ROZPORZ DZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 9 stycznia 2004 r.
w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych2)
Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U.
Nr 130, poz. 1188) zarz dza si , co nast puje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
1. Rozporz dzenie okre la warunki wykonywania powszechnych usług pocztowych,
zwanych dalej „usługami”, przez operatora publicznego, zwanego dalej „operatorem”,
dotycz ce:
1) sposobu wiadczenia usług;
2) wymaga w zakresie przyjmowania i dor czania przesyłek i przekazów
pocztowych, w tym:
a) warunków przyjmowania przesyłek oraz przekazów pocztowych,
b) sposobu post powania z przesyłkami uszkodzonymi, nieopłaconymi lub
opłaconymi w kwocie ni szej ni nale na,
c) dokumentowania wykonania usługi dor czenia przesyłek rejestrowanych lub
przekazów pocztowych,
d) terminów odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych z placówki operatora,
e) wymaga w zakresie opakowania i wymiaru przesyłek;
3) minimalnych wymaga w zakresie jako ci usług dotycz cych:
a) wska nika terminowo ci dor cze przesyłek w obrocie krajowym,
b) liczby i sposobu rozmieszczenia placówek operatora,
c) procentowego udziału nadawczych skrzynek pocztowych umieszczanych w
sposób i w miejscu umo liwiaj cym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszaj cej si za pomoc wózka inwalidzkiego, w szczególno ci
skrzynek instalowanych w placówkach operatora lub na nieruchomo ciach
u ytkowanych przez te placówki;
4) terminów, po upływie których wymagania okre lone w pkt 3 lit. a i c zostan
osi gni te.
§ 2. Ilekro w rozporz dzeniu jest mowa o:
1) granicznej warto ci przesyłki lub przekazu pocztowego – rozumie si przez to
równowarto
kwoty stanowi cej 120% przeci tnego wynagrodzenia
miesi cznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzaj cy rok, w którym
1)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rz dowej – ł czno , na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232,
poz. 2322).
2)
Niniejsze rozporz dzenie dokonuje transpozycji Dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewn trznego usług pocztowych Wspólnoty i
poprawy jako ci usług (Dz. Urz. WE L 015 z 21.01.1998, str. 14 i n.) zmienionej Dyrektyw 2002/39/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w zakresie dalszego otwarcia na konkurencj
wspólnotowych usług pocztowych ( Dz. Urz. WE L 176 z 05.07.2002, str. 21 i n.).
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2)
3)
4)
5)

nast piło nadanie przesyłki lub przekazu pocztowego, ogłoszonego, w drodze
obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urz du Statystycznego, w Dzienniku
Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, i zaokr glonej w gór
do pełnych setek PLN;
miejscowym obszarze pocztowym – rozumie si przez to obszar obejmuj cy
granice administracyjne miejscowo ci, w której usytuowane s co najmniej jedna
placówka nadawcza i jedna placówka oddawcza;
placówce nadawczej – rozumie si przez to placówk operatora, w której
zawierana jest umowa o wiadczenie usługi;
placówce oddawczej – rozumie si przez to placówk operatora, która dor cza
adresatowi przesyłk albo przekaz pocztowy;
regulaminie – rozumie si przez to regulamin wiadczenia powszechnych usług
pocztowych, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r.
– Prawo pocztowe, zwanej dalej „ustaw ”.
Rozdział 2
Sposób wiadczenia usług

§ 3. W przypadku przesyłek rejestrowanych i przekazów pocztowych umow o wiadczenie
usługi uwa a si za zawart z chwil wydania nadawcy przez operatora dowodu
przyj cia przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego, zwanego dalej
„potwierdzeniem nadania”.
§ 4. Operator wycofuje i zwraca nadawcy przesyłk rejestrowan lub przekaz pocztowy w
przypadku, gdy nadawca zło ył w placówce nadawczej, w której przesyłka została
nadana, pisemne danie odst pienia od umowy o wiadczenie usługi.
danie to
powinno by zło one przed dor czeniem przesyłki rejestrowanej lub przekazu
pocztowego.
§ 5. Operator przyjmuje od nadawcy pisemne danie zmiany umowy o wiadczenie usługi w
zakresie adresu lub adresata przesyłki :
1) w placówce nadawczej – w przypadku przesyłki rejestrowanej lub przekazu
pocztowego;
2) w ka dej placówce operatora – w przypadku przesyłki nieb d cej przesyłk
rejestrowan , o ile na wykonanie tego dania pozwala technologia wiadczenia
usługi przez operatora.
§ 6. Operator przyjmuje, we wła ciwej placówce oddawczej, od adresata pisemne danie
przesyłania przesyłek lub przekazów pocztowych pod adres wskazany w tym daniu.
§ 7. 1. Operator mo e stosowa , okre lone w regulaminie, własne wzory formularzy lub
blankietów niezb dne do wiadczenia usług.
2. Operator mo e odmówi wiadczenia usługi:
1) je eli formularz lub blankiet został wypełniony przez nadawc nieczytelnie lub
niekompletnie, a tak e je eli zawiera skre lenia, zamazania lub inne poprawki;
2) w przypadku zastosowania przez nadawc innych formularzy lub blankietów ni
stosowane przez operatora.
§ 8. Operator pobiera od nadawcy z góry opłat za:
1) przyj cie, przemieszczenie i dor czenie przesyłki,
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2)
3)
4)
5)
6)

realizowanie przekazu pocztowego,
przyj cie, przemieszczenie i dor czenie przesyłki lub przekazu pocztowego
nadanych na poste restante,
traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej,
traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowan warto ci ,
potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego,

