
Pracownia pocztowa. (uregulowania prawne – wyciąg z Ustawy Prawo Pocztowe) 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

Art. 1.  

1. Ustawa określa zasady wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych                     

w obrocie krajowym lub zagranicznym, zwanej dalej „działalnością pocztową”.  

2. Ustawa określa również warunki wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie transgranicznych usług 

doręczania paczek (Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 19), zwanego dalej „rozporządzeniem 2018/644”, oraz kary 

pieniężne za ich niewykonanie.  

Art. 2.  

1. Usługę pocztową stanowi, wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe:  

1) realizowane łącznie lub rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek pocztowych oraz druków 

bezadresowych; 

2) przemieszczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych, jeżeli jest wykonywane łącznie                    

z przynajmniej jedną spośród czynności, o których mowa w pkt 1; 

3) przesyłanie przesyłek pocztowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli na etapie 

przyjmowania, przemieszczania lub doręczania przekazu informacyjnego przyjmują one fizyczną formę 

przesyłki listowej; 

4) prowadzenie punktów wymiany umożliwiających przyjmowanie i wymianę korespondencji między podmiotami 

korzystającymi z obsługi tych punktów; 

 5) realizowanie przekazów pocztowych.  

2. Nie stanowi usługi pocztowej:  

1) przemieszczanie i doręczanie własnych przesyłek, jeżeli jest wykonywane bez udziału osób trzecich; 
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2) przewóz rzeczy innych niż korespondencja, wykonywany na podstawie odrębnych przepisów; 

3) wzajemna nieodpłatna wymiana korespondencji dokonywana przez wymieniające się podmioty; 

4) przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek przez pocztę specjalną ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych;  

5) przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek przez wojskową pocztę polową.  

(…) 

Rozdział 2 

Uprawnienie do wykonywania działalności pocztowej  

Art. 6.  

1. Działalność pocztowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) i wymaga wpisu do rejestru 

operatorów pocztowych, zwanego dalej „rejestrem”.  

2. Nie wymaga wpisu do rejestru działalność pocztowa polegająca na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i 

doręczaniu druków bezadresowych.  

3. Nie wymaga wpisu do rejestru działalność wykonywana przez agenta pocztowego na podstawie umowy agencyjnej, 

zawartej z operatorem pocztowym.  

4. Nie wymaga wpisu do rejestru działalność pocztowa wykonywana przez podwykonawcę w imieniu operatora 

pocztowego na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej. 

5. Czasowe świadczenie usług pocztowych innych niż usługi powszechne przez przedsiębiorców z państw 

członkowskich w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej                       

(Dz. ©Kancelaria Sejmu s. 7/84 30.06.2020 U. z 2019 r. poz. 1079, 1214, 1495 i 1655) wymaga uzyskania wpisu do 

rejestru. Przepisy ust. 2–4 stosuje się.  

Art. 7.  

Działalność pocztową w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do rejestru może wykonywać przedsiębiorca, który:  

1) zapewnia warunki do przestrzegania tajemnicy pocztowej, o której mowa w art. 41;  

2) zapewnia warunki techniczne i organizacyjne świadczenia usług pocztowych niezbędne dla zachowania 

bezpieczeństwa obrotu pocztowego;  

3) posiada regulamin świadczenia usług pocztowych oraz cennik usług pocztowych;  

4) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko ochronie informacji, wiarygodności 

dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub umyślne 

przestępstwo skarbowe – dotyczy to osób fizycznych wykonujących we własnym imieniu działalność 

gospodarczą lub osób kierujących działalnością osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących 

osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;  

5) zapewnia, że wykonywanie działalności objętej wpisem do rejestru nie zagraża obronności, bezpieczeństwu 

państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.  
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Art. 8.  

Organem właściwym w sprawach wpisu do rejestru jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej 

„Prezesem UKE”.  

Art. 9.  

1. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który zawiera: 

1) firmę przedsiębiorcy, określenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu głównego miejsca 

wykonywania działalności pocztowej;  

2) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy oraz numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym lub w innym właściwym rejestrze, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;  

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);  

4) określenie obszaru, na którym będzie wykonywana działalność pocztowa;  

5) przewidywaną datę rozpoczęcia działalności pocztowej; ©Kancelaria Sejmu s. 8/84 30.06.2020  

6) imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer telefonu służbowego osoby upoważnionej do kontaktowania 

się w imieniu przedsiębiorcy z Prezesem UKE;  

7) w przypadku spółek handlowych:  

a) imiona i nazwiska członków zarządu i prokurentów,  

b) imiona i nazwiska wspólników posiadających prawo reprezentowania spółki, 

c) informację o miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numer PESEL osób,                         

o których mowa w lit. a i b, a w przypadku cudzoziemców nieposiadających tego numeru: – informację                     

o numerze ważnego dokumentu podróży w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r.                           

o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość                             

i obywatelstwo oraz – informację o numerze wizy lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie 

pobytu, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

8) w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz osób kierujących działalnością przedsiębiorcy 

niebędącego spółką handlową – imię i nazwisko oraz informacje, o których mowa w pkt 7 lit. c. 2. Do wniosku               

o wpis do rejestru przedsiębiorca załącza:  

1) regulamin świadczenia usług pocztowych;  

2) cennik usług pocztowych.  

3. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorca składa na piśmie oświadczenie następującej treści: „Świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego 

oświadczam, że:  

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych są kompletne i zgodne z prawdą;  
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2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym obowiązkiem 

wpisu do rejestru operatorów pocztowych, określone w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe.”.  

4. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca zamieszcza również:  

1) firmę przedsiębiorcy, określenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu głównego miejsca 

wykonywania działalności pocztowej;  

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;  

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz 

pełnionej funkcji.  

5. Wniosek o wpis do rejestru oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, mogą być złożone w postaci 

elektronicznej.  

6. Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać, przez okres wykonywanej działalności pocztowej, dokumenty 

niezbędne dla wykazania spełnienia warunków wykonywania działalności objętej obowiązkiem wpisu do rejestru. 

Art. 10.  

1. Operator pocztowy jest obowiązany złożyć do Prezesa UKE pisemne zgłoszenie:  

1) zmiany przewidywanej daty rozpoczęcia działalności pocztowej;  

2) zmiany danych w zakresie objętym wnioskiem o wpis do rejestru, w terminie 14 dni od dnia jej zaistnienia;  

3) zawieszenia albo zakończenia wykonywania działalności pocztowej, w terminie 14 dni od dnia zawieszenia 

albo zakończenia tej działalności. 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, może być złożone w postaci 

elektronicznej.  

Art. 10a.  

1. Prezes UKE wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez operatora pocztowego działalności pocztowej objętej 

wpisem, w przypadku gdy:  

1) operator pocztowy złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 3, niezgodne ze stanem faktycznym; 

2) operator pocztowy nie usunął nieprawidłowości dotyczących warunków wymaganych prawem do 

wykonywania działalności pocztowej, o których mowa w art. 7, w wyznaczonym przez Prezesa UKE 

terminie;  

3) stwierdzi rażące naruszenie przez operatora pocztowego warunków wymaganych prawem do wykonywania 

działalności pocztowej objętej wpisem do rejestru.  

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. Art. 11. Prezes UKE wykreśla wpis                    

z rejestru:  

1) na wniosek operatora pocztowego;  

2) z urzędu w przypadku: ©Kancelaria Sejmu s. 10/84 30.06.2020  

a) stwierdzenia zakończenia wykonywania działalności gospodarczej lub zaprzestania wykonywania 

działalności pocztowej w przypadku innym niż zawieszenie wykonywania tej działalności,  
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b) wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności pocztowej objętej wpisem do rejestru,  

c) wydania prawomocnego orzeczenia sądu o zakazie wykonywania działalności pocztowej objętej wpisem 

do rejestru,  

d) uzyskania informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego 

Rejestru Sądowego o wykreśleniu operatora pocztowego,  

e) niewypełnienia przez operatora pocztowego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 

lub 5a, przez dwa kolejne lata. 

Art. 11a.  

Operator pocztowy, którego wykreślono z rejestru zgodnie z art. 11 pkt 2 lit. b, może uzyskać ponowny wpis do 

rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 10a ust. 1.  

Art. 12.  

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis do rejestru oraz wzór 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 10, kierując się dążeniem do uproszczenia i ułatwienia podejmowania działalności 

pocztowej, a także potrzebą zapewnienia Prezesowi UKE informacji koniecznych do realizowania jego obowiązków.  

Art. 13.  

1. Prezes UKE prowadzi rejestr obejmujący:  

1) numer wpisu do rejestru, datę wpływu wniosku o wpis do rejestru oraz datę dokonania tego wpisu;  

2) firmę przedsiębiorcy, określenie jego siedziby i adresu lub adresu głównego miejsca wykonywania 

działalności pocztowej;  

3) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy i numer w rejestrze przedsiębiorców albo w innym właściwym 

rejestrze oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);  

4) informację o wykonywaniu działalności pocztowej w zakresie świadczenia usług powszechnych lub 

pozostałych usług pocztowych, na które jest wymagany wpis do rejestru;  

5) obszar wykonywanej działalności pocztowej;  

6) informacje o zmianie danych, o których mowa w pkt 2–5, jak również o zawieszeniu albo zakończeniu 

wykonywania działalności pocztowej. ©Kancelaria Sejmu s. 11/84 30.06.2020  

2. Rejestr jest jawny. 2a. Prezes UKE prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub 

niezgodności ze stanem faktycznym.  

3. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.  

4. Prezes UKE dokonuje wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz                             

z oświadczeniem, o którym mowa w art. 9 ust. 3. 4a. Jeżeli Prezes UKE nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa 

w ust. 4, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność po uprzednim 

zawiadomieniu na piśmie Prezesa UKE. Nie dotyczy to przypadku, gdy Prezes UKE wezwał przedsiębiorcę do 

uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin,                   

o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. 4b.  
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Do wniosku o wpis do rejestru stosuje się odpowiednio art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695). 4c. Prezes UKE wydaje z urzędu zaświadczenie o 

dokonaniu wpisu do rejestru.  

