany
stosowaæ op³atê nie ni¿sz¹ ni¿ dwuipó³krotnoœæ 
op³aty za przyjêcie, przemieszczenie i dorêczenie 
przesy³ki z tego przedzia³u wagowego, najszybszej 
kategorii okreœlonej w cenniku powszechnych 
us³ug pocztowych operatora publicznego, czyli 
Poczty Polskiej. W praktyce, w celu unikniêcia 
tego wymogu nadawcy dok³adali do przesy³ek 
metalowe blaszki, notatniki lub inne przedmioty, 
co powodowa³o, ¿e waga przesy³ki przekracza³a 
50 gramów.

Po wejœciu nowych przepisów operator wyznaczony 
(w praktyce Poczta Polska S.A.) bêdzie mia³ nadal
wy³¹cznoœæ na:

oprzyjmowanie przekazów pocztowych ze 
   œwiadczeniami z ubezpieczeñ spo³ecznych, 
   w tym emeryturami i rentami, œwiadczeniami 
   z pomocy spo³ecznej oraz przekazów pocztowych 
   na tereny wiejskie

odokonywanie potwierdzenia nadania przekazu 
   pocztowego i przesy³ki rejestrowanej maj¹cego 
   moc dokumentu urzêdowego.

•  

•  

•  

modyfikacje zasad uzyskania uprawnieñ 
   do prowadzenia dzia³alnoœci pocztowej

W zale¿noœci od rodzaju dzia³alnoœci, przepisy 
starego Prawa pocztowego wymaga³y uzyskania 
zezwolenia w formie decyzji administracyjnej 
lub wpisu do rejestru operatorów pocztowych. 
Obecnie, istnieje wy³¹cznie wymóg uzyskania 
wpisu w rejestrze operatorów pocztowych. Sama 
procedura uzyskania wpisu jest analogiczna jak 
w przypadku innych rejestrów dzia³alnoœci regulo-
wanej. Uzyskanie uprawnienia do prowadzenie 
dzia³alnoœci pocztowej jest relatywnie proste i szybkie.

szczegó³owe zasady wyznaczania operatora 
    do œwiadczenia us³ug powszechnych

Ustawa przewiduje szczegó³owe zasady wyznaczania 
operatora do œwiadczenia us³ug powszechnych 
(zdefiniowany zakres us³ug, które powinny byæ 
dostêpne na terytorium ca³ego kraju). 
Podstawowym trybem bêdzie konkurs rozstrzygany 
przez Prezesa Urzêdu Komunikacji Elektronicznej. 
Inne tryby bêd¹ mia³y zastosowanie na wypadek 
nierozstrzygniêcia konkursu lub wygaœniêcia 
decyzji o wyborze operatora wyznaczonego.
W praktyce nowe przepisy bêd¹ mia³y jednak 
znaczenie dopiero po up³ywie 3 lat, gdy¿ na taki 
okres ustawa na³o¿y³a obowi¹zek œwiadczenia 
us³ug powszechnych na Pocztê Polsk¹ S.A.

finansowanie us³ug powszechnych

Dla innych przedsiêbiorców œwiadcz¹cych 
us³ugi wchodz¹ce w zakres us³ug powszechnych 
istotne znaczenie maj¹ przepisy okreœlaj¹ce 
zasady finansowania us³ug powszechnych 
œwiadczonych przez operatora wyznaczonego. 
W przypadku wyst¹pienia kosztu netto (ró¿nica 
miêdzy uzasadnionym kosztem netto dzia³alnoœci 
operatora wyznaczonego a kosztem netto 
dzia³alnoœci tego samego operatora - œwiadcz¹cego 
us³ugi pocztowe, lecz nieobjêtego obowi¹zkiem 
œwiadczenia us³ug powszechnych - pomniejszona 
o korzyœci poœrednie zwi¹zane ze œwiadczeniem 
us³ug powszechnych oraz korzyœci wynikaj¹ce
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z praw specjalnych lub wy³¹cznych przyznanych 
operatorowi wyznaczonemu) i poniesienia przez 
operatora wyznaczonego straty na us³ugach 
powszechnych, operatorzy pocztowi œwiadcz¹cy 
us³ugi wchodz¹ce w zakres us³ug powszechnych 
s¹ obowi¹zani wnieœæ swój udzia³ w dop³acie do 
us³ugi powszechnej do 2% swoich przychodów 
z takich us³ug. Je¿eli suma udzia³ów w dop³acie 
jest niewystarczaj¹ca do sfinansowania straty 
na us³ugach powszechnych, operator wyznaczony 
powinien uzyskaæ brakuj¹c¹ czêœæ ze œrodków 
z bud¿etu pañstwa.

obowi¹zek operatora wyznaczonego 
    do udostêpnienia elementów swojej 
    infrastruktury pocztowej na rzecz
    innych operatorów pocztowych

Chodzi tutaj o udostêpnienie innym przedsiêbiorcom 
pocztowym takich elementów infrastruktury jak:

skrytki pocztowe
oddawcze skrzynki pocztowe
system kodów pocztowych
baza informacji o zmianie adresu, w celu 

   przekierowania przesy³ek pocztowych.

•  

» 
» 
» 
» 

Artur Salbert

+48 22 50 50 764

E-mail ?

Ewentualne spory miêdzy operatorami w tym 
zakresie rozstrzygaæ bêdzie Prezes Urzêdu 
Komunikacji Elektronicznej w drodze decyzji 
administracyjnej. 

Ustawodawca nie zdecydowa³ siê na wprowadzenie 
dalej id¹cego obowi¹zku udostêpnienia sieci 
pocztowej, do czego nie by³ jednak zobowi¹zany 
przez aktualne przepisy unijne.
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