
Stanowisko koła Wolni i Solidarni do sprawozdania Komisji Infrastruktury o rządowym 

projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo pocztowe (tekst niewygłoszony) 

 

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania Komisji 

Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo pocztowe. 

    Konieczność procedowania ustawy wynika z potrzeby uwzględnienia uwag zgłoszonych 

przez Komisję Europejską w trakcie notyfikacji programu pomocowego. Ustawa ma także 

doprecyzować przepisy dotyczące procedury wypłacania rekompensaty, a także - dodatkowo 

- przydzielania dotacji za świadczenie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat 

pocztowych. 

    Nowelizacja jest niezbędna, ponieważ program pomocowy dla Poczty Polskiej na kolejne 

lata, tj. uznanie pomocy państwa dla poczty za zgodną z rynkiem wewnętrznym UE, wymaga 

korekty sposobu ustalania wysokości udziału innych operatorów pocztowych w dopłacie na 

rzecz finansowania kosztu netto. 

    W procedowanym projekcie ustalono m.in., że co 5 lat prezes Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej będzie przeprowadzał przeglądowe analizy rynku pocztowego w celu oceny 

sytuacji na rynku. Pierwsze badanie zostanie przeprowadzone w 2019 r. W zakres badania 

będą wchodziły także konsultacje społeczne na temat proponowanych zmian. Co do korzyści 

płynących z okresowej oceny nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Informacje pozyskane z 

badania pomogą reagować w przypadku niekorzystnych zjawisk. 

    W ustawie przewidziano karę dla operatorów za nieudzielenie informacji lub przekazanie 

informacji nieprawdziwych albo niepełnych, niezbędnych do rzetelnego przeprowadzenia 

cyklicznego badania rynku pocztowego. Jest to rozwiązanie niezbędne, bo dające gwarancję 

rzetelności przekazywanych danych. 

    Nie podlega dyskusji, że ustawa o zmianie ustawy Prawo pocztowe jest niezbędna. 

Reguluje kwestie związane z funkcjonowaniem dotychczasowego operatora i daje - według 

mnie słusznie - monopol na obsługę przesyłek sądowych jedynemu państwowemu 

operatorowi. Uważam, że takie rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej korzystne. Daje 

znacznie większe prawdopodobieństwo, że przesyłki, od których otrzymania bardzo często 

zależy los obywateli, trafią do właściwych rąk. 



    W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni wyrażam poparcie dla procedowanego 

projektu ustawy i sprawozdania Komisji Infrastruktury. 

 