chyba e w umowie o wiadczenie usługi uzgodnił z nadawc inny sposób uiszczenia
opłaty.
§ 9. Operator mo e pobra dodatkow opłat :
1) od nadawcy przesyłki lub przekazu pocztowego za przyj cie zgłosze i realizacj
da , o których mowa w § 4 i 5;
2) od adresata przesyłki lub przekazu pocztowego za:
a) przyj cie zgłoszenia i realizacj
dania, o których mowa w § 6,
b) przechowanie przesyłki lub przekazu pocztowego po terminie odbioru,
o którym mowa w § 38 ust. 1 i 2,
c) przepakowanie lub dodatkowe opakowanie paczki pocztowej,
d) przyj cie zastrze enia, o którym mowa w § 12 ust. 1
– o ile okre lił tak opłat w cenniku.
§ 10. 1. Operator wiadczy usług w sposób umo liwiaj cy uzyskanie potwierdzenia odbioru
przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego, wył cznie na pisemne danie
nadawcy.
2. Potwierdzenie odbioru polega na dor czeniu nadawcy formularza z pokwitowaniem
adresata odbioru przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego. Do dor czenia
formularza stosuje si odpowiednio przepisy art. 26 ustawy.
3. Operator przyjmuje w placówce nadawczej od nadawcy danie, o którym mowa w
ust. 1, na odpowiednio wypełnionym formularzu doł czonym do przesyłki lub
przekazu pocztowego, opatrzonym napisem „Potwierdzenie odbioru”.
§ 11. Operator przyjmuje do przemieszczenia i dor czenia przesyłk lub przekaz pocztowy
nadane na poste restante, je eli na opakowaniu przesyłki lub na blankiecie przekazu
pocztowego nadawca umie cił:
1) imi i nazwisko lub nazw adresata;
2) napis „Poste restante”;
3) oznaczenie placówki operatora, wraz z pocztowym numerem adresowym,
zwanym dalej „kodem pocztowym”, do której adresat ma si zgłosi po odbiór
przesyłki lub przekazu pocztowego.
§ 12. 1. Operator przyjmuje od adresata pisemne zastrze enie w zakresie niedor czania
przesyłek rejestrowanych lub przekazów pocztowych osobie pełnoletniej
zamieszkałej wraz z adresatem.
2. Zastrze enie, o którym mowa w ust. 1, operator przyjmuje we wła ciwej placówce
oddawczej.
§ 13. W przypadku przesyłek z zadeklarowan warto ci i przekazów pocztowych
przekraczaj cych graniczn warto przesyłki lub przekazu pocztowego, dor czenie
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odbywa si poprzez pozostawienie zawiadomienia o nadej ciu przesyłki lub przekazu
wraz z informacj o miejscu i terminie odbioru.
§ 14. 1. Je eli w chwili dor czania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego stwierdzi
si nieobecno adresata lub innych osób uprawnionych do ich odbioru, o których
mowa w art. 26 ustawy, zawiadomienie o próbie dor czenia wraz z informacj
o miejscu i terminie ich odbioru w placówce oddawczej operator pozostawia
w skrzynce oddawczej adresata.
2. W miastach licz cych powy ej 100 000 mieszka ców operator, pozostawiaj c
zawiadomienie o próbie dor czenia przesyłki rejestrowanej, powinien umo liwi jej
odbiór w placówce oddawczej w tym samym dniu. Nie dotyczy to paczki pocztowej,
której odbiór operator zapewnia w dniu nast pnym.
§ 15. 1. Przesyłki polecone mog by dor czane do oddawczej skrzynki pocztowej adresata,
je eli zło ył on we wła ciwej miejscowo placówce oddawczej operatora pisemne
danie w tej sprawie.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si , je eli umowa o wiadczenie usługi obejmuje uzyskanie
potwierdzenia odbioru przesyłki poleconej.
§ 16. 1. W przypadku:
1) paczek pocztowych o masie przekraczaj cej 2 000 g,
2) przesyłek z zadeklarowan warto ci lub przekazów pocztowych, których
warto przekracza graniczn warto przesyłki lub przekazu pocztowego,
3) przesyłek obci onych nale no ciami celnymi,
przyj tych do przemieszczenia i dor czenia poza miejscowym obszarem pocztowym, dor czenie mo e by dokonane poprzez pozostawienie zawiadomienia
o nadej ciu przesyłki wraz z informacj o miejscu i terminie odbioru.
2. Informacj o trybie dor czenia, o którym mowa w ust. 1, operator umieszcza w
cenniku.
§ 17. 1. Operator dor czaj cy przesyłk rejestrowan lub przekaz pocztowy, na danie
adresata zgłoszone w chwili ich odbioru, umieszcza na opakowaniu przesyłki lub na
odcinku blankietu przekazu pocztowego przeznaczonym dla adresata dat
dor czenia i podpis dor czaj cego.
2. Je eli przesyłka z zadeklarowan warto ci jest wydawana w placówce oddawczej,
pracownik operatora, na danie odbiorcy, sprawdza jej mas .
§ 18. 1. Operator dor cza przesyłki lub przekazy pocztowe osobie upowa nionej przez
adresata na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na zasadach ogólnych oraz na
podstawie pełnomocnictwa do odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych,
zwanego dalej „pełnomocnictwem pocztowym”.
2. Pełnomocnictwa pocztowego adresat udziela składaj c pisemne o wiadczenie woli
w obecno ci upowa nionego pracownika operatora w placówce oddawczej operatora
lub, w przypadku gdy adresat nie jest w stanie porusza si samodzielnie, w miejscu
jego pobytu, okazuj c jeden z dokumentów, o których mowa w § 36.
3. Przyj cie pełnomocnictwa pocztowego jest odpłatne, o ile opłata za t czynno
została okre lona w cenniku.
4. Pełnomocnictwo pocztowe mo e by odwołane w ka dym czasie. Przepis ust. 3
stosuje si odpowiednio.
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Rozdział 3
Wymagania w zakresie przyjmowania i dor czania przesyłek i przekazów pocztowych
§ 19. Przesyłki rejestrowane lub przekazy pocztowe nadawane jednorazowo w ilo ci co
najmniej dziesi ciu sztuk oraz przesyłki reklamowe przyjmowane s do
przemieszczenia i dor czenia w kolejno ci wpisu na formularzu nadania przesyłek,
według wzoru okre lonego przez operatora.
§ 20. Operator przyjmuje do przemieszczenia i dor czenia przesyłk zawieraj c monety,
banknoty, papiery warto ciowe, warto ci dewizowe, platyn , złoto, srebro, wyroby
jubilerskie, kamienie szlachetne i inne przedmioty warto ciowe pod warunkiem, e
jest ona nadawana jako przesyłka z zadeklarowan warto ci .
§ 21. Przesyłka z zadeklarowan warto ci jest przyjmowana do przemieszczenia i
dor czenia, gdy kwota deklarowanej warto ci, podana w PLN, cyframi i słownie, bez
skre le , zamazywa i innych poprawek, jest naniesiona przez nadawc w sposób
trwały na opakowaniu, bezpo rednio poni ej informacji identyfikuj cej nadawc .
§ 22. 1. Operator przyjmuje do przemieszczenia i dor czenia przesyłk listow z zadeklarowan warto ci , której warto nadawca okre lił w kwocie nie przekraczaj cej
maksymalnej warto ci przesyłek listowych z zadeklarowan warto ci , okre lonej w
cenniku.
2. Podan mas przesyłki listowej z zadeklarowan warto ci ustala si z tolerancj do
1 g rzeczywistego wskazania wagi.
§ 23. 1. Operator przyjmuje do przemieszczenia i dor czenia paczki pocztowe nadawane jako
paczki z zadeklarowan warto ci , je eli warto t nadawca okre lił w kwocie
nieprzekraczaj cej maksymalnej warto ci paczki z zadeklarowan warto ci
okre lonej w cenniku.
2. Mas paczki pocztowej z zadeklarowan warto ci , wa cej nie wi cej ni 2 000 g,
ustala si z tolerancj do 1 g rzeczywistego wskazania wagi, a w pozostałych
przypadkach – z tolerancj do 0,2% rzeczywistego wskazania wagi.
§ 24. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza si do jej masy.
§ 25. Widokówka, kartka okoliczno ciowa i kartka korespondencyjna z wydzielon praw
cz ci strony adresowej przeznaczon na informacj identyfikuj c adresata, odpowiadaj ca wymiarom okre lonym w § 41 ust. 3, nadana bez opakowania oraz opatrzona
znakiem opłaty pocztowej, traktowana jest przez operatora jako kartka pocztowa.
§ 26. 1. Do przemieszczenia i dor czenia operator przyjmuje jako przesyłk dla ociemniałych
przesyłk oznaczon przez nadawc na stronie adresowej symbolem, którego wzór
okre la zał cznik nr 1 do rozporz dzenia, oraz informacj identyfikuj c nadawców,
o których mowa w art. 30 ustawy.
2. Przesyłk dla ociemniałych nadawan przez nadawców, o których mowa w art.30
ust.2 pkt 2 ustawy, oraz odsyłan przez osoby niewidome lub ociemniałe do tych
podmiotów, operator przyjmuje do przemieszczenia i dor czenia opakowan w
woreczek z materiału zabezpieczony odciskiem piecz ci nadawcy, a w przypadku
zwrotu przesyłki przez osob niewidom lub ociemniał – piecz ci placówki
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nadawczej operatora. Dopuszcza si inny sposób opakowania i zabezpieczenia tej
przesyłki, o ile został on uzgodniony z operatorem.
§ 27. 1. Nie s przyjmowane do przemieszczenia i dor czenia paczki pocztowe zawieraj ce
płyny, gazy, rzeczy łamliwe i kruche, ywe ro liny i zwierz ta, rzeczy wymagaj ce
specjalnego traktowania podczas przemieszczania, a tak e rzeczy niebezpieczne lub
mog ce wyrz dzi szkod osobom lub mieniu.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si do przemieszczania paczek pocztowych zawieraj cych
pszczoły lub piskl ta ptactwa domowego, je eli nadawca zabezpieczył przesyłk w
sposób gwarantuj cy utrzymanie funkcji yciowych przemieszczanych zwierz t. Do
paczek tych stosuje si przepisy § 24 i 42.
§ 28. Przekazy pocztowe s przyjmowane w placówce operatora, a na terenach wiejskich lub
o rozproszonej zabudowie – równie przez listonosza.
§ 29. 1. Kwota pieni na okre lona w przekazie pocztowym powinna by wyra ona w PLN,
cyframi i słownie.
2. W przypadku przekazania kwoty pieni nej, okre lonej w przekazie pocztowym, w
formie gotówkowej pracownik placówki operatora lub listonosz przyjmuje j od
nadawcy ł cznie z wypełnionym blankietem przekazu pocztowego.
3. Je eli przekaz pocztowy jest przyjmowany przez listonosza w formie gotówkowej,
okre lona w nim kwota pieni na nie mo e przekracza granicznej warto ci
przekazu pocztowego.
§ 30. 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki operator powinien
niezwłocznie zabezpieczy j w odpowiedni sposób, a w przypadku znacznych
uszkodze przesyłki rejestrowanej – sporz dzi protokolarny opis jej stanu, bez
wgl du w jej zawarto , z zastrze eniem ust. 2.
2. W przypadku stwierdzenia, e w wyniku uszkodzenia przesyłki rejestrowanej mo e
wyst pi dalsze uszkodzenie lub ubytek jej zawarto ci, operator mo e otworzy
przesyłk w celu sprawdzenia stanu jej zawarto ci i zabezpieczenia przed
ewentualnym dalszym uszkodzeniem lub ubytkiem, sporz dzaj c protokół z
przeprowadzonej czynno ci.
3. Przed dor czeniem przesyłki, o której mowa w ust. 2, placówka oddawcza pisemnie
zawiadamia adresata o:
1) stanie przesyłki;
2) mo liwo ci sprawdzenia zawarto ci przesyłki;
3) mo liwo ci odbioru przesyłki, z zastrze eniem roszczenia o odszkodowanie;
4) terminie odbioru przesyłki.
4. Uszkodzone przesyłki rejestrowane wydaje si wył cznie w placówce oddawczej.
5. Sprawdzenie zawarto ci przesyłki rejestrowanej na wniosek adresata powinno
nast pi w jego obecno ci, po uprzednim pokwitowaniu odbioru przesyłki i
uiszczeniu obci aj cych j nale no ci. Sprawdzenie to powinno by potwierdzone
protokołem.
6. Je eli adresat nie zgłosił si w okre lonym terminie po odbiór uszkodzonej przesyłki
rejestrowanej, przesyłka zwracana jest do nadawcy.
§ 31. 1. W razie stwierdzenia, e zawarto paczki pocztowej uległa zepsuciu w stopniu
uniemo liwiaj cym kontynuowanie jej przemieszczania, operator mo e komisyjnie
zniszczy zepsut zawarto , sporz dzaj c protokół z przeprowadzonej czynno ci.
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2. O zniszczeniu zawarto ci paczki pocztowej zawiadamia si pisemnie nadawc .
§ 32.

