
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 26 czerwca 2008 r.

o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności
publicznej „Poczta Polska”

(druk nr 184 )

USTAWA  z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)

Art. 60.

1. Powołanie do czynnej służby wojskowej następuje za pomocą kart powołania, kart

mobilizacyjnych albo w drodze obwieszczeń lub w inny sposób określony przez Ministra

Obrony Narodowej. Karta powołania jest decyzją administracyjną.

2. Powoływanie do czynnej służby wojskowej należy do wojskowego komendanta

uzupełnień.

2a. Od decyzji o powołaniu do czynnej służby wojskowej służy powołanemu odwołanie do

szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, składane za pośrednictwem wojskowego

komendanta uzupełnień w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie

odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. W razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie

wojny odwołanie nie przysługuje.

3. Dniem powołania do czynnej służby wojskowej jest określony w karcie powołania dzień

stawienia się do tej służby.

4. Zorganizowanie doręczania i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych

przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby

wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny należy:

1) w gminach - do wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast);

2) w powiatach - do starostów (prezydentów miast na prawach powiatu).

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, doręczenie kart powołania może nastąpić

również przez jednostki wojskowe, [jednostki organizacyjne państwowego

przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"] <jednostki organizacyjne

Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej> lub Policję.
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6. Rozplakatowanie obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie

ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny należy do wójtów lub burmistrzów (prezydentów

miast).

7. Karty powołania w uzasadnionych przypadkach mogą być doręczane również w dniach

ustawowo wolnych od pracy i o każdej porze doby. O potrzebie doręczenia kart powołania

w dni ustawowo wolne od pracy przez [jednostki organizacyjne państwowego

przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"] <jednostki organizacyjne

Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej>, w celach określonych w ust. 8 pkt 1, Szef Sztabu

Generalnego Wojska Polskiego powiadamia każdorazowo Dyrektora Generalnego tego

przedsiębiorstwa z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem przed dniem ustawowo

wolnym od pracy.

8. Powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych, przeprowadzanych w trybie

natychmiastowego stawiennictwa, może nastąpić w celu:

1) sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych;

2) udziału jednostek wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich

skutków.

8a. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, do odbycia ćwiczeń wojskowych powołuje

się żołnierzy rezerwy przede wszystkim spoza obszaru objętego klęską żywiołową i

likwidacją jej skutków.

9. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wzory kart powołania i ich

przeznaczenie, a także wzory obwieszczeń. Wzory kart powołania powinny zawierać

pouczenie o skutkach uchylenia się od obowiązku czynnej służby wojskowej i o

postępowaniu w razie utraty karty oraz w przypadku niemożności stawienia się do czynnej

służby wojskowej, a także wykaz dokumentów i przedmiotów użytku osobistego, które

osoba powołana do czynnej służby wojskowej powinna zabrać ze sobą, stawiając się do tej

służby.

Art. 62.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej oraz minister

właściwy do spraw łączności, określą, w drodze rozporządzenia, tryb doręczania kart

powołania i rozplakatowania obwieszczeń, uwzględniając w szczególności tryb postępowania

organów jednostek wojskowych, Policji i [Poczty Polskiej] <Poczty Polskiej  Spółki

Akcyjnej> w tym zakresie oraz sposób pokrywania kosztów związanych z doręczeniem

dokumentów powołania, a także wzór upoważnień dla kurierów akcji kurierskiej.
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USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r.

Nr 112, poz. 981, z późn. zm.)

Art. 4.

1. Przepisów ustawy, z wyjątkiem przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o

prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego, nie stosuje się do:

1) (skreślony),

2) przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze",

3) przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "Lot"[,]<.>

[4)  państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".]

2. Przepisów ustawy, z wyjątkiem przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie stosuje się

do:

1) banków,

2) (skreślony),

3) państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Zakład Unieszkodliwiania

Odpadów Promieniotwórczych".

USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa

mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm)

Art. 30.

1. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:

1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu,

nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,

2) dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza 1,3

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przed

dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:

a) o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b) o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c) o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej

liczbie osób.
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1a. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej

tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa

domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli

zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa

domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje

się lokal, o którego wynajem się ubiega.

