
Druk nr 1377-A
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

                   IV kadencja

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA PROJEKTÓW USTAW
ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM RZĄDOWYM

„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-ROZWÓJ-PRACA”

o rządowym projekcie ustawy o usługach
pocztowych /druk nr 743/.

Sejm na 45. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2003 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu
Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1377 do Komisji
Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z programem rządowym
„Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca” w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim
czytaniu.

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z programem
rządowym „Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca” po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu
w dniu 22 kwietnia 2003 r.

wnosi:

W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki:

1) w art. 2 w ust. 1 skreślić pkt 2;

- przyjąć

2) art. 3 nadać brzmienie:

„Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) agent - przedsiębiorcę stale pośredniczącego za wynagrodzeniem przy
zawieraniu umów o świadczenie powszechnych usług pocztowych na
rzecz operatora pocztowego albo zawierającego takie umowy w jego
imieniu;
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2) agent pocztowy - agenta, o którym mowa w pkt 1, działającego na
rzecz publicznego operatora pocztowego lub w jego imieniu;

3) doręczenie przesyłki pocztowej lub przekazu pocztowego -
przekazanie przesyłki pocztowej lub kwoty pieniężnej określonej w
przekazie pocztowym adresatowi w jego miejscu zamieszkania lub
siedzibie, a w przypadkach określonych prawem - także innej
upoważnionej osobie;

4) druk - informację pisemną lub graficzną, zwielokrotnioną za pomocą
technik drukarskich lub podobnych, utrwaloną na papierze albo innym
materiale używanym w drukarstwie, w tym książkę, katalog, dziennik
lub czasopismo;

5) międzynarodowe przepisy pocztowe - ratyfikowane przez
Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe dotyczące obrotu
pocztowego oraz inne wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy
międzynarodowe i regulaminy wykonawcze Światowego Związku
Pocztowego;

6) nadanie przekazu pocztowego - polecenie doręczenia adresatowi
określonej kwoty pieniężnej przez publicznego operatora pocztowego;

7) nadanie na poste restante - polecenie doręczenia przesyłki pocztowej
lub wypłacenia adresatowi kwoty pieniężnej określonej w przekazie
pocztowym wyłącznie w placówce operatora pocztowego wskazanej
przez nadawcę jako miejsce doręczenia;

8) operator pocztowy - przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania
działalności pocztowej;

9) publiczny operator pocztowy - operatora pocztowego zobowiązanego
do świadczenia powszechnych usług pocztowych;

10) paczka pocztowa - przesyłkę rejestrowaną zawierającą rzeczy
dopuszczone do przewozu pocztowego, przyjętą przez publicznego
operatora pocztowego na podstawie adresu pomocniczego lub innego
dokumentu pocztowego;

11) placówka operatora pocztowego - jednostkę organizacyjną operatora
pocztowego lub jego agenta, uprawnioną do zawierania umów o
świadczenie usług pocztowych lub doręczania i wydawania przesyłek
pocztowych oraz kwot pieniężnych określonych w przekazach
pocztowych, jak również inne wyodrębnione i odpowiednio oznaczone
przez operatora pocztowego miejsce, w którym są zawierane umowy o
świadczenie usług pocztowych lub są wydawane przesyłki pocztowe i
kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych;

12) placówka pocztowa - jednostkę organizacyjną publicznego operatora
pocztowego lub agenta pocztowego, uprawnioną do zawierania umów o
świadczenie usług pocztowych lub doręczania i wydawania przesyłek
pocztowych oraz kwot pieniężnych określonych w przekazach
pocztowych;

13) powszechne usługi pocztowe - usługi polegające na:

a) przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu:
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- przesyłek listowych do 2000 g, w tym przesyłek poleconych
i przesyłek z zadeklarowaną wartością,

- paczek pocztowych do 10 000 g, w tym z zadeklarowaną
wartością,

- przesyłek dla ociemniałych,

b) doręczaniu nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych do 20 000 g,

c) realizowaniu przekazów pocztowych
- świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób jednolity w porównywalnych
warunkach i po przystępnych cenach, z zachowaniem wymaganej prawem
jakości oraz z zapewnieniem co najmniej jednego opróżniania nadawczej
skrzynki pocztowej i doręczania przesyłek w każdy dzień roboczy i nie
mniej niż przez 5 dni w tygodniu;