5. Prezes UKE dokonuje zmiany danych objętych rejestrem, o których mowa w ust. 1 pkt 2–5, w terminie 7 dni od dnia 

zgłoszenia zmiany. 
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Rozdział 3 

Świadczenie usług pocztowych  

Art. 14.  

Świadczenie usług pocztowych odbywa się na podstawie:  

1) umów o świadczenie usług pocztowych zawieranych między nadawcami a operatorami pocztowymi;  

2) umów o współpracę zawieranych między operatorami pocztowymi.  

Art. 15.  

1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi pocztowej następuje w szczególności przez:  

1) przyjęcie przez operatora pocztowego przesyłki pocztowej do przemieszczenia i doręczenia;  

2) wrzucenie przesyłki listowej, z wyłączeniem przesyłek rejestrowanych oraz podlegających ustawowemu 

zwolnieniu z opłat pocztowych, do nadawczej skrzynki pocztowej operatora pocztowego;  

3) przyjęcie przez operatora pocztowego przekazu pocztowego, z tym że do przyjmowania przekazów pocztowych 

ze świadczeniami z ubezpieczeń społecznych, w tym emerytalnymi i rentowymi, świadczeniami z pomocy 

społecznej,  a także przekazów pocztowych na tereny wiejskie jest uprawniony operator wyznaczony.  

2. Operator wyznaczony jest obowiązany do przyjmowania przekazów pocztowych ze świadczeniami z ubezpieczeń 

społecznych, w tym emerytalnymi i rentowymi, świadczeniami z pomocy społecznej, a także przekazów pocztowych 

na tereny wiejskie.  

Art. 16.  

1. Operator pocztowy odmawia zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej albo może odstąpić od umowy, 

jeżeli:  

1) nie są spełnione przez nadawcę wymagania dotyczące świadczenia usług pocztowych określone w ustawie lub                          

w przepisach wydanych na jej podstawie, a także w regulaminie świadczenia usług pocztowych;  

2) zawartość lub opakowanie przesyłki pocztowej naraża osoby trzecie lub operatora pocztowego na szkodę;  

3) na opakowaniu przesyłki pocztowej lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki 

lub inne znaki graficzne naruszające prawo lub znaki opłaty pocztowej niespełniające wymagań określonych                   

w ustawie;  

4) usługa pocztowa miałaby być wykonywana w całości lub w części na obszarze nieobjętym wpisem do rejestru, 

chyba że operator pocztowy zawarł umowę o współpracę umożliwiającą wykonanie usługi poza tym obszarem;  

5) przyjmowanie lub przemieszczanie przesyłki pocztowej jest zabronione na podstawie odrębnych przepisów.  

2. Operator pocztowy może ponadto:  

1) odmówić zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej, jeżeli przesyłka pocztowa nie spełnia określonych 

przez operatora pocztowego warunków wymaganych do zawarcia umowy;  

2) odstąpić od umowy o świadczenie usługi pocztowej, jeżeli przesyłka pocztowa nie spełnia warunków 

określonych w umowie.  
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3. W przypadku odstąpienia przez operatora pocztowego, z przyczyn określonych w ust. 1 lub ust. 2 pkt 2, od umowy 

o świadczenie usługi pocztowej ©Kancelaria Sejmu s. 13/84 30.06.2020 przyjętą przesyłkę pocztową zwraca się 

nadawcy na jego koszt oraz dokonuje się zwrotu pobranej opłaty za usługę pocztową.  

4. W przypadku odstąpienia przez operatora pocztowego, z przyczyny określonej w ust. 1 pkt 4, od umowy                            

o świadczenie usługi pocztowej zawartej w sposób, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2:  

1) nadawcę obciąża się kosztami zwrotu przyjętej przesyłki pocztowej, jeżeli operator pocztowy umieścił na 

nadawczej skrzynce pocztowej informację o obszarze doręczania przesyłek listowych wrzuconych do skrzynki, 

o ile obszar ten jest ograniczony;  

2) pobrana opłata za usługę pocztową podlega zwrotowi, jeżeli operator pocztowy nie umieścił na nadawczej 

skrzynce pocztowej informacji, o której mowa w pkt 1. 5. Do zwrotu przesyłki pocztowej stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 31–33.  

Art. 17.  

Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez placówkę pocztową operatora 

wyznaczonego ma moc dokumentu urzędowego.  

Art. 18.  

1. Nadawca może przed doręczeniem przesyłki rejestrowanej lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie 

pocztowym:  

1) odstąpić od umowy o świadczenie usługi pocztowej;  

2) żądać zmiany adresata lub jego adresu.  

2. Operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, może żądać od nadawcy 

uiszczenia opłat za czynności wykonane w związku z odstąpieniem przez nadawcę od tej umowy albo realizacją 

zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2.  

Art. 19.  