1. Przyj t do przemieszczenia i dor czenia nieopłacon przesyłk listow nieb d c
przesyłk rejestrowan operator zwraca nadawcy w celu:
1) uiszczenia opłaty za zwrot przesyłki i odbioru przesyłki albo
2) uiszczenia opłaty za zwrot przesyłki oraz opłaty ustalonej za ponowne
przyj cie, przemieszczenie i dor czenie przesyłki – w przypadku
ponownego przekazania operatorowi przesyłki do przemieszczenia i
dor czenia.
2. Je eli na opakowaniu przesyłki, o której mowa w ust. 1, nie jest podany adres
nadawcy, przesyłk tak operator dor cza adresatowi. Przed dor czeniem
adresatowi nieopłaconej przesyłki listowej nieb d cej przesyłk rejestrowan
operator pobiera od adresata opłat ustalon za tego rodzaju przesyłk .
3. Opłata za zwrot przesyłki, o której mowa w ust. 1, nie mo e by wy sza ni
połowa opłaty pobieranej za przyj cie, przemieszczenie i dor czenie przesyłki.

§ 33. 1. Przesyłk listow nieb d c przesyłk rejestrowan , opłacon w kwocie ni szej od
nale nej, operator dor cza adresatowi, pobieraj c dopłat do wysoko ci okre lonej
w cenniku opłaty za przyj cie, przemieszczenie i dor czenie tej przesyłki.
2. W przypadku odmowy adresata stosuje si odpowiednio przepisy § 32 ust. 1.
§ 34. W przypadku pobrania przez operatora ni szej od nale nej opłaty za przemieszczenie i
dor czenie przesyłki rejestrowanej lub za realizacj przekazu pocztowego, operator
wiadczy usług bez prawa dania dopłaty od nadawcy lub adresata.
§ 35. 1. Przesyłki rejestrowane i przekazy pocztowe dor cza si zgodnie z art. 26 ustawy za
pokwitowaniem odbioru, po stwierdzeniu to samo ci osoby uprawnionej do
odbioru.
2. Pracownik operatora dor czaj cy przesyłk lub przekaz pocztowy mo e odst pi od
dania okazania jednego z dokumentów, o których mowa w § 36, je eli osoba
uprawniona do odbioru jest mu znana osobi cie.
3. Pokwitowanie odbioru przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego powinno
zawiera czytelny podpis odbiorcy i dat odbioru.
4. Je eli adresatem przesyłki lub przekazu pocztowego jest osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadaj ca osobowo ci prawnej, pokwitowanie odbioru powinno
zawiera czytelny podpis odbiorcy, dat odbioru i odcisk stempla firmowego, a w
przypadku braku stempla firmowego – informacj o dokumencie potwierdzaj cym
uprawnienie do odbioru przesyłki.
§ 36. Stwierdzenia to samo ci osób uprawnionych do odbioru przesyłek rejestrowanych lub
przekazów pocztowych dokonuje si na podstawie jednego z nast puj cych
dokumentów:
1) dowodu osobistego;
2) tymczasowego dowodu osobistego;
3) paszportu;
4) prawa jazdy;
5) innego dokumentu z fotografi , odciskiem piecz ci urz dowej z wizerunkiem
orła oraz podpisem jego posiadacza;
6) w przypadku cudzoziemców nieposiadaj cych adnego z dokumentów, o których
mowa w pkt 1 – 4, innego dokumentu stwierdzaj cego to samo .
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§ 37. 1. Odmow pokwitowania odbioru przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego
uwa a si za odmow ich przyj cia. W takiej sytuacji przesyłka rejestrowana lub
przekaz pocztowy zwracane s do nadawcy. Za czynno ci zwi zane ze zwrotem
operator pobiera od nadawcy opłat nie wy sz jednak ni opłata pobierana za
przyj cie, przemieszczenie i dor czenie przesyłki tego samego rodzaju lub za
realizacj przekazu pocztowego.
2. Nie traktuje si jako odmowy przyj cia przesyłki rejestrowanej lub przekazu
pocztowego odmowy pokwitowania odbioru przez osob pełnoletni zamieszkał
wraz z adresatem, a nieb d c jego pełnomocnikiem lub przedstawicielem
ustawowym.
§ 38. 1. Przesyłki lub przekazy pocztowe operator wydaje adresatowi w placówce oddawczej
w terminie 14 dni, zwanym dalej „terminem odbioru”, z zastrze eniem ust. 2.
2. Termin odbioru przesyłek, o których mowa w § 27 ust. 2, wynosi 48 godzin.
3. Bieg terminu odbioru rozpoczyna si :
1) dla przesyłek i przekazów pocztowych nadanych na poste restante – od dnia
nast pnego po dniu nadej cia przesyłki lub przekazu pocztowego do placówki
oddawczej;
2) dla przesyłek i przekazów pocztowych innych ni wymienione w pkt 1 – od dnia
nast pnego po dniu dor czenia zawiadomienia, o którym mowa w § 14 ust. 1;
3) dla przesyłek, o których mowa w § 27 ust. 2 – od godziny nast pnej po
dor czeniu zawiadomienia, o którym mowa w § 14 ust. 1.
4. Placówka oddawcza mo e przechowywa przesyłk lub kwot pieni n okre lon w
przekazie pocztowym po upływie terminu odbioru, je eli adresat zgłosi w tym
zakresie pisemne danie. Za czynno t pobiera si opłat okre lon w cenniku.
5. Przesyłka lub kwota pieni na okre lona w przekazie pocztowym nieodebrana w
terminie odbioru zwracana jest do nadawcy.
§ 39. 1. Do przemieszczenia i dor czenia, z zastrze eniem ust. 3, przyjmowana jest przesyłka
opakowana:
1) odpowiednio do zawarto ci, formy, masy i wielko ci, a tak e w sposób
zapewniaj cy zabezpieczenie przed czynnikami zewn trznymi, niepowoduj cy
uszkodze przemieszczanych przesyłek oraz niezagra aj cy zdrowiu, yciu,
mieniu i rodowisku naturalnemu;
2) przy u yciu materiałów daj cych mo liwo wyra nego i trwałego umieszczenia
adresu oraz innych niezb dnych oznacze .
2. Nie jest przyjmowana do przemieszczenia i dor czenia przesyłka, na której
opakowaniu umieszczono metalowe lub plastikowe klamry, spinacze, zszywki i inne
podobne materiały.
3. Do przemieszczenia i dor czenia przyjmowana jest przesyłka bez opakowania, je eli
przesyłana rzecz:
1) nie jest nara ona na uszkodzenie lub zagini cie cz ci składowych;
2) nie mo e uszkodzi innych przesyłek;
3) nie zagra a rodowisku naturalnemu;
4) została oznaczona w sposób trwały i czytelny informacj identyfikuj c w sposób
jednoznaczny adresata i nadawc oraz opatrzona wła ciwymi kodami
pocztowymi; wymóg oznaczenia informacj identyfikuj c nadawc nie dotyczy
kartki pocztowej.
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4. Do przemieszczenia i dor czenia przyjmowana jest przesyłka z zadeklarowan
warto ci , której opakowanie:
1) jest wykonane z nieprzezroczystego materiału;
2) uniemo liwia dost p do zawarto ci przesyłki bez pozostawienia widocznych
ladów;
3) umo liwia umieszczenie dodatkowych zabezpiecze w postaci piecz ci
lakowych, plomb, nalepek samoprzylepnych, ta my samoprzylepnej lub innego
skutecznego rodka.
§ 40. 1. Do przemieszczenia i dor czenia, z zastrze eniem § 39 ust. 3, przyjmowana jest
przesyłka oznaczona poprzez:
1) naniesienie w sposób trwały i czytelny na jej opakowaniu informacji