14) przesyłka dla ociemniałych - przesyłkę o masie do 7000 g, zawierającą
korespondencję lub druki, w których informacja jest utrwalona pismem
wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez
niewidomych lub ociemniałych, nadaną w sposób umożliwiający
sprawdzenie zawartości;

15) przesyłka listowa - list, kartkę pocztową, druk lub innego rodzaju
przesyłkę z korespondencją;

16) przesyłka pocztowa - rzeczy nadane do przewozu pocztowego, stanowiące
przedmiot odrębnej usługi pocztowej;

17) przesyłka polecona - przesyłkę rejestrowaną będącą przesyłką listową,
przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą,
ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem;

18) przesyłka rejestrowana - przesyłkę pocztową przyjętą do przewozu za
pokwitowaniem oraz doręczaną lub wydawaną za pokwitowaniem
odbioru;

19) przesyłka reklamowa - przesyłkę zawierającą wyłącznie materiał
reklamowy, marketingowy lub promocyjny, wysyłaną jednorazowo do co
najmniej 20 adresatów, z identyczną zawartością i identyczną treścią,
różniącą się jedynie danymi identyfikacyjnymi adresata niezmieniającymi
treści przekazywanej informacji, a w szczególności nazwiskiem, adresem
lub innymi danymi zmiennymi;

20) przesyłkę z korespondencją - przesyłkę pocztową zawierającą informacje
utrwalone na dowolnym nośniku, w tym utrwalone pismem wypukłym, z
wyłączeniem  książek. katalogów, dzienników i czasopism;

21) przesyłkę z zadeklarowaną wartością - przesyłkę rejestrowaną, za której
utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator pocztowy ponosi
odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez
nadawcę;

22) wydanie przesyłki pocztowej lub przekazu pocztowego - przekazanie
przesyłki pocztowej lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie
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pocztowym adresatowi w placówce operatora pocztowego, a w
przypadkach określonych prawem - także innej upoważnionej osobie;

23) wymiana dokumentów - umożliwianie doręczania przesyłek w drodze
wymiany własnych przesyłek między użytkownikami korzystającymi z
punktów wymiany oferowanych przez stronę trzecią, jak również
przewożenie przez nią tych przesyłek.”;

- odrzucić

3) w art. 3 w pkt 25 wyrazy „przystępnych cenach” zastąpić wyrazami „jednakowych
cenach”;

- odrzucić

4) w art. 3 w pkt 25 przed wyrazami „w każdy dzień roboczy” dodać wyrazy „co najmniej”;

- przyjąć

5) w art. 3 w pkt 25 skreślić wyrazy „i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu”;

- odrzucić

6) w art. 11 wyrazy „5 lat” i „25 lat” zastąpić odpowiednio wyrazami „3 lata” i „10 lat”;

- odrzucić

7) w art. 13 w ust. 1 wyrazy „Prezes URTiP cofa zezwolenie” zastąpić wyrazami
„Zezwolenie cofa się”;

- odrzucić

Uwaga: poprawki nr 7 i 8 należy głosować łącznie.

8) w art. 13 w ust. 2 wyrazy „Prezes URTiP może cofnąć zezwolenie, ograniczyć zakres lub
obszar działalności” zastąpić wyrazami „Zezwolenie może być cofnięte, może zostać
ograniczony zakres lub obszar działalności”;

- odrzucić

9) w art. 20 w ust. 1 w zdaniu wstępnym skreślić wyraz „pocztowych”;

- odrzucić
10) w art. 30 ust. 2 nadać brzmienie:

„2. Przesyłka będąca przesyłką dla ociemniałych nadana:

1) przez osobę legitymującą się orzeczeniem właściwego organu orzekającego o
znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu
uszkodzenia narządu wzroku lub legitymacją organizacji osób niewidomych lub
ociemniałych z potwierdzeniem stopnia i przyczyny niepełnosprawności przez
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właściwy organ orzekający, zwana dalej osobą niewidomą lub ociemniałą i
adresowaną do biblioteki, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź
organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych
i ociemniałych;