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza co pół roku w Dzienniku Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w

spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń

rocznych, bez [przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"] <Poczty

Polskiej Spółki Akcyjnej> i Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna, w pierwszym i

trzecim kwartale danego roku.

3. Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 30

kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na

gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o

uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

4. Najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana, na

żądanie towarzystwa, przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu

skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone

przez nią do wspólnego zamieszkania.

5. W razie:

1) złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, towarzystwo

wypowiada mu umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu

umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić towarzystwu

miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200 % czynszu

miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana,

2) gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o którym mowa w ust. 3, lub wykaże w

deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną w ust. 1 pkt 2, towarzystwo może

wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu; w takich przypadkach nie

stosuje się art. 28 ust. 2.

6. Przepis ust. 5 pkt 2 stosuje się odpowiednio, gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego

lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.
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7.  W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości

dochodów członków gospodarstwa domowego, jak też dokumentów, które do deklaracji

należy dołączyć lub które powinny być przez składających deklarację przechowywane w

celu udostępnienia na żądanie towarzystwa, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z

dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z 2002 r.

Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) dotyczące deklarowania dochodów

przy ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych.

USTAWA z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr

171, poz. 1397, z późn. zm.)

Art. 3.

1. Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego dokonuje minister właściwy do spraw

Skarbu Państwa.

2. (uchylony).

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 komercjalizacji mogą podlegać przedsiębiorstwa państwowe, z

wyjątkiem:

1) postawionych w stan likwidacji,

2) postawionych w stan upadłości,

3) wykonujących prawomocną decyzję o podziale lub łączeniu przedsiębiorstwa

państwowego,

4) przedsiębiorstw, w stosunku do których toczy się postępowanie układowe - do chwili

uprawomocnienia się układu,

5) przedsiębiorstw, w stosunku do których toczy się bankowe postępowanie ugodowe - do

chwili uprawomocnienia się ugody,

6) zarządzanych na podstawie umowy o zarządzaniu przedsiębiorstwem, chyba że zarządca

wystąpi z wnioskiem o komercjalizację przedsiębiorstwa państwowego,

7) działających na podstawie ustaw innych niż ustawa o przedsiębiorstwach państwowych,

chyba że przedsiębiorstwa te podlegają komercjalizacji w drodze odrębnych ustaw,

8) przedsiębiorstw, których uprawnione organy złożyły wniosek o dokonanie prywatyzacji

bezpośredniej - do czasu rozpatrzenia wniosku,

9) w stosunku do których wydane zostało zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej,

[10) państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska",]
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11) przedsiębiorstw wykonujących w dniu 1 stycznia 2006 r. działalność gospodarczą w

zakresie międzynarodowego transportu morskiego.

3a. Umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym, o których mowa w rozdziale 8a

ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, wygasają z dniem

wpisania spółki do rejestru.

4. (skreślony).

4a. W przypadku komercjalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 lub art. 4a ust. 1, przepisów

ust. 3 pkt 6 i 8 nie stosuje się.

USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.)

Art. 93.

1. Działalność akwizycyjną na rzecz otwartego funduszu w zakresie wynikającym z art. 92

ust. 3 mogą prowadzić otwarty fundusz lub na zlecenie tego funduszu wyłącznie

następujące podmioty:

1) banki krajowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U.

z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.5));

2) zakłady ubezpieczeń;

3) firmy inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami

finansowymi;

4) agenci ubezpieczeniowi;

5) podmioty prowadzące działalność brokerską w rozumieniu przepisów o działalności

ubezpieczeniowej;

[6) państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej "Poczta Polska".]

<6) Poczta Polska Spółka Akcyjna.>

7) (uchylony).

2. Podmiot wykonujący czynności związane z przygotowaniem i emisją reklam, w ramach

swojego przedmiotu działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w

ust. 1, nie prowadzi działalności akwizycyjnej w rozumieniu art. 92 ust. 3.
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3. Czynności akwizycyjne mogą wykonywać wyłącznie osoby fizyczne wpisane do rejestru

osób uprawnionych do wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz otwartych

funduszy, prowadzonego przez organ nadzoru.