identyfikuj cych w sposób jednoznaczny adresata i nadawc wraz z wła ciwymi
kodami pocztowymi;
2) umieszczenie znaku opłaty pocztowej lub oznaczenia słu cego do potwierdzenia
wniesienia opłaty za usług .
2. W przypadku przesyłki listowej opakowanej w kopert :
1) znak opłaty pocztowej lub oznaczenie słu ce do potwierdzenia wniesienia
opłaty za usług powinny by umieszczone w górnej prawej cz ci strony
adresowej przesyłki,
2) informacja identyfikuj ca adresata powinna by umieszczona w dolnej prawej
cz ci strony adresowej przesyłki,
3) informacja identyfikuj ca nadawc powinna by umieszczona w górnej lewej
cz ci strony adresowej przesyłki,
4) dolna cz
strony adresowej przesyłki zarezerwowana jest na oznaczenia
kodowe nanoszone przez operatora,
zgodnie z podziałem i rezerwacj strony adresowej kopert listowych i kartek
pocztowych okre lonymi w normie PN-T-85004.
3. W przypadku kartki pocztowej do podziału i rezerwacji strony adresowej stosuje si
przepisy ust. 2, z wyj tkiem pkt 3.
4. W przypadku stosowania jako opakowania przesyłki listowej koperty z przezroczystym okienkiem adresowym, do przemieszczenia i dor czenia przyjmowana jest
wył cznie przesyłka, gdy adres jest całkowicie widoczny w polu okienka, a
zawarto przesyłki zło ona jest w taki sposób, aby adres pozostawał całkowicie
widoczny przez okienko, nawet je li zawarto przesunie si wewn trz koperty.
5. W przypadku stosowania koperty jako opakowania przesyłki stron adresow
przesyłki stanowi jej przednia cz
bez skleje , w innych przypadkach – gładka
cz
opakowania o najwi kszej powierzchni.
§ 41. 1. Wymiary przesyłki listowej, z zastrze eniem ust. 2 i 3, powinny wynosi :
1) maksymalnie – suma długo ci, szeroko ci i wysoko ci (grubo ci) – 900 mm, przy
czym najwi kszy z tych wymiarów (długo ) nie mo e przekroczy 600 mm;
2) minimalnie – wymiary strony adresowej nie mog by mniejsze ni 90× 140 mm.
2. Wymiary przesyłki listowej nadawanej w formie rulonu powinny wynosi :
1) maksymalnie – suma długo ci plus podwójna rednica – 1 040 mm, przy czym
najwi kszy wymiar (długo ) nie mo e przekroczy 900 mm;
2) minimalnie – suma długo ci plus podwójna rednica – 170 mm, przy czym
najwi kszy wymiar (długo ) nie mo e by mniejszy ni 100 mm.
3. Wymiary kartki pocztowej powinny wynosi :
1) maksymalnie – 120 × 235 mm;
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2) minimalnie – 90 × 140 mm.
4. Wymiary, o których mowa w ust. 1 – 3, przyjmuje si z tolerancj do 2 mm.
§ 42. 1. Najwi kszy wymiar paczek pocztowych przyjmowanych przez operatora do
przemieszczenia i dor czenia nie mo e przekroczy 1 500 mm, a suma długo ci i
najwi kszego obwodu mierzonego w innym kierunku ni długo nie mo e
przekroczy 3 000 mm.
2. Strona adresowa paczki pocztowej nie mo e by mniejsza od minimalnych
wymiarów okre lonych dla strony adresowej przesyłki listowej, o których mowa w
§ 41 ust. 1 pkt 2.
Rozdział 4
Minimalne wymagania w zakresie jako ci usług
§ 43. 1. Przesyłki powinny by dor czane z zachowaniem wska ników terminowo ci
dor cze .
2. Termin dor czenia okre lany jest jako D + n, gdzie:
1) „D” oznacza dzie zawarcia umowy o wiadczenie usługi pocztowej
polegaj cej na przyj ciu, przemieszczeniu i dor czeniu przesyłki :
a) w przypadku przesyłek rejestrowanych jest to ten sam dzie albo dzie
nast pny, je eli umowa została zawarta po godzinie, podanej przez operatora
do publicznej wiadomo ci, po której traktuje on umow jako zawart w dniu
nast pnym,
b) w przypadku przesyłek nieb d cych przesyłkami rejestrowanymi jest to ten
sam dzie albo dzie nast pny, je eli wrzucenie przesyłki listowej do
nadawczej skrzynki pocztowej nast piło po podanym na niej czasie ostatniego
wyjmowania przesyłek z tej skrzynki;
2) „n” oznacza liczb dni, które upłyn ły od dnia nadania do dnia dor czenia
przesyłki.
3. Dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót nie wlicza si do terminów, o których
mowa w ust. 2.
4. Wska niki terminowo ci dor cze przesyłek w obrocie krajowym okre la
zał cznik nr 2 do rozporz dzenia.
§ 44. 1. Na terenie kraju powinno by uruchomione co najmniej 8 240 placówek operatora
rozmieszczonych z uwzgl dnieniem wyst puj cego na danym obszarze
zapotrzebowania na usługi.
2. Jedna placówka operatora, licz c rednio w skali kraju, powinna przypada na:
1) 7 000 mieszka ców na terenie miast;
2) ka de 65 km2 powierzchni na obszarach wiejskich.
3. W ka dej gminie powinna by uruchomiona co najmniej jedna placówka operatora.
4. W przypadku gmin licz cych poni ej 2 500 ludno ci dopuszcza si obj cie tej gminy
obszarem działania placówki operatora znajduj cej si na terenie s siedniej gminy
lub uruchomienie placówki ruchomej pod warunkiem, e:
1) lokalizacja taka zapewni sprawniejsz obsług klientów zamieszkałych na
terenie obsługiwanym przez t placówk ;
2) lokalizacj tak uzgodniono z wła ciwym wójtem (burmistrzem, prezydentem
miasta).
5. Wska niki, o których mowa w ust. 1–4, nie obejmuj nadawczych skrzynek
pocztowych.
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§ 45. Placówki operatora powinny by czynne we wszystkie dni robocze, co najmniej 5 dni w
tygodniu, a je eli w tygodniu przypada dzie ustawowo wolny od pracy, liczba ta mo e
by odpowiednio ni sza.
§ 46. 1. Procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych umieszczonych w sposób i w
miejscu umo liwiaj cym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszaj cej
si za pomoc wózka inwalidzkiego, w szczególno ci skrzynek instalowanych w
placówkach operatora lub na nieruchomo ciach u ytkowanych przez te placówki, w
ogólnej liczbie nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w miejscowym
obszarze pocztowym przez operatora oraz terminy jego osi gni cia okre la
zał cznik nr 3 do rozporz dzenia.
2. Liczba nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych przez operatora w
miejscowym obszarze pocztowym umieszczonych w sposób, o którym mowa w
ust. 1, powinna by dostosowana do potrzeb lokalnej społeczno ci.
Rozdział 5
Przepisy ko cowe
§ 47. Traci moc rozporz dzenie Ministra Ł czno ci z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie
warunków korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym (Dz. U. Nr
40, poz. 173).3
§ 48. Rozporz dzenie wchodzi w ycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyj tkiem
zał cznika nr 2 do rozporz dzenia, który wchodzi w ycie z dniem 1 lutego 2004 r.
Minister Infrastruktury