2) przez bibliotekę, organizację osób niewidomych lub ociemniałych bądź
organizacje, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób
niewidomych i ociemniałych i adresowaną do osoby niewidomej lub
ociemniałej;

3) przez osobę niewidomą lub ociemniałą lub skierowaną do tej osoby, zawierającą
wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym

- jest zwolniona od opłaty pocztowej za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie
przesyłki niebędącej przesyłką priorytetową, tego rodzaju i tej kategorii wagowej,
ustalonej w obowiązującym cenniku usług powszechnych operatora publicznego, o
którym mowa w art. 51 ust. 4. Zwolnienie to nie obejmuje opłaty za potwierdzenie
odbioru przesyłki rejestrowanej.”;

- odrzucić

11) w art. 32 w ust. 6 przed wyrazem „przedkłada” dodać wyrazy „Poczta Polska”;

- przyjąć

12) w art. 33 w ust. 2 skreślić wyraz „najniższa” oraz po wyrazie „przesyłki” dodać wyrazy
„ , o której mowa w ust. 1,”;

- przyjąć

13) w art. 44 w ust. 4 wyrazy „ust. 1, 2 i 4” zastąpić wyrazami „ust. 1-3”;

- przyjąć

14) w art. 47 w ust. 1 pkt 3 nadać brzmienie:

„3) przyjmowaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek z
korespondencją niezależnie od sposobu przekazywania treści na poszczególnych
etapach świadczenia usługi, o ile w procesie doręczania stają się one przesyłkami o
masie nieprzekraczającej granicy wagowej o której mowa w ust. 4;”;

- przyjąć

15) w art. 52 w ust. 3 po wyrazach „do dnia 31 marca” dodać wyrazy „każdego roku za rok
poprzedni”;

- przyjąć

16) skreślić art. 54;

- odrzucić
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17) dodać art. 56a w brzmieniu:
„Art. 56a. 1. W celu zapewnienia finansowania nierentownych powszechnych usług

pocztowych tworzy się fundusz kompensacyjny zarządzany przez Prezesa
URTiP.

2. Operatorzy wykonujący działalność pocztową wymagającą zezwolenia są
zobowiązani do wnoszenia składki pieniężnej do funduszu, o którym
mowa w ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia,
wysokość składki pieniężnej i terminy jej wnoszenia do funduszu, o
którym mowa w ust. 1, oraz warunki zarządzania tym funduszem, mając
na uwadze przestrzeganie zasad przejrzystości, niedyskryminacji i
proporcjonalności.”;

- odrzucić

18) dodać art. 56b w brzmieniu:

„Art. 56b. Rada Ministrów może zawrzeć umowę z publicznym operatorem
pocztowym, zobowiązującą go do utrzymania liczby i rozmieszczenia
placówek pocztowych na terenach wiejskich, przy zapewnieniu pokrycia z
budżetu państwa kosztów ich funkcjonowania.”;

- odrzucić

19) w art. 63 w ust. 2 w zdaniu wstępnym po wyrazach „Prezes URTiP” dodać wyrazy „ - za
pośrednictwem zastępcy do spraw rynku usług pocztowych - ”;

- odrzucić

20) w art. 67:

a) w ust. 1 w pkt 6 dodać lit. a1 w brzmieniu:
„a1) nie stosuje minimalnych wymagań w zakresie jakości usług powszechnych, o

których mowa w art. 46 ust. 3 pkt 1”,

b) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „ust. 1 pkt 6 lit. a) i b)” zastąpić wyrazami „ust. 1 pkt 6 lit.
a1) - b)”;

- przyjąć

21) w art. 67  ust. 3 wyrazy „250 000 euro” zastąpić wyrazami „100 000 euro”;

- odrzucić
22) w art. 82 w pkt 3, w art. 9 w ust. 1 skreślić pkt 4 i 5;

- odrzucić

Uwaga: poprawki nr 22 i 25 należy głosować łącznie.

Przyjęcie poprawek nr 22 i 25 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek
nr 23, 24, 26, 27, 28, 29 i 30.
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23) w art. 82 w pkt 3, w art. 9 w ust. 1:

a) pkt 4 nadać brzmienie:
„4) wykonywanie czynności związanych z usługami finansowymi,”,

b) w pkt 5 skreślić wyrazy „ , w tym czynności bankowych”;

- odrzucić

Uwaga: poprawki nr 23 i 26 należy głosować łącznie.