1. Operator pocztowy świadczący usługi pocztowe na podstawie umów o świadczenie usług pocztowych zawieranych 

w sposób, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2, jest obowiązany do umieszczania na instalowanych przez siebie 

nadawczych skrzynkach pocztowych informacji umożliwiających jego identyfikację.  

2. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinny odpowiadać 

nadawcze skrzynki pocztowe, mając na uwadze zapewnienie dostępu do nadawczych skrzynek pocztowych oraz do 

informacji o ograniczonym obszarze doręczania przesyłek listowych wrzuconych do nadawczych skrzynek 

pocztowych.  

Art. 20. 

1. Operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, jest obowiązany do 

oznaczenia przyjętej przesyłki pocztowej informacją potwierdzającą przyjęcie przez niego opłaty za usługę pocztową 

albo sposób jej uiszczenia oraz umożliwiającą jego identyfikację.  

2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie informacji umożliwiającej identyfikację operatora pocztowego jest 

zwolniony operator wyznaczony, jeżeli przesyłkę pocztową opłacono znaczkiem pocztowym.  
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Art. 21.  

1. Operator pocztowy, z zastrzeżeniem art. 49, określa w regulaminie świadczenia usług pocztowych lub w umowach 

o świadczenie usług pocztowych warunki wykonywania i korzystania z usług pocztowych na podstawie umów                        

o świadczenie usług pocztowych.  

2. Regulamin świadczenia usług pocztowych określa w szczególności:  

1) katalog świadczonych usług pocztowych;  

2) ogólne warunki świadczenia usług pocztowych;  

3) zasady wykonywania usług pocztowych, w tym warunki przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych;  

4) wykaz przedmiotów i substancji, które nie mogą stanowić zawartości przesyłki pocztowej;  

5) informacje dotyczące gwarantowanej jakości usług pocztowych, w tym terminów ich realizacji, jeżeli operator 

pocztowy świadczy usługę z gwarantowanym terminem doręczenia;  

6) okoliczności uznania usługi pocztowej za niewykonaną lub nienależycie wykonaną;  

7) sposób postępowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej;  

8) terminy, po upływie których uważa się niedoręczoną przesyłkę pocztową za utraconą;  

9) uprawnienia nadawcy lub adresata w przypadku utraty, ubytku zawartości lub uszkodzenia przesyłki pocztowej 

oraz niewykonania usługi pocztowej z zachowaniem gwarantowanej jakości;  

10) zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji, w tym zasady przyznawania odszkodowań;  

11) wysokość odszkodowań z tytułu utraty, ubytku zawartości lub uszkodzenia przesyłki pocztowej bądź 

wykonania usługi z naruszeniem gwarantowanego terminu doręczenia, jeżeli taki termin był przewidziany                    

w regulaminie;  

12) tryb i sposób wypłaty odszkodowań;  

13) zakres i formy prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.  

3. Operator pocztowy świadczący usługi wchodzące w zakres usług powszechnych dodatkowo określa w regulaminie 

świadczenia usług pocztowych lub w umowach o świadczenie usług pocztowych, gdy wynika to z właściwości tych 

umów, sposób rozmieszczenia oznaczenia adresata, adresu, informacji o opłacie pocztowej oraz innych oznaczeń na 

stronie adresowej przesyłki listowej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47.  

4. Operator pocztowy, który przyjmuje do przemieszczenia przesyłki zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, 

o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do 

Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniającym rozporządzenie (WE)                          

nr 136/2004 (Dz. Urz. UE L 77 z 24.03.2009, str. 1), określa w regulaminie świadczenia usług pocztowych sposób 

informowania o zasadach wprowadzania tych przesyłek na terytorium Unii Europejskiej.  

5. Operator pocztowy jest obowiązany udostępniać regulamin świadczenia usług pocztowych w każdej placówce 

pocztowej i na swojej stronie internetowej.  

6. Jeżeli wynika to z właściwości umowy o świadczenie usługi pocztowej regulamin świadczenia usług pocztowych 

stanowi nieodpłatny załącznik do umowy.  
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Art. 22.  

1. Operator pocztowy, z zastrzeżeniem art. 57, ustala wysokość oraz sposób uiszczania opłat za usługi pocztowe 

świadczone na podstawie umów o świadczenie usług pocztowych. Wysokość opłat może być uzależniona                           

w szczególności od rodzaju, masy lub terminów doręczenia przesyłki pocztowej.  

2. Wysokość oraz sposób uiszczania opłat, o których mowa w ust. 1, jest ustalana w cenniku usług pocztowych lub                   

w umowie o świadczenie usługi pocztowej. Przepisy art. 21 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.  

Art. 23.  

1. Operator pocztowy może stosować własne znaki służące do potwierdzenia opłacenia usługi pocztowej zawierające 

informacje umożliwiające identyfikację operatora pocztowego oraz: ©Kancelaria Sejmu s. 16/84 30.06.2020  

1) informację o wysokości opłaty za usługę pocztową napisaną cyframi arabskimi lub literami alfabetu łacińskiego, 

zwane dalej „znakami opłaty pocztowej”;  

2) umowy o świadczenie usługi pocztowej, zwane dalej „oznaczeniami”.  

