
Warszawa, dnia 4 lipca 2008 r.

Opinia

do ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności

publicznej "Poczta Polska"

 (druk nr 184)

I. Cel i przedmiot ustawy

Poczta Polska działa obecnie w oparciu o ustawę z dnia 30 lipca 1997 r. o

państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska".

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i

prywatyzacji, komercjalizacji mogą podlegać przedsiębiorstwa państwowe, z wyjątkiem

działających na podstawie ustaw innych niż ustawa o przedsiębiorstwach państwowych,

chyba że przedsiębiorstwa te podlegają komercjalizacji w drodze odrębnych ustaw. Niniejsza

ustawa, określając zasady i tryb komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego "Poczta

Polska" wypełnia wymóg, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy o komercjalizacji i

prywatyzacji.

Komercjalizacja Poczty Polskiej polega na jej przekształceniu w spółkę akcyjną o

nazwie "Poczta Polska Spółka Akcyjna", w której Skarb Państwa jest jedynym

akcjonariuszem. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, zmiana formy prawnej - z

przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa - umożliwi Poczcie

Polskiej skuteczne konkurowanie z krajowymi i zagranicznymi operatorami pocztowymi.

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki powstałej w wyniku komercjalizacji

będzie:

1) prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług pocztowych, w tym usług o

charakterze powszechnym,

2) emisja, wprowadzanie i wycofywanie z obiegu znaczków pocztowych, kartek pocztowych

oraz kopert z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej,



- 2 -

3)  wykonywanie innych usług przy wykorzystaniu potencjału technicznego i kadrowego

Spółki, w tym w zakresie prenumeraty prasy, kolportażu prasy i wydawnictw, filatelistyki,

4) świadczenie usług finansowych i wykonywanie czynności z nimi związanych,

5) pośrednictwo w wykonywaniu usług finansowych, w tym czynności bankowych,

6) świadczenie usług logistycznych, a w szczególności przewóz przesyłek towarowych oraz

ich konfekcjonowanie i magazynowanie.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa uchwalona przez Sejm na 18 posiedzeniu w dniu 26 czerwca br. pochodziła z

przedłożenia rządowego. W Sejmie zajmowały się nią Komisja Infrastruktury oraz Komisja

Skarbu Państwa.

W toku prac nad projektem wprowadzono do ustawy przepisy zapewniające

uprawnionym pracownikom skomercjalizowanej Spółki prawo do nieodpłatnego nabycia

akcji. Pracownicy Spółki, w związku z wykonywaniem obowiązku świadczenia

powszechnych usług pocztowych, zostali ponadto objęci ochroną przysługującą

funkcjonariuszom publicznym na podstawie Kodeksu karnego.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Maciej Telec
Główny legislator