4. Jeżeli otwarty fundusz prowadzi działalność akwizycyjną bez pośrednictwa podmiotów, o

których mowa w ust. 1, czynności akwizycyjne na rzecz tego funduszu mogą być

wykonywane przez osoby fizyczne na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej,

umowy zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, łączącego osobę

fizyczną z powszechnym towarzystwem będącym organem tego funduszu.

5. (uchylony).

6. Osoba fizyczna wpisana do rejestru, o którym mowa w ust. 3, może wykonywać czynności

akwizycyjne na rzecz tylko jednego otwartego funduszu emerytalnego. W razie

wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o wykonywanie czynności akwizycyjnych na rzecz

otwartego funduszu podjęcie czynności akwizycyjnych na rzecz innego funduszu może

nastąpić po upływie 6 miesięcy.

6a. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 6, nie stosuje się, gdy zaprzestanie wykonywania

czynności akwizycyjnych na rzecz otwartego funduszu zostało spowodowane

rozwiązaniem umowy z inicjatywy otwartego funduszu lub podmiotów, o których mowa w

ust. 1.

7. Powszechne towarzystwo, jako organ otwartego funduszu, odpowiada w trybie art. 62 i 204

za nieprawidłowości w działalności akwizycyjnej oraz przy wykonywaniu czynności

akwizycyjnych, bez względu na to, czy działalność akwizycyjna funduszu prowadzona jest

bezpośrednio przez fundusz, czy za pośrednictwem podmiotów określonych w ust. 1 pkt 1-

6.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,

z późn. zm.)

Art. 54.

§ 1. Odsetek za zwłokę nie nalicza się:

1) za okres zabezpieczenia, od zabezpieczonej kwoty zobowiązania, jeżeli objęte

zabezpieczeniem środki pieniężne, w tym kwoty uzyskane ze sprzedaży objętych

zabezpieczeniem rzeczy lub praw, zostały zaliczone na poczet zaległości podatkowych;

2) za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 227 § 1, do dnia

otrzymania odwołania przez organ odwoławczy;
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3) za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 139 § 3, do dnia

doręczenia decyzji organu odwoławczego, jeżeli decyzja organu odwoławczego nie

została wydana w terminie, o którym mowa w art. 139 § 3;

4) w przypadku zawieszenia postępowania z urzędu - od dnia wydania postanowienia o

zawieszeniu postępowania do dnia doręczenia postanowienia o podjęciu zawieszonego

postępowania;

5) jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej

pobieranej przez ["Pocztę Polską"] <Pocztę Polską Spółkę Akcyjną> za polecenie

przesyłki listowej;

6) za okres od dnia wszczęcia kontroli podatkowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie,

która była przedmiotem kontroli podatkowej, jeżeli postępowanie podatkowe nie zostało

wszczęte w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli;

7) za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji

organu pierwszej instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie 3 miesięcy od

dnia wszczęcia postępowania;

7a) (67) za okres od dnia następnego po upływie dwóch lat od dnia złożenia deklaracji, od

zaległości związanych z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub

oczywistymi omyłkami, jeżeli w tym okresie nie zostały one ujawnione przez organ

podatkowy;

8) w zakresie przewidzianym w odrębnych ustawach.

§ 2. Przepisu § 1 pkt 3 i 7 nie stosuje się, jeżeli do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczyniła

się strona lub jej przedstawiciel lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od

organu.

§ 3. Przepisy § 1 pkt 2, 3, 6 i 7 stosuje się również w razie uchylenia decyzji i przekazania

sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz stwierdzenia nieważności decyzji.

§ 4. Przepis § 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio w razie przeniesienia na poczet zobowiązań

podatkowych zajętych uprzednio rzeczy lub praw majątkowych.

§ 5. Przepisu § 1 pkt 6 nie stosuje się w razie skorygowania deklaracji po zakończeniu

kontroli podatkowej - w zakresie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

wynikających z tej korekty.
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USTAWA ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu

finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn.

zm.)