2. Znakami służącymi do potwierdzenia opłacenia usług pocztowych świadczonych przez operatora wyznaczonego 

są:  

1) znaki opłaty pocztowej emitowane przez operatora wyznaczonego jako samodzielne znaki opatrzone napisem 

zawierającym użyte w dowolnym przypadku wyrazy: „Polska” albo „Rzeczpospolita Polska”, zwane dalej 

„znaczkami pocztowymi”;  

2) znaki opłaty pocztowej inne niż znaczki pocztowe, określone przez operatora wyznaczonego;  

3) oznaczenia określone przez operatora wyznaczonego.  

3. Wzory znaków opłaty pocztowej, z wyłączeniem znaków, o których mowa w ust. 2, podlegają zgłoszeniu Prezesowi 

UKE, który prowadzi ich wykaz. Wykaz znaków opłaty pocztowej jest jawny.  

4. Prezes UKE odmawia, w drodze decyzji, umieszczenia wzoru znaku opłaty pocztowej w wykazie, o którym mowa     

w ust. 3, jeżeli:  

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

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

3) znak nie spełnia wymagań określonych w ustawie.  

5. Stosowanie znaku opłaty pocztowej objętego decyzją, o której mowa w ust. 4, jest zabronione.  

6. Znaczkom pocztowym przysługuje ochrona przewidziana w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568 i 875) dla urzędowych znaków wartościowych, zaś innym 

znakom i oznaczeniom służącym do potwierdzenia opłacenia usługi pocztowej, ochrona przewidziana w przepisach 

tego Kodeksu dla dokumentów.  

Art. 24.  

1. Operatorowi wyznaczonemu przysługuje wyłączne prawo emisji i, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 5, wycofywania                     

z obiegu:  

1) znaczków pocztowych;  
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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. 23 ust. 2 pkt 1;  

3) kopert z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej opatrzonym napisem zawierającym wyrazy, o których mowa               

w art. 23 ust. 2 pkt 1. 2. Operator wyznaczony jest obowiązany do emisji znaczków pocztowych zgodnie                         

z planem emisji znaczków pocztowych, o którym mowa w ust. 7.  

3. Osoby fizyczne i osoby prawne mają prawo zgłaszania operatorowi wyznaczonemu 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. Operator wyznaczony 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, 

uwzględniając w szczególności rocznice doniosłych wydarzeń przypadających w danym roku oraz swoje potrzeby 

eksploatacyjne. 

5. Operator wyznaczony sporządza: 1) zestawienie propozycji tematów zgłoszonych do planu emisji znaczków 

pocztowych na dany rok; 2) zestawienie tematów rekomendowanych zawierające liczbę prezentacji każdego                         

z tematów, kolejność ich wprowadzania do obiegu oraz informację o weryfikacji zasadności zgłoszonych tematów, 

wraz z uzasadnieniem wyboru tematów rekomendowanych oraz przyczyn nieuwzględnienia pozostałych tematów                   

w zestawieniu.  

6. Zestawienia, o których mowa w ust. 5, operator wyznaczony przedkłada ministrowi właściwemu do spraw łączności 

nie później niż do dnia 31 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym plan emisji znaczków pocztowych będzie 

obowiązywał.  

7. Minister właściwy do spraw łączności określa, w drodze decyzji, w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego 

rok, w którym plan będzie obowiązywał, plan emisji znaczków pocztowych na dany rok, określający tematykę 

znaczków, kolejność ich wprowadzania do obiegu oraz liczbę prezentacji każdego z tematów. Plan emisji znaczków 

pocztowych może być zmieniany.  

8. Operator wyznaczony niezwłocznie podaje plan emisji znaczków pocztowych na dany rok do publicznej wiadomości 

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

Art. 25.  

1. W przypadku zmiany operatora wyznaczonego nowy operator wyznaczony jest obowiązany, w terminie 30 dni od 

dnia wydania decyzji o jego wyznaczeniu, przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw łączności zestawienie tematów 

do pierwszego planu emisji znaczków pocztowych, uwzględniające rocznice doniosłych wydarzeń uwzględnione                   

w planie emisji znaczków pocztowych dotychczasowego operatora wyznaczonego na rok bieżący lub następny oraz 

własne potrzeby eksploatacyjne, a także kolejność wprowadzania znaczków do obiegu, liczbę prezentacji każdego                   

z tematów oraz czas obowiązywania planu.  

2. Minister właściwy do spraw łączności, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zestawienia, o którym mowa w ust. 1, 

określa, w drodze decyzji, pierwszy plan emisji znaczków pocztowych nowego operatora wyznaczonego określający 

tematykę znaczków, kolejność ich wprowadzania do obiegu, liczbę prezentacji każdego z tematów oraz czas 

obowiązywania tego planu. Do pierwszego planu emisji znaczków pocztowych stosuje się art. 24 ust. 8.  