3
Przepisy § 64-73 rozporz dzenia utraciły moc z dniem wej cia w ycie rozporz dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 13 pa dziernika 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki
rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. Nr 183, poz.1795), tj. z dniem 12 listopada 2003 r.
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Zał cznik nr 1
Symbol oznaczenia przesyłek dla ociemniałych

1. Znak graficzny powinien by koloru białego na czarnym tle.
2. Wymiary znaku powinny wynosi 52 mm x 65 mm.

12

Zał cznik nr 2
Wska niki terminowo ci dor cze przesyłek w obrocie krajowym

Rodzaj przesyłek

2
D+1

Cel w zakresie
terminowo ci
dor cze *
3
82%

D+2

90%

D+3

94%

D+3

85%

D+5

97%

Paczki pocztowe
najszybszej kategorii

D+1

80%

Paczki pocztowe nieb d ce
paczkami pocztowymi
najszybszej kategorii

D+3

90%

1
Przesyłki listowe
najszybszej kategorii

Przesyłki listowe nieb d ce
przesyłkami listowymi
najszybszej kategorii

Termin
dor czenia

*Udział liczby przesyłek dor czonych w okre lonym terminie liczony od dnia nadania do dnia dor czenia
(liczba przesyłek dor czonych w okre lonym terminie i w terminach go poprzedzaj cych) do ogólnej liczby
nadanych przesyłek wyra ony w procentach. W odniesieniu do przesyłek rejestrowanych za dzie dor czenia
uwa a si tak e pozostawienie w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienia o próbie dor czenia, je eli w
chwili dor czenia takiej przesyłki stwierdzono nieobecno adresata lub innych osób uprawnionych do odbioru
przesyłki.
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Zał cznik nr 3
Procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych umieszczonych w sposób i w
miejscu umo liwiaj cym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszaj cej si za
pomoc wózka inwalidzkiego, w szczególno ci skrzynek instalowanych w placówkach
operatora lub na nieruchomo ciach u ytkowanych przez te placówki, w ogólnej liczbie
nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w miejscowym obszarze pocztowym
przez operatora oraz terminy jego osi gni cia

Udział wyra ony w procentach

Termin osi gni cia

80%

dzie wej cia w ycie rozporz dzenia

85%

do dnia 31 grudnia 2004 r.

90%

do dnia 31 grudnia 2005 r.

95%

do dnia 31 grudnia 2006 r.

14

Uzasadnienie
Projekt rozporz dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania
powszechnych usług pocztowych stanowi wykonanie upowa nienia zawartego w art. 46 ust. 3
ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188).
Dotychczas materia ta była regulowana przez przepisy rozporz dzenia Ministra
Ł czno ci z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie warunków korzystania z usług pocztowych o
charakterze powszechnym (Dz. U. Nr 40, poz. 173).
Usługi powszechne s usługami o znaczeniu podstawowym dla zaspokajania potrzeb
ludno ci w dziedzinie poczty, st d te istotne jest okre lenie warunków, na jakich maj one
by wiadczone, w tym takich kwestii jak: dopuszczalna zawarto przesyłek, ich wymiary,
sposób opakowania i adresowania, zasady nadawania przekazów pocztowych, a tak e
minimalne wymogi w zakresie dost pno ci do usług i ich jako ci.
Projekt wprowadza inny ni w obecnie obowi zuj cym rozporz dzeniu zakres
przedmiotowy regulacji (§1). Zakres ten poszerzony został bowiem o okre lenie minimalnych
wymaga w zakresie jako ci usług powszechnych i terminów, po upływie których osi gni te
zostan wska niki w zakresie terminowo ci dor cze przesyłek, a tak e procentowego
udziału nadawczych skrzynek pocztowych przystosowanych do korzystania przez osoby
niepełnosprawne poruszaj ce si za pomoc wózka inwalidzkiego. Z drugiej strony, cz
materii regulowanej przez obowi zuj ce rozporz dzenie, zgodnie z upowa nieniem zawartym
w ustawie - Prawo pocztowe, znalazło si w rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13
pa dziernika 2003r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki
rejestrowanej i przekazu pocztowego. W dotychczas obowi zuj cym rozporz dzeniu
uregulowane były warunki jakim powinna odpowiada reklamacja, tryb post powania
reklamacyjnego oraz okoliczno ci, w których usług powszechn uwa a si za niewykonan
lub nienale ycie wykonan .
W „słowniczku” projektu rozporz dzenia (§ 2) definiuje si jedynie 5 poj , a
mianowicie: graniczn warto
przesyłki lub przekazu pocztowego, miejscowy obszar
pocztowy, placówk nadawcz i placówk oddawcz oraz regulamin. Pozostałe poj cia, które
dotychczas były definiowane na gruncie rozporz dzenia, aktualnie zostały wyja nione w
ustawie - Prawo pocztowe. Dotyczy to takich poj jak: przesyłka, przesyłka listowa
(dotychczas w rozporz dzeniu jako list), przesyłka polecona (dotychczas w rozporz dzeniu
jako polecona przesyłka listowa/list polecony), kartka pocztowa, druk, druk bezadresowy,
ankieta, przesyłka rejestrowana, przesyłka niedor czalna, nadawca, adresat i odbiorca.
Definicj „potwierdzenia nadania”, znajduj c si w obowi zuj cym rozporz dzeniu w
„słowniczku”, w projekcie zamieszczono w § 3 dotycz cym momentu zawarcia umowy o
wiadczenie usługi powszechnej w przypadku przesyłek rejestrowanych i przekazów
pocztowych. Projekt dostosowuje terminologi stosowan w obecnie obowi zuj cych
przepisach do terminologii przyj tej w ustawie - Prawo pocztowe, np. „list warto ciowy” i
„paczk pocztow z podan warto ci ” zast piono zbiorczym poj ciem (obejmuj cym
zarówno przesyłki listowe jak i paczki pocztowe) „przesyłek z zadeklarowan warto ci ”, a
„list zwykły” zast puje si poj ciem „przesyłki listowej nie b d cej przesyłk rejestrowan ”.
Je li chodzi o rozwi zania szczegółowe to:
1) Obligatoryjno
dodatkowych opłat pobieranych przez operatora od adresata i
nadawcy przesyłki lub przekazu pocztowego zast piono fakultatywno ci (§9), co
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daje swobod operatorowi do kształtowania swojej polityki cenowej w zakresie opłat
za czynno ci dodatkowe zwi zane z usług powszechn w zale no ci od przyj tej
strategii marketingowej i sytuacji ekonomicznej przedsi biorstwa. W przypadku
ustanowienia tytułu do takiej opłaty wymagane jest okre lenie jej wysoko ci w
obowi zuj cym cenniku.
2) Zrezygnowano z obligatoryjnych wiadcze dodatkowych do usług powszechnych.
Zgodnie z ustaw - Prawo pocztowe obligatoryjnie wykonywane b d jedynie:
potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego i dor czenie
przesyłki lub przekazu pocztowego nadanych na poste restante jako usługi ci le
zwi zane z usług powszechn . Nie s one jednak okre lane poj ciem „ wiadcze
dodatkowych”, ale – zgodnie z aparatur poj ciow ustawy - Prawo pocztowe - s
traktowane jako szczególny sposób wykonania usługi powszechnej. Pozostałe
dotychczasowe tzw. „ wiadczenia dodatkowe” (traktowanie przesyłki rejestrowanej
lub przekazu pocztowego jako ekspresowych, traktowanie przekazu pocztowego jako
telegraficznego, traktowanie paczki pocztowej ze szczególn
ostro no ci ,
zabezpieczenie listu warto ciowego lub paczki pocztowej z zadeklarowan warto ci
zgodnie z warunkami okre lonymi dla opakowania listu warto ciowego lub paczki
pocztowej z zadeklarowan warto ci oraz traktowanie przesyłki rejestrowanej jako
pobraniowej) nie s ci le zwi zane z usług powszechn i w zwi zku z tym nie
zostały obj te przepisami projektu. wiadczenie tych usług przez operatorów b dzie
zatem uzale nione od aktualnych potrzeb rynkowych.
3) Ogólny przepis dotycz cy miejsca dor czenia oraz osób uprawnionych do odbioru
przesyłki w imieniu adresata wył czono z rozporz dzenia i obj to regulacj ustawy Prawo pocztowe (art. 26), jako e jednolite zasady dor czania przesyłek b d
dotyczyły wszystkich operatorów. Podobnie post piono z przepisem dotycz cym
dor cze do adresatów b d cych osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi
nie posiadaj cymi osobowo ci prawnej, a tak e z przepisami o dor czeniach w
jednostkach, w których ze wzgl du na ich charakter lub powszechnie uznawany
zwyczaj dor czenie przesyłki adresatowi jest znacznie utrudnione lub niemo liwe (np.
w wojsku, w zakładach karnych i innych podobnych placówkach, w zakładach opieki
zdrowotnej, w domach pomocy społecznej lub w placówkach opieku czowychowawczych). Okre lono natomiast sposób zło enia przez adresata zastrze enia w
kwestii niedor czania przesyłki osobie dorosłej wraz z nim zamieszkałej w przypadku
nieobecno ci adresata w chwili dor czenia (§ 12).
Utrzymano dotychczasowe regulacje w zakresie :
- post powania operatora w przypadku stwierdzenia nieobecno ci adresata lub
innych osób uprawnionych do odbioru przesyłki rejestrowanej lub przekazu
pocztowego (§ 14 ust 1). Bior c pod uwag interes osób korzystaj cych z usług
pocztowych uregulowano kwesti odbioru w placówce oddawczej awizowanych
przesyłek rejestrowanych, z wył czeniem paczek pocztowych, w miastach
licz cych powy ej 100.000 mieszka ców. Zgodnie z § 14 ust. 2 zobowi zano
operatora do umo liwienia adresatowi odbioru takiej przesyłki jeszcze w tym
samym dniu, w którym zostało pozostawione zawiadomienie o próbie dor czenia.
Paczki pocztowe zostały z tego uregulowania wył czone, poniewa dla tego
rodzaju przesyłek funkcjonuje odr bna słu ba dor cze i s one dor czane nawet
do godziny 2000.
- mo liwo ci zło enia przez adresata dania dor czania przesyłek poleconych za
po rednictwem oddawczej skrzynki pocztowej ( § 15 ),
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-