Przyjęcie poprawek nr 23 i 26 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek
nr 24, 27, 28, 29 i 30.

24) w art. 82 w pkt 3, w art. 9 w ust. 1 skreślić pkt 5;

- odrzucić

25) w art. 82 skreślić pkt 4;

- odrzucić

26) w art. 82 pkt 4 nadać brzmienie:

„4) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. 1. W ramach wykonywania czynności związanych z usługami finansowymi,

o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4, Poczta Polska może w szczególności:
1) wykonywać usługi w zakresie przeliczania, sortowania i

przechowywania znaków pieniężnych,
2) przechowywać przedmioty i papiery wartościowe oraz udostępniać

skrytki sejfowe,
3) transportować wartości pieniężne, w tym papiery wartościowe i

dokumenty bankowe,
4) świadczyć usługi teleinformatyczne.

2. W ramach pośrednictwa finansowego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5
Poczta Polska może świadczyć usługę pośrednictwa  ubezpieczeniowego.

3. Poczta Polska może:
1) posiadać rachunek bankowy w Narodowym Banku Polskim,
2) pobierać z Narodowego Banku Polskiego oraz odprowadzać do tego

Banku znaki pieniężne stosując się do zasad obowiązujących w tym
zakresie banki.”;

- odrzucić

27) w art. 82 w pkt 4, w art. 10 w ust. 2 skreślić pkt 3;

- odrzucić
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28) w art. 82 w pkt 4, w art. 10 dodać ust. ...w brzmieniu:

„...  Podmiot świadczący usługi pocztowe i osoby w nim zatrudnione wykonujące lub
uczestniczące w wykonywaniu czynności bankowych są zobowiązane zachować
tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie wiadomości dotyczące tych
czynności. Zakres tajemnicy bankowej oraz zasady udzielania informacji
stanowiących tajemnicę bankową określają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. - Prawo bankowe (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 poz. 1387 i Nr
241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424).”;

- przyjąć
29) w art. 82 w pkt 4, w art. 10 dodać ust. .... w brzmieniu:

„...  Poczta Polska może w regulaminach podawanych do publicznej wiadomości
określać warunki świadczenia usług, o których mowa w ust. 1. Postanowienia tych
regulaminów są wiążące dla stron, jeżeli w umowie o świadczenie usług strony nie
ustalą odmiennie swych praw i obowiązków.”;

- przyjąć

30) w art. 82 w pkt 4, w art. 10 dodać ust. .... w brzmieniu:
„...  Potwierdzone przez Pocztę Polską dowody przyjęcia wpłaty, a w zakresie czynności

określonych w ust. 1-3, również wystawiane przez Pocztę Polską oświadczenia
zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub
pokwitowanie odbioru należności oraz stwierdzające  udzielenie kredytu, pożyczki
pieniężnej, ich wysokości, zasady oprocentowania, warunki spłaty - mają moc
prawną dokumentów urzędowych.”;

- przyjąć

31) w art. 82 w pkt 5, w art. 12a po wyrazie „chyba” dodać wyraz „ że”;

- przyjąć

32) w art. 84, w art. 109:

a) w ust. 5 skreśla się wyrazy „oraz jego zastępcę”,

b) dodaje ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Na zastępców Prezesa URTiP do spraw rynku usług telekomunikacyjnych i do
spraw rynku usług pocztowych mogą być powołane osoby posiadające
wyłącznie obywatelstwo polskie, stale mieszkające na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające wykształcenie wyższe oraz
doświadczenie w zakresie odpowiednio działalności telekomunikacyjnej lub
pocztowej.”;

- odrzucić

33) w art. 95 na końcu dodać wyrazy „ , z wyjątkiem przepisu art. 79”;

- odrzucić
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34) w art. 96:

a) w pkt 2 wyrazy „art. 52 ust. 1” zastąpić wyrazami „art. 52 ust. 3-5”,

b) skreślić pkt 3;

- przyjąć

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2003 r.

Przewodniczący Komisji
i Sprawozdawca

/-/Zbigniew Kaniewski