3. Dotychczasowy operator wyznaczony przekazuje nowemu operatorowi wyznaczonemu, niezwłocznie na jego 

żądanie, tematy, o których mowa w art. 24 ust. 3, zgłoszone na lata następne.  
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4. Nowy operator wyznaczony może, do dnia poprzedzającego dzień od którego będzie obowiązywać plan emisji 

znaczków pocztowych, o którym mowa w ust. 2, emitować znaczki pocztowe zgodnie z planem emisji znaczków 

pocztowych obowiązującym w roku, w którym został wyznaczony, jeżeli dotychczasowy operator wyznaczony,                      

w umowie zawartej w formie pisemnej, przeniósł na niego swoje prawa związane z emisją znaczków pocztowych 

zgodnie z tym planem.  

5. Dotychczasowy operator wyznaczony wycofuje z obiegu niewykorzystane w okresie jego wyznaczenia znaczki 

pocztowe, kartki pocztowe i koperty, o których mowa w art. 24 ust. 1, niezwłocznie po dniu, w którym upłynął termin, 

na jaki został wyznaczony.  

Art. 26.  

1. Przesyłka dla ociemniałych nadana przez:  

1) osobę legitymującą się orzeczeniem właściwego organu orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku, zwaną dalej „osobą niewidomą lub ociemniałą”,                        

i adresowana do biblioteki lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź do organizacji, których celem 

statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych,  

2) bibliotekę lub organizację osób niewidomych lub ociemniałych bądź organizację, których celem statutowym jest 

działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, i adresowana do osoby niewidomej lub ociemniałej,  

3) osobę niewidomą lub ociemniałą bądź skierowana do tej osoby zawierająca wyłącznie informacje utrwalone 

pismem wypukłym – jest zwolniona od opłaty za usługę pocztową ustalonej w obowiązującym cenniku usług 

powszechnych, o którym mowa w art. 57, dla przesyłki pocztowej niebędącej przesyłką najszybszej kategorii, 

tego samego rodzaju, tej samej masy lub innej cechy, od której jest uzależniona wysokość opłaty. Zwolnienie to 

nie obejmuje opłaty za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej.  

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określą, w drodze 

rozporządzenia, wykaz bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem 

statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, o których mowa w ust. 1, kierując się zasadą 

zapewnienia jak najszerszego i równoprawnego dostępu osób niewidomych i ociemniałych do dóbr kultury.  

Art. 27.  

1. Operator pocztowy, który nie pobrał opłaty za usługę pocztową ustawowo zwolnioną od opłaty za jej świadczenie 

otrzymuje z budżetu państwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dotację przedmiotową do 

świadczonej usługi pocztowej.  

2. Jednostkowa stawka dotacji nie może być wyższa niż ustalona w obowiązującym cenniku usług powszechnych,                    

o którym mowa w art. 57, opłata za usługę pocztową dla przesyłki pocztowej niebędącej przesyłką najszybszej 

kategorii, tego samego rodzaju, tej samej masy lub innej cechy, od której jest uzależniona wysokość opłaty.  

3. Łączną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa.  

4. Dotacja, o której mowa w ust. 1, stanowi pomoc publiczną i może być udzielona zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej, wydanej w wyniku notyfikacji, w okresie obowiązywania tej decyzji.  
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notyfikacji Komisji Europejskiej pomocy publicznej udzielanej zgodnie z ich postanowieniami, dotacja, o której mowa   

w ust. 1, może być również udzielona zgodnie z tymi przepisami.  

6. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania dotacji,     

o której mowa w ust. 1, zwolnionej z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej, mając na uwadze potrzebę zapewnienia 

zgodności tej dotacji z rynkiem wewnętrznym.  

Art. 28. 

1. Jeżeli operator pocztowy znajduje się:  

1) w trudnej sytuacji zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy 

podmiotom w takiej sytuacji 3) lub  

2) w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej – dotacja, o której mowa w art. 

27 ust. 1, podlegająca notyfikacji Komisji Europejskiej zgodnie z art. 27 ust. 4, wymaga notyfikacji jako pomoc 

indywidualna, chyba że została zgłoszona wraz z notyfikowaną pomocą na restrukturyzację. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dotacji, o której mowa w art. 27 ust. 1, która stanowi rekompensatę z tytułu 

świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.  

Art. 29.  

1. Przyjętą do przemieszczenia i doręczenia nieopłaconą przesyłkę listową niebędącą przesyłką rejestrowaną 

operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, zwraca nadawcy w celu:  

1) odebrania przesyłki i uiszczenia przez nadawcę opłaty za zwrot przesyłki albo  

2) uiszczenia przez nadawcę opłaty za zwrot przesyłki i za usługę pocztową w przypadku ponownego nadania 

przesyłki.  

2. Opłata za zwrot przesyłki nie może być wyższa niż połowa opłaty za usługę pocztową ustalonej dla tej przesyłki                  

w cenniku usług pocztowych albo cenniku usług powszechnych.  