sposobu dor czania pewnej grupy przesyłek i przekazów pocztowych w przypadku
dor cze poza miejscowym obszarem pocztowym ( § 16)

4) Utrzymano regulacje dotycz ce sposobu przyj cia „pełnomocnictwa pocztowego” tj.
pełnomocnictwa do odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych udzielonego w
przez adresata osobie upowa nionej do dokonania tej czynno ci w jego imieniu.
Pełnomocnictwo pocztowe funkcjonuje od wielu lat w obrocie pocztowym obok
pełnomocnictwa ogólnego udzielanego zgodnie z kc. i stanowi istotne dla klientów
ułatwienie w korzystaniu z usług pocztowych Poczty Polskiej ( § 18).
5) W § 20 okre lono, e przedmioty warto ciowe (banknoty, monety, papiery
warto ciowe, kruszce szlachetne itd.) mog by nadawane w innych przesyłkach z
zadeklarowan warto ci . Tym samym dopuszczono przesyłanie tych przedmiotów
tak e w paczkach pocztowych z zadeklarowan warto ci , dotychczas mo liwo ta
ograniczona była do przesyłek listowych z zadeklarowan warto ci .
6) W odniesieniu do przesyłek dla ociemniałych zrezygnowano z konieczno ci
nadawania ich w formie paczek pocztowych, stwarzaj c tym samym mo liwo ich
przesyłania tak e w formie przesyłki listowej. W Zał czniku nr 1 zamieszczono
zgodny z Regulaminem poczty listowej wiatowego Zwi zku Pocztowego wzór
symbolu graficznego u ywanego do oznaczania tych przesyłek.
7) Maj c na wzgl dzie coraz bardziej upowszechniaj cy si obrót bezgotówkowy,
rozszerzono mo liwo nadawania przekazów pocztowych o t form , a ograniczenie
w zakresie wysoko ci kwoty pieni nej okre lonej w przekazie pocztowym
nadawanym za po rednictwem listonosza zaw ono wył cznie do formy gotówkowej
(§ 29 ust. 3).
8) Je eli chodzi o dokumentowanie wykonania usługi dor czania przesyłek
rejestrowanych lub przekazów pocztowych, to wprowadzono nowe uregulowanie,
które nie wyst puje w obecnie obowi zuj cym rozporz dzeniu. W § 35 ust. 2
dopuszczono bowiem mo liwo odst pienia od dania okazania przez odbiorc
przesyłki lub przekazu pocztowego dokumentu stwierdzaj cego to samo
w
przypadku, gdy osoba ta jest dor czaj cemu osobi cie znana. Pozwoli to zmniejszy
czasochłonno dor cze . W praktyce rozwi zanie to jest stosowane obecnie przez
Poczt Polsk .
9) Na podkre lenie zasługuje tak e utrzymanie tymczasowego dowodu osobistego w
okre lonym w § 36 katalogu dokumentów słu cych do stwierdzenia to samo ci.
Tego rodzaju dokumenty nie s ju co prawda wydawane od dnia 1 stycznia 2001 r.,
ale pewien kr g osób mo e si nadal posługiwa tymi dokumentami wydanymi
uprzednio. Chodzi tu o osoby pomi dzy 13 a 18 rokiem ycia, które do dnia 31
grudnia 2000 r. otrzymały tymczasowy dowód osobisty. Maksymalnie takimi
dokumentami b dzie mo na si wi c posługiwa do dnia 31 grudnia 2005 r. Katalog
dokumentów słu cych stwierdzeniu to samo ci osób uprawnionych do odbioru
przesyłek rejestrowanych i przekazów pocztowych został poszerzony o inny dokument
stwierdzaj cy to samo w przypadku cudzoziemców nie posiadaj cych dowodu
osobistego, paszportu ani prawa jazdy. W niektórych krajach bowiem takie
dokumenty nie wyst puj lub – tak jak w przypadku prawa jazdy – ich posiadanie nie
jest obowi zkowe.
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10) W zakresie wymogów dotycz cych zawarto ci przesyłki i jej opakowania, wychodz c
naprzeciw dotychczasowej praktyce stosowanej przez operatora publicznego,
postanowiono dopu ci
w ramach usługi powszechnej przyjmowanie do
przemieszczenia i dor czenia przesyłek nieopakowanych. Warunkiem w tym
przypadku jest jednak, aby przemieszczanie nieopakowanej przesyłki nie stanowiło
zagro enia dla jej bezpiecze stwa, jak równie dla bezpiecze stwa innych przesyłek
wraz z ni przemieszczanych, a tak e aby nie miało szkodliwego wpływu na
rodowisko naturalne (§ 39 ust. 3). Kolejny wyj tek dotyczy przesyłek zawieraj cych
ywe zwierz ta. Otó generalnie tego typu przesyłki nie b d przyjmowane do
przemieszczenia i dor czenia w ramach usługi powszechnej (§ 27 ust. 1), ale operator
b dzie mógł wykonywa t usług na zasadach komercyjnych. Jednak e równie i w
tym przypadku postanowiono uwzgl dni dotychczasow praktyk w tym zakresie i
dopu ci do przemieszczania i dor czania w ramach usługi powszechnej przesyłki
zawieraj ce pszczoły i piskl ta ptactwa domowego pod warunkiem, e b d one
nadawane w przesyłce nie przekraczaj cej maksymalnych wymiarów okre lonych dla
paczek pocztowych w przepisach projektu (§42) i z uwzgl dnieniem zasady, i
opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wliczane jest do jej masy (§24). Warunkiem
jest równie aby nadawca nale ycie zabezpieczył przesyłane zwierz ta, zapewniaj c
utrzymanie ich funkcji yciowych do momentu dor czenia adresatowi (§ 27 ust. 2).
Uzasadnieniem dla wprowadzenia takiego rozwi zania jest wyj cie naprzeciw
potrzebom rolników, którzy nadaj i otrzymuj tego typu przesyłki. Ograniczono si
przy tym do pszczół i piskl t ptactwa domowego gdy s to zwierz ta najcz ciej
nadawane w przesyłkach, a tak e s na tyle niewielkie, i mog zmie ci si w
przesyłce o standardowych wymiarach.
11) W § 40 ust. 2 okre lono standardowy sposób adresowania przesyłki listowej zgodny z
norm PN-T-85004 – Koperty listowe i kartki pocztowe. Podział i rezerwacja
strony adresowej. Do 31 grudnia 2002 r. norma ta stanowiła tzw. norm do
obowi zkowego stosowania na podstawie przepisów rozporz dzenia Ministra
Ł czno ci z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowi zku
stosowania Polskich Norm. Od 1 stycznia 2003 r. utraciła ten charakter i aktualnie
nie ma obowi zku jej stosowania. Przywołana norma została opublikowana w
j zyku polskim i zgodnie z obowi zuj cym porz dkiem prawnym stosowana jest
na zasadzie dobrowolno ci. Po wprowadzeniu przedmiotowej regulacji przesyłki
listowe b d musiały by adresowane z zachowaniem zasady umieszczania
informacji adresowej nadawcy i adresata w okre lonym polu (cz ci) koperty.
Podobnie znak opłaty pocztowej b dzie musiał by umieszczony w polu dla niego
przeznaczonym. Pozostawione b dzie tak e pole, w którym operator umie ci
własne oznaczenia kodowe przesyłki. Taka standaryzacja adresowania przesyłki
listowej umo liwia opracowywanie tej przesyłki przy wykorzystaniu maszyn
sortuj cych, co jest niezb dne dla wiadczenia usług z zachowaniem wymaganych
norm jako ci w zakresie terminowo ci dor cze ..
12) Zwi kszono maksymalne wymiary kartki pocztowej (§ 41 ust. 3 pkt 1), dostosowuj c
je do wymiarów okre lonych w Regulaminie poczty listowej wiatowego Zwi zku
Pocztowego. Umo liwi to nadawanie kartek pocztowych o wi kszych rozmiarach bez
konieczno ci uiszczania z tego tytułu dodatkowych opłat.
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Projekt okre la wska niki terminowo ci dor cze przesyłek, a tak e wymagania w
zakresie dost pno ci do wiadczonych przez operatorów usług powszechnych (g sto sieci
placówek operatora dostosowana do potrzeb u ytkowników), zgodnie z zaleceniami
Dyrektywy 97/67/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie
wspólnych reguł rozwoju rynku wewn trznego usług pocztowych Wspólnoty i poprawy jako ci
usług.
Jednym z celów, jakie wyznacza Dyrektywa 97/67/EC, jest osi gni cie w obrocie
zagranicznym w ramach Wspólnoty minimalnych wska ników dor cze dla przesyłek
najszybszej znormalizowanej kategorii na poziomie 85% dla przesyłek dor czonych w
terminie D+3 i 97% - w terminie D+5. Implementacja przepisów wspólnotowych w tym
zakresie dotyczy okre lenia odpowiednich wska ników w obrocie krajowym przy zachowaniu
zgodno ci z normami jako ci okre lonymi dla przesyłek w obrocie zagranicznym w ramach
Wspólnoty.
Projekt, wprowadzaj c wymagania jako ciowe w zakresie terminowo ci dor cze
przesyłek, dostosowuje wska niki do klasyfikacji przesyłek według szybko ci dor czenia.
Jest to zwi zane z wprowadzeniem od 1 lipca 2002 r. takiej klasyfikacji w zakresie przesyłek
listowych i od 16 czerwca 2003r. w zakresie paczek pocztowych przez Poczt Polsk jako
jedynego w tej chwili operatora wiadcz cego usługi powszechne.
W krajach Unii Europejskiej jako cel stawia si osi gni cie wska nika terminowo ci
dor cze listowych przesyłek najszybszej kategorii (priorytetowych) na terenie kraju w
terminie D+1 na poziomie 80%. W roku 2002 Poczta Polska ustaliła jako cel osi gni cie
wska nika terminowo ci dla tych przesyłek w obrocie krajowym na tym samym poziomie.
Badania przeprowadzone w tym zakresie przez Urz d Regulacji Telekomunikacji i Poczty (w
oparciu o prób licz c 10 tys. listów) dowiodły, e ogólnopolski wska nik terminowo ci
przebiegu listowych przesyłek najszybszej kategorii w czasie D+1 wynosi 93,25% (w tym