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)  instytucji obowiązanej - rozumie się przez to banki, Narodowy Bank Polski - w zakresie,

w jakim prowadzi rachunki bankowe dla osób prawnych, sprzedaż numizmatów, skup

złota i wymianę zniszczonych środków płatniczych na podstawie przepisów ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr

167, poz. 1398), oddziały banków zagranicznych, instytucje pieniądza elektronicznego,

oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego oraz agentów

rozliczeniowych, prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 12 września

2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385 oraz z

2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959), firmy inwestycyjne i banki powiernicze w

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.

Nr 183, poz. 1538) oraz podmioty, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zagraniczne osoby prawne prowadzące na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w zakresie obrotu towarami

giełdowymi i towarowe domy maklerskie w rozumieniu ustawy z dnia 26 października

2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 i Nr 183, poz. 1537 i

1538) oraz spółki handlowe, o których mowa w art. 50a ustawy z dnia 26 października

2000 r. o giełdach towarowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w

zakresie - w jakim prowadzi rachunki papierów wartościowych, podmioty prowadzące

działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach oraz

gier na automatach o niskich wygranych, zakłady ubezpieczeń, główne oddziały

zagranicznych zakładów ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy

inwestycyjnych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, [państwowe

przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska] <Poczta Polska Spółka

Akcyjna>, notariuszy w zakresie czynności notarialnych dotyczących obrotu wartościami

majątkowymi, adwokatów wykonujących zawód, radców prawnych wykonujących

zawód poza stosunkiem pracy, prawników zagranicznych świadczących pomoc prawną

poza stosunkiem pracy, biegłych rewidentów wykonujących zawód, doradców
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podatkowych wykonujących zawód, podmioty prowadzące działalność kantorową,

przedsiębiorców prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność leasingową

lub factoringową, działalność w zakresie: obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i

półszlachetnymi, sprzedaży komisowej, udzielania pożyczek pod zastaw (lombardy) lub

pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz fundacje;

2)  transakcji - rozumie się przez to wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub

bezgotówkowej, w tym także przelewy pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do

tego samego posiadacza rachunku, z wyłączeniem przelewów na rachunki lokat

terminowych, a także przelewy przychodzące z zagranicy, wymianę walut, przeniesienie

własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw

takich wartości oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami

należącymi do tego samego klienta, zamianę wierzytelności na akcje lub udziały -

zarówno gdy czynności te są dokonywane we własnym jak i cudzym imieniu, na własny

jak i cudzy rachunek;

3)  wartościach majątkowych - rozumie się przez to środki płatnicze, instrumenty finansowe

w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami

finansowymi, a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa

majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości;

4)  rachunku - rozumie się przez to rachunek bankowy, rachunek w spółdzielczej kasie

oszczędnościowo-kredytowej, rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny,

służący do jego obsługi, rejestr uczestników funduszu, o którym mowa w ustawie z dnia

28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448 i Nr

141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1151);

5) wstrzymaniu transakcji - rozumie się przez to czasowe ograniczenie dysponowania i

korzystania z wartości majątkowych, polegające na uniemożliwieniu dokonania

określonej transakcji przez instytucję obowiązaną;

6) blokadzie rachunku - rozumie się przez to czasowe uniemożliwienie dysponowania i

korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku, w tym

również przez instytucję obowiązaną;

7) akcie terrorystycznym - rozumie się przez to przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości

oraz przestępstwa wojenne, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz

przestępstwa określone w art. 134 i 136 Kodeksu karnego;
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8)  jednostkach współpracujących - rozumie się przez to organy administracji rządowej i

samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, a także

Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego i Najwyższą Izbę Kontroli;

9)  wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z

nielegalnych lub nieujawnionych źródeł - rozumie się przez to zamierzone postępowanie

polegające na:

a) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o

charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub

zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu

pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią

prawnych konsekwencji tych działań,

b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru, źródła, miejsca przechowywania, faktu

przemieszczania lub praw związanych z wartościami majątkowymi pochodzącymi z

działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,

c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo używanie wartości majątkowych, pochodzących z

działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,

d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach

zachowań określonych w lit. a-c

- również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe będące

przedmiotem wprowadzania do obrotu finansowego wartości pochodzących z

nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, były prowadzone na terytorium innego państwa.

USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn.

zm.)

[Art. 5.

Zadania z zakresu działalności pocztowej, określone dla zarządów pocztowych lub

administracji pocztowych w międzynarodowych przepisach pocztowych, wykonuje państwowe

przedsiębiorstwo użyteczności publicznej "Poczta Polska", zwane dalej "Pocztą Polską".]

<Art. 5.

Zadania z zakresu działalności pocztowej, określone dla zarządów pocztowych lub

administracji pocztowych w międzynarodowych przepisach pocztowych, wykonuje

Poczta Polska Spółka Akcyjna, zwana dalej „Pocztą Polską S.A.>
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uwaga:

w art. 31 w ust. 3, w art. 32 w ust. 1-6 i 8 oraz w art. 46 w ust. 2 użyte w
różnym przypadku wyrazy „Poczta Polska” zastępuje się użytymi w
odpowiednim przypadku wyrazami „Poczta Polska S.A.”;

Art. 31.

1. Operatorzy mogą stosować własne znaki służące do potwierdzenia opłacenia usługi

pocztowej:

1) zawierające informacje:

a) umożliwiające identyfikację operatora,

b) o wysokości opłaty pobranej za wykonanie usługi pocztowej

- zwane dalej "znakami opłaty pocztowej";

2) zawierające informacje:

a) umożliwiające identyfikację operatora,

b) umożliwiające identyfikację umowy o świadczenie usługi pocztowej zawartej między

operatorem a podmiotem, na rzecz którego jest wykonywana usługa

- zwane dalej "oznaczeniami".

2. Operatorzy stosują znaki opłaty pocztowej lub oznaczenia w przypadku świadczenia usług

pocztowych na zasadach określonych w art. 47 ust. 2.

3. Znakami służącymi do potwierdzenia opłacenia usług pocztowych świadczonych przez

Pocztę Polską są:

1) znaki opłaty pocztowej emitowane przez Pocztę Polską jako samodzielne znaki opatrzone

napisem zawierającym użyte w dowolnym przypadku wyrazy: "Polska", "Rzeczpospolita

Polska" lub "Poczta", zwane dalej "znaczkami pocztowymi";

2) znaki opłaty pocztowej inne niż znaczki pocztowe, określone przez Pocztę Polską;

3) oznaczenia określone przez Pocztę Polską.

4. Wzory znaków opłaty pocztowej, z wyłączeniem znaków, o których mowa w ust. 3,

podlegają zgłoszeniu Prezesowi UKE, który prowadzi ich wykaz. Wykaz znaków opłaty

pocztowej jest jawny.

5. Prezes UKE odmawia, w drodze decyzji, umieszczenia wzoru znaku opłaty pocztowej w

wykazie, o którym mowa w ust. 4, jeżeli:

1) zawarte na znaku napisy, wizerunki lub inne znaki graficzne naruszają dobra podlegające

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

3) znak nie spełnia wymagań określonych w ustawie.

6. Stosowanie znaku opłaty pocztowej objętej decyzją, o której mowa w ust. 5, jest

zabronione.

7. Znaczkom pocztowym przysługuje ochrona przewidziana w przepisach Kodeksu karnego

dla urzędowych znaków wartościowych, zaś innym znakom i oznaczeniom służącym do

potwierdzania opłacenia usługi pocztowej, ochrona przewidziana w przepisach Kodeksu

karnego dla dokumentów.

Art. 32.

1. Poczcie Polskiej przysługuje wyłączne prawo emisji i wycofywania z obiegu:

1) znaczków pocztowych;

2) kartek pocztowych w postaci pojedynczych kart wykonanych ze sztywnego papieru z

nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej opatrzonym napisem zawierającym wyrazy, o

których mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1;

3) kopert z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej opatrzonym napisem zawierającym

wyrazy, o których mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1.

2. Poczta Polska jest obowiązana do emisji znaczków pocztowych zgodnie z rocznym planem

emisji znaczków pocztowych.