3. Jeżeli na opakowaniu przesyłki, o której mowa w ust. 1, nie podano oznaczenia nadawcy i jego adresu, przesyłkę 

taką operator pocztowy doręcza adresatowi po pobraniu od niego opłaty za usługę pocztową, ustalonej dla tej 

przesyłki. Kryteria te zostały określone w pkt 19–24 komunikatu Komisji Wytyczne dotyczące pomocy państwa na 

ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249                 

z 31.07.2014, str. 1). przez operatora pocztowego, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej,              

w cenniku usług pocztowych albo cenniku usług powszechnych.  

4. Jeżeli przesyłka, o której mowa w ust. 1, została opłacona w kwocie niższej niż należna, operator pocztowy doręcza 

przesyłkę adresatowi pobierając dopłatę, do wysokości opłaty za usługę pocztową, ustalonej dla tej przesyłki przez 

operatora pocztowego, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, w cenniku usług pocztowych 

albo cenniku usług powszechnych. Art. 30. Jeżeli operator pocztowy przyjął do przemieszczenia i doręczenia 

przesyłkę rejestrowaną lub przekaz pocztowy, nieopłacone albo opłacone w kwocie niższej niż należna, nie może 

żądać od nadawcy lub adresata uiszczenia opłaty za usługę pocztową ani dopłaty do wysokości tej opłaty, chyba, że 

umowa o świadczenie usług pocztowych stanowi inaczej.  
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Art. 31.  

1. Operatorowi pocztowemu, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, przysługuje prawo 

zastawu na przesyłkach pocztowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej umowy oraz z tytułu 

uzasadnionych, dodatkowych kosztów świadczenia usługi, powstałych z przyczyn leżących po stronie nadawcy lub 

adresata.  

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli adresatem przesyłki pocztowej jest organ władzy publicznej.  

3. W przypadku odmowy zaspokojenia przez adresata lub nadawcę wierzytelności zabezpieczonych zastawem 

operator pocztowy, któremu przysługuje prawo zastawu, otwiera komisyjnie przesyłkę pocztową i przystępuje do 

sprzedaży jej zawartości: 1) niezwłocznie – w przypadku żywych zwierząt albo rzeczy niebezpiecznych lub łatwo 

psujących się; 2) po upływie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia adresata lub nadawcy o zamierzonej 

sprzedaży zawartości przesyłki pocztowej – w pozostałych przypadkach.  

4. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży zawartości przesyłki pocztowej operator pocztowy przekazuje nadawcy, na jego 

koszt, po potrąceniu wierzytelności zabezpieczonych zastawem.  

5. Operatorowi pocztowemu przysługuje roszczenie do nadawcy o pokrycie różnicy, w przypadku gdy wierzytelności 

zabezpieczone zastawem przewyższają kwotę uzyskaną ze sprzedaży zawartości przesyłki pocztowej.  

6. W przypadku gdy sprzedaż zawartości przesyłki pocztowej lub jej części nie jest możliwa, do niesprzedanej 

zawartości przesyłki stosuje się przepisy art. 33 ust. 9.  

Art. 32.  

1. Przesyłkę pocztową, której nie można doręczyć adresatowi, operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę          

o świadczenie usługi pocztowej, zwraca nadawcy. Za czynności związane ze zwrotem przesyłki operator ten może 

żądać uiszczenia opłaty w wysokości określonej w cenniku usług pocztowych albo w cenniku usług powszechnych 

albo w umowie.  

2. W przypadku przesyłki pocztowej zawierającej towary niewspólnotowe w rozumieniu przepisów prawa celnego, 

zwrot do nadawcy, o którym mowa w ust. 1, wymaga dopełnienia formalności celnych.  

Art. 33.  

1. Przesyłka pocztowa, której nie można doręczyć adresatowi ani zwrócić nadawcy z powodu braku lub błędnego 

adresu nadawcy, zwana dalej „przesyłką niedoręczalną”, może zostać otwarta przez operatora pocztowego, który 

zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie 

lub zwrócenie nadawcy.  

2. Jako przesyłkę niedoręczalną traktuje się także nieopłaconą lub opłaconą w kwocie niższej niż należna przesyłkę 

listową niebędącą przesyłką rejestrowaną, jeżeli nadawca odmówi uiszczenia opłaty za zwrot przesyłki albo adresat 

odmówi uiszczenia dopłaty. Do zawartości tej przesyłki stosuje się odpowiednio przepisy ust. 9.  

3. Otwarcie przesyłki niedoręczalnej następuje niezwłocznie, chyba że umowa o świadczenie usługi pocztowej 

przewiduje inny termin.  

4. Operator pocztowy świadczący usługi pocztowe na podstawie umów o świadczenie usług pocztowych wyznacza 

jednostkę organizacyjną, w której będą dokonywane czynności związane z otwieraniem przesyłek pocztowych                         

i ustalaniem danych umożliwiających ich doręczenie albo zwrócenie nadawcy.  
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5. Otwarcia przesyłki niedoręczalnej dokonuje komisja w składzie co najmniej 3 osób, powołana przez kierownika 

jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 4, spośród pracowników tej jednostki.  