97,60% w relacjach miejscowych, 95,93% w relacjach wewn trzokr gowych i 89,12% w
relacjach mi dzyokr gowych), co znacznie przewy sza standardy jako ciowe osi gane przez
operatorów działaj cych w wi kszo ci krajów Unii Europejskiej, jak równie zało enia
przyj te przez Poczt Polsk . Ustalone w projekcie wielko ci wska ników uwzgl dniaj
zatem wyniki przeprowadzonych bada , a jednocze nie gwarantuj utrzymanie wysokiej
jako ci wiadczonych usług.
Ponadto, w trosce o stałe podwy szanie jako ci usług pocztowych, w projekcie
okre lono minimalne wska niki dor cze dla przesyłek listowych nieb d cych przesyłkami
najszybszej kategorii na poziomie 85% dla terminu D+3 i 97% dla terminu D+5.
Analogicznie jak to ma miejsce w odniesieniu do przesyłek listowych okre lono tak e
wska niki dor cze dla paczek pocztowych ( Zał cznik nr 2), przy czym zakłada si ich
osi gni cie do dnia 1 lutego 2004 r.( § 48).
Okre lono równie minimalne standardy w zakresie dost pno ci do pocztowych usług
powszechnych poprzez wskazanie redniej liczby mieszka ców przypadaj cej na jedn
placówk operatora w miastach (§ 44 ust. 2 pkt 1). Dost pno do placówek operatora na
obszarach wiejskich okre lono natomiast poprzez podanie redniej powierzchni w
kilometrach kwadratowych obsługiwanej przez jedn placówk (§ 44 ust. 2 pkt 2). Podano
tak e ogóln liczb placówek pocztowych na terenie kraju (§ 44 ust. 1). Zaproponowane
wska niki pozwol na utrzymanie dotychczasowej g sto ci sieci operatora publicznego.
Liczby te zostały u rednione, gdy faktycznie g sto sieci zale y przede wszystkim od
potrzeb lokalnej społeczno ci. Jako zasad okre lono tak e usytuowanie przynajmniej jednej
placówki operatora na terenie gminy, przy czym mo liwe jest odst pstwo od tej zasady w
przypadku gmin licz cych poni ej 2.500 ludno ci, gdzie dopuszcza si obj cie takiej gminy
obszarem działania placówki znajduj cej si na terenie gminy s siedniej lub uruchomienie
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placówki ruchomej. Warunkiem jest aby lokalizacja placówki zapewniała sprawniejsz
obsług klientów zamieszkałych na terenie przez ni obsługiwanym i aby lokalizacja taka
została uzgodniona z wła ciwym wójtem (burmistrzem lub prezydentem miasta).
Nowe, wychodz ce naprzeciw potrzebom podmiotów korzystaj cych z usług
powszechnych, rozwi zanie wprowadzono równie w zakresie mo liwo ci zgłoszenia przez
nadawc
dania zmiany umowy w zakresie adresu lub adresata przesyłki nie b d cej
przesyłk rejestrowan (dotychczas mo liwo ta dotyczyła jedynie przesyłek rejestrowanych
i przekazów pocztowych), ale ograniczone jest to tylko do przypadków, gdy pozwala na to
technologia wiadczenia usługi przez operatora (§ 5 pkt 2).
Dodatkowo, w trosce o prawne uregulowanie dost pu do usług pocztowych przez liczn
grup społeczn , jak stanowi osoby niepełnosprawne poruszaj ce si za pomoc wózka
inwalidzkiego, okre lono procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych operatora
publicznego, które powinien on przystosowa do korzystania przez te osoby (poprzez
umieszczenie otworu wrzutowego na odpowiedniej wysoko ci). Aby unikn nadmiernych
obci e zwi zanych z przewieszaniem lub ewentualn wymian funkcjonuj cych ju
skrzynek, zdecydowano si na etapowe zwi kszanie procentowego udziału tych skrzynek w
ogólnej liczbie nadawczych skrzynek pocztowych zainstalowanych przez operatora
publicznego na miejscowym obszarze pocztowym, sukcesywnie zwi kszaj c ten udział przez
trzy kolejne lata pocz wszy od roku 2004. Aktualnie Poczta Polska eksploatuje ok. 58 tys.
skrzynek nadawczych, z czego 80% spełnia warunek dost pno ci dla osób niepełnosprawnych
poruszaj cych si za pomoc wózka inwalidzkiego, co oznacza konieczno przewieszenia w
2004r. 2.900 skrzynek dla osi gni cia zało onego na ten rok wska nika tj. 85%. Docelowo
planuje si dostosowanie do omawianych wymogów w obr bie miejscowego obszaru
pocztowego co najmniej 95% pozostaj cych własno ci operatora publicznego nadawczych
skrzynek pocztowych.
Wst pna opinia o zgodno ci projektu z prawem Unii Europejskiej:
Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Implementuje zapisy Dyrektywy
97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997r. w sprawie wspólnych
zasad rozwoju rynku wewn trznego usług pocztowych Wspólnoty i poprawy jako ci usług
(Dz. Urz. WE L 015, 21.01.1998) zmienionej Dyrektyw 2002/39/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002r. w zakresie dalszego otwarcia na konkurencj
wspólnotowych usług pocztowych ( Dz. Urz. WE L 176, 05.07.2002) w zakresie norm jako ci
usług powszechnych, zwłaszcza dotycz cych terminowo ci dor cze . Wprowadza normy
terminowo ci dor cze przesyłek w obrocie krajowym, które zapewniaj wypełnienie norm
okre lonych w Dyrektywie dla obrotu zagranicznego w obr bie Unii Europejskiej.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI:
I. Podmioty, na które b dzie oddziaływa rozporz dzenie:
1) operator publiczny, tj. zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy - Prawo pocztowe - pa stwowe
przedsi biorstwo u yteczno ci publicznej „Poczta Polska”, który jest ustawowo
zobowi zany do wiadczenia usług powszechnych,
2) konsumenci:
Zawarte w rozporz dzeniu regulacje maj na celu zapewnienie konsumentom dost pu
do wiadczonych przez operatora publicznego usług powszechnych na jednolitych
warunkach na terenie całego kraju. Jako tych usług b dzie kształtowana m. in.
poprzez obowi zek przestrzegania przez operatora minimalnych wymaga
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dotycz cych terminowo ci dor cze przesyłek oraz ilo ci i g sto ci rozmieszczenia
placówek operatora. Projekt rozporz dzenia wychodzi równie naprzeciw potrzebom
specyficznej grupy konsumentów, jak stanowi osoby niepełnosprawne, poprzez
okre lenie procentowego udziału instalowanych przez operatora publicznego w
obr bie miejscowego obszaru pocztowego nadawczych skrzynek pocztowych
dostosowanych do korzystania przez te osoby.
II. Skutki finansowe dla:
a) bud etu pa stwa i bud etów jednostek samorz du terytorialnego:
Rozporz dzenie nie rodzi skutków finansowych dla bud etu pa stwa i bud etów
jednostek samorz du terytorialnego.
b) operatora wiadcz cego usługi powszechne:
Operator wiadcz cy usługi powszechne zobowi zany do wykonywania tych usług z
zachowaniem wska ników terminowo ci dor cze przesyłek okre lonych w rozporz dzeniu
we własnym zakresie powinien stworzy odpowiednie dla realizacji tego zadania warunki
techniczno-organizacyjne. Wi za si to b dzie z konieczno ci poczynienia nakładów w
zakresie telematyki, informatyzacji i organizacji słu b dor cze .
Ponadto Poczt Polsk obci
koszty wydruku nalepek na przesyłki dla ociemniałych,
zgodnie ze wzorem okre lonym w zał czniku do rozporz dzenia. Wyszacowany przez
przedsi biorstwo koszt wydruku 1 nalepki, zakładaj c, e cało nakładu wyniosłaby 70 tys.
sztuk, to 12 gr. netto. Ogółem koszty z tym zwi zane wyniosłyby zatem ok. 8.400 zł netto.
Koszty dostosowania skrzynek nadawczych Poczty Polskiej do wymogów
okre lonych w Zał czniku Nr 3 rozporz dzenia tj. przewieszenia skrzynek na wysoko
umo liwiaj c korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne poruszaj ce si za pomoc
wózka inwalidzkiego szacuje si na ł czn kwot ok. 0,6 mln PLN (koszty te dotycz całej
operacji realizowanej w latach 2004-2006).
Nie przewiduje si obci enia przedsi biorstwa kosztami z tytułu dostosowania do
wiadczenia usług powszechnych zgodnie z wymaganiami jako ciowymi w zakresie
wska ników terminowo ci dor cze okre lonych w Zał czniku Nr 2 do rozporz dzenia.
Poczta Polska ju w chwili obecnej osi ga wska niki terminowo ci dor cze na poziomie
przekraczaj cym wyznaczone cele jako ciowe.
c) bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych lub organizacji
działaj cych na rzecz tych osób:
Obci enie ww. podmiotów kosztami zakupu opakowa przesyłek dla ociemniałych
zgodnie z wymogami rozporz dzenia (woreczek z materiału zabezpieczony odciskiem
piecz ci), nie powinno ulec zwi kszeniu, gdy ju w chwili obecnej podmioty te same na
własny koszt opakowuj te przesyłki.
III. Wpływ na rynek pracy:
Rozporz dzenie nie wywrze znacz cego wpływu na rynek pracy. Zatrudnienie w
Poczcie Polskiej powinno by utrzymane na stabilnym poziomie z ewentualn mo liwo ci
przesuni cia cz ci pracowników na stanowiska bezpo rednio zwi zane z obsług klientów
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na skutek wprowadzenia wymogów w zakresie szeroko rozumianej dost pno ci do usług
powszechnych.
IV. Wpływ na konkurencyjno