3. Osoby fizyczne i osoby prawne mają prawo zgłaszania Poczcie Polskiej tematów do planu

emisji znaczków pocztowych w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku z dwuletnim

wyprzedzeniem w stosunku do terminu, o którym mowa w ust. 6.

4. Poczta Polska rozpatruje zgłaszane tematy i wybiera spośród nich te, które rekomenduje

ministrowi właściwemu do spraw łączności, jako elementy składowe planu emisji

znaczków pocztowych na dany rok. Dokument rekomendujący tematy zawiera liczbę

znaczków wchodzących w skład każdego tematu, kolejność ich wprowadzania do obiegu

oraz dane zawierające informacje o weryfikacji wniosku. W rekomendacjach Poczta

Polska uwzględnia w szczególności rocznice doniosłych wydarzeń przypadających w

danym roku oraz potrzeby eksploatacyjne przedsiębiorstwa.

5. Poczta Polska sporządza:

1) zestawienie wszystkich zgłoszonych do planu emisji na dany rok propozycji tematów;

2) zestawienie tematów rekomendowanych, wraz z ich uzasadnieniem oraz uzasadnieniem

przyczyn nieuwzględnienia pozostałych tematów w rekomendacjach.
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6. Zestawienia, o których mowa w ust. 5, Poczta Polska przedkłada ministrowi właściwemu

do spraw łączności nie później niż do dnia 31 stycznia każdego roku poprzedzającego rok,

w którym plan będzie obowiązywał.

7. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze decyzji, w terminie do dnia 31

marca roku poprzedzającego rok, w którym plan będzie obowiązywał, roczny plan emisji

znaczków pocztowych na dany rok, określający tematykę znaczków, kolejność ich

wprowadzania do obiegu oraz liczbę prezentacji każdego z tematów.

8. Poczta Polska podaje roczny plan emisji znaczków pocztowych na dany rok do publicznej

wiadomości na swoich stronach internetowych i co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu

ogólnopolskim.

Art. 46.

1. Operator publiczny jest obowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych w

sposób ciągły, umożliwiający:

1) traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej;

2) traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością;

3) uzyskanie potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej lub kwoty pieniężnej określonej

w przekazie pocztowym;

4) przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłek lub kwot pieniężnych nadanych na

poste restante.

2. Powierza się Poczcie Polskiej obowiązek wykonywania zadań operatora publicznego

określonych w ustawie.

3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, warunki

wykonywania powszechnych usług pocztowych przez operatora publicznego dotyczące:

1) minimalnych wymagań w zakresie jakości powszechnych usług pocztowych:

a) wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym, wyrażonego jako

procentowy udział przesyłek doręczonych w określonych terminach, liczonych od dnia

nadania do dnia doręczenia, w ogólnej liczbie nadanych przesyłek,

b) liczby i sposobu rozmieszczenia placówek operatora,

c) procentowego udziału nadawczych skrzynek pocztowych spełniających wymagania, o

których mowa w art. 56 pkt 3;

2) wymagań w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek i przekazów pocztowych, w

tym:
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a) warunków przyjmowania przesyłek oraz przekazów pocztowych,

b) sposobu postępowania z przesyłkami uszkodzonymi, nieopłaconymi lub opłaconymi w

kwocie niższej niż należna,

c) dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłek rejestrowanych lub

przekazów pocztowych,

d) terminów odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych z placówki operatora,

e) wymagań w zakresie opakowania i wymiaru przesyłek;

3) terminów, po upływie których wymagania określone w pkt 1 lit. a i c zostaną osiągnięte;

4) sposobu świadczenia powszechnych usług pocztowych, biorąc pod uwagę ochronę

interesów podmiotów korzystających z powszechnych usług pocztowych i sposób

wykonywania tych usług, kierując się wymaganiami Europejskiego Komitetu

Normalizacji, a w przypadku braku tych wymagań - innych międzynarodowych

organizacji normalizacyjnych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem.

Art. 49.

1. Operator określa w regulaminie świadczenia powszechnych usług pocztowych zasady ich

świadczenia oraz ogólne warunki dostępu do tych usług. Ponadto operator publiczny

uwzględnia w regulaminie specyfikę wynikającą z ciążącego na nim obowiązku, o którym

mowa w art. 46 ust. 1.

[2. Operator przedkłada Prezesowi UKE projekt regulaminu świadczenia powszechnych

usług pocztowych, o którym mowa w ust. 1, oraz projekt zmian do obowiązującego

regulaminu, co najmniej na 60 dni przed ich wprowadzeniem. Ponadto operator publiczny

dołącza opinię Rady Poczty Polskiej do projektu regulaminu lub projektu jego zmian.]

<2. Operator przedkłada Prezesowi UKE projekt regulaminu świadczenia

powszechnych usług pocztowych, o którym mowa w ust. 1, oraz projekt zmian do

obowiązującego regulaminu, co najmniej na 60 dni przed wprowadzeniem.>

3. Prezes UKE może, w drodze decyzji, w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia projektu

regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych albo projektu zmian do

obowiązującego regulaminu, wnieść sprzeciw wobec ich postanowień, jeżeli są sprzeczne

z przepisami prawa lub naruszają prawa podmiotów korzystających z powszechnych usług

pocztowych.

4. Regulamin świadczenia powszechnych usług pocztowych lub jego zmiany w części objętej

sprzeciwem Prezesa UKE nie wchodzą w życie.
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Art. 52.

1. Operator świadczący powszechne usługi pocztowe jest obowiązany do prowadzenia ksiąg

rachunkowych i rachunku kosztów w sposób umożliwiający kalkulację kosztów:

1) odrębnie dla każdej z usług z obszaru zastrzeżonego;

2) zbiorczo dla usług niezastrzeżonych z rozgraniczeniem na:

a) powszechne usługi pocztowe,

b) nienależące do powszechnych usług pocztowych.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw łączności, określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału

kosztów, przyjmując jako zasadę, że powinien on umożliwiać wyliczenie kosztów

jednostkowych, z uwzględnieniem ust. 1.

3. Operator świadczący powszechne usługi pocztowe przedkłada Prezesowi UKE, corocznie,

w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni, oświadczenie co do

spełniania wymagań, o których mowa w ust. 1.

4. Prezes UKE jest obowiązany do przeprowadzenia weryfikacji realizacji wymagań, o

których mowa w ust. 1 i 2.

5. Prezes UKE publikuje w Biuletynie UKE oświadczenie, o którym mowa w ust. 3.

6. Operator publiczny jest obowiązany do przedkładania Prezesowi UKE, nie później niż do

dnia 31 lipca każdego roku za rok poprzedni, zbadanego przez biegłego rewidenta,

sprawozdania finansowego, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o

rachunkowości (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. 52a.
1. Operator publiczny obowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych

otrzymuje z budżetu państwa dotację podmiotową do działalności polegającej na

świadczeniu powszechnych usług pocztowych, jeżeli ich świadczenie przynosi stratę.

2. Wysokość dotacji określa ustawa budżetowa, przy czym kwota dotacji nie może

przekroczyć różnicy pomiędzy kosztami świadczenia powszechnych usług

pocztowych a przychodami z tego tytułu.

3. Operator publiczny jest obowiązany zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw

łączności wysokość straty poniesionej na świadczeniu powszechnych usług

pocztowych do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku, w którym strata ta

została poniesiona.
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4.  Dotacja za rok, w którym powstała strata, jest przyznawana w terminie do dnia 31

grudnia roku następującego po roku, którego dotyczy dotacja, na podstawie

przedłożonej przez Prezesa UKE, w terminie do dnia 30 listopada roku

następującego po roku, którego dotyczy dotacja, ministrowi właściwemu do spraw

łączności:

1)  kopii zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego

operatora publicznego, o którym mowa w art. 52 ust. 6;

2) informacji o spełnieniu przez operatora wymogów dotyczących świadczenia

powszechnych usług pocztowych, o których mowa w ustawie;

3)  informacji o dokonaniu weryfikacji wymagań w zakresie prowadzenia przez

operatora publicznego ksiąg rachunkowych i rachunku kosztów, o których

mowa w art. 52 ust. 1 i 2.

5.  Do dotacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 33a.>