wewn trzn i zewn trzn gospodarki:

Rozporz dzenie nie b dzie miało wpływu na konkurencyjno
gospodarki.

wewn trzn i zewn trzn

V. Wpływ na sytuacj i rozwój regionalny:
Rozporz dzenie nie b dzie miało wpływu na sytuacj i rozwój regionalny. Okre lone w
rozporz dzeniu wymagania w zakresie liczby i sposobu rozmieszczenia placówek operatora
publicznego gwarantuj zapewnienie dost pu do powszechnych usług pocztowych na terenie
miast i obszarach wiejskich co najmniej na obecnym poziomie.
VI. Przeprowadzone konsultacje społeczne:
Przepisy projektu były konsultowane z Poczt Polsk jako jedynym operatorem
wiadcz cym powszechne usługi pocztowe. Przedstawiciele przedsi biorstwa uczestniczyli
równie w bie cych pracach zwi zanych z opracowaniem projektu w ramach powołanego w
tym celu zespołu. Poczta Polska nie zgłosiła zastrze e do proponowanych rozwi za .
W ramach konsultacji społecznych projekt został te przekazany Polskiemu Zwi zkowi
Niewidomych, a tak e dwóm organizacjom konsumenckim – Federacji Konsumentów oraz
Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich. Ponadto projekt został umieszczony na stronach
internetowych Ministerstwa Infrastruktury.
PZN podniósł kwesti ewentualnego uregulowania dor czania przesyłek dla
ociemniałych z pomini ciem skrzynki oddawczej podobnie jak to miało miejsce w poprzednio
obowi zuj cym na mocy ustawy z dnia 23 listopada 1990r. o ł czno ci rozporz dzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie zapewnienia osobom
niepełnosprawnym dost pu do usług pocztowych o charakterze powszechnym. Kwestia ta
stanowi obecnie materi ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe ( art. 56). Ponadto
PZN zasugerował wprowadzenie odpowiedniego vacatio legis dla przepisu dotycz cego
oznaczania przesyłek dla ociemniałych stosown nalepk z uwagi na czas niezb dny na ich
wydrukowanie i rozprowadzenie. Z uwagi jednak na fakt, i Poczta Polska uczestniczyła w
procesie przygotowywania projektu podj ła z wyprzedzeniem stosowne działania w tym
zakresie, w zwi zku z czym wprowadzenie vacatio legis dla tego przepisu nie jest konieczne.
Federacja Konsumentów wyraziła pozytywn opini o projekcie zgłaszaj c
jednocze nie postulat obni enia wysoko ci pobieranej przez
Poczt Polsk opłaty za
pełnomocnictwo pocztowe. Materia ta wychodzi jednak poza regulacje rozporz dzenia gdy
zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe wysoko i formy opłat za usługi pocztowe
wiadczone przez Poczt Polska ustala Dyrektor Generalny Poczty Polskiej.
Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich, nie wyraziło swojej opinii o projekcie.
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