6. Otwarcie przesyłki niedoręczalnej powinno być dokonane w sposób zapewniający jak najmniejsze uszkodzenie jej 

opakowania.  

7. Po otwarciu przesyłki niedoręczalnej komisja dokonuje sprawdzenia, czy na wewnętrznej stronie opakowania nie 

zostało umieszczone oznaczenie adresata lub nadawcy oraz ich adresy, a w przypadku ich braku komisja dokonuje 

oględzin zawartości przesyłki.  

8. W przypadku ustalenia przez komisję w trakcie czynności, o których mowa w ust. 7, danych umożliwiających 

doręczenie lub zwrot przesyłki pocztowej, przesyłka ta po odpowiednim zabezpieczeniu i umieszczeniu adnotacji na 

opakowaniu o komisyjnym jej otwarciu jest doręczana adresatowi albo zwracana nadawcy.  

9. W przypadku gdy otwarcie przesyłki niedoręczalnej nie umożliwi jej doręczenia albo zwrócenia nadawcy albo gdy 

nadawca odmówi przyjęcia zwróconej przesyłki:  

1) korespondencja stanowiąca przesyłkę i jej opakowanie podlegają zniszczeniu przez operatora pocztowego,                

o którym mowa w ust. 1, w sposób uniemożliwiający odtworzenie informacji zawartej w przesyłce i na jej 

opakowaniu nie wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia otwarcia przesyłki;  

2) do zawartości przesyłki innej niż korespondencja stosuje się odpowiednio art. 4, art. 5 ust. 1 i 3–5, art. 6 oraz 

art. 8–11 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908) i art. 187 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 875).  

Art. 34.  

Kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym, której nie można doręczyć adresatowi, zwraca się nadawcy,                  

a w przypadku gdy jest to niemożliwe z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy, operator pocztowy, który zawarł 

z nim umowę o świadczenie usługi pocztowej, stosuje odpowiednio art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015r.                   

o rzeczach znalezionych i art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

 Art. 35.  

1. Operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, może po przyjęciu przesyłki 

pocztowej powierzyć dalsze wykonanie usługi innemu operatorowi pocztowemu na podstawie umowy o współpracę 

zawieranej w formie pisemnej.  

2. W umowie o współpracę operatorzy pocztowi określają w szczególności:  

1) zakres współpracy;  

2) wynagrodzenie za wykonane przez operatora pocztowego czynności związane z realizacją umowy;  

3) zakres i sposób przekazywania informacji w sprawie zabezpieczenia przesyłek pocztowych w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa obrotu pocztowego oraz zatrzymania i zabezpieczenia przesyłek pocztowych w przypadkach,     

o których mowa w art. 36;  

4) zasady przekazywania operatorowi pocztowemu, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi 

pocztowej, przesyłek niedoręczalnych oraz przesyłek pocztowych, których dotyczy prawo zastawu;  

5) zasady przekazywania przesyłek pocztowych zwróconych z powodu niewłaściwego doręczenia do oddawczej 

skrzynki pocztowej;  
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6) terminy wykonania przez operatora pocztowego czynności określonych w umowie;  

7) zasady odpowiedzialności za naruszenie warunków umowy.  

3. Przepis ust. 1 nie narusza prawa operatora pocztowego, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi 

pocztowej, do powierzenia podwykonawcy dalszego wykonania w imieniu tego operatora usługi, na podstawie umowy 

zawartej w formie pisemnej.  

Art. 36.  

1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka pocztowa może spowodować uszkodzenie innych 

przesyłek lub mienia operatora pocztowego, operator może zażądać jej otwarcia przez nadawcę, a w przypadku gdy 

wezwanie nadawcy do otwarcia przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, może zabezpieczyć przesyłkę na 

własny koszt w sposób zapewniający bezpieczeństwo obrotu pocztowego.  

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka pocztowa stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość 

stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, operator pocztowy powiadamia niezwłocznie właściwe podmioty oraz 

zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te podmioty.  

(…) 

Art. 41.  

1. Tajemnica pocztowa obejmuje informacje przekazywane w przesyłkach pocztowych, informacje dotyczące 

realizowania przekazów pocztowych, dane dotyczące podmiotów korzystających z usług pocztowych oraz dane 

dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług.  

2. Do zachowania tajemnicy pocztowej są obowiązani:  

1) operator pocztowy;  

2) osoby, które z racji wykonywanej działalności mają dostęp do tajemnicy pocztowej.  

3. Naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej jest w szczególności:  

1) ujawnianie lub przetwarzanie informacji albo danych objętych tajemnicą pocztową;  

2) otwieranie zamkniętych przesyłek pocztowych lub zapoznawanie się z ich treścią;  

3) umożliwianie osobom nieuprawnionym podejmowania działań mających na celu wykonywanie czynności,                    

o których mowa w pkt 1 i 2.  

4. Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej:  

1) podejmowanie działań, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub 

w umowie o świadczenie usługi pocztowej;  

2) posługiwanie się przez operatora pocztowego referencjami obejmującymi dane dotyczące podmiotów 

korzystających z jego usług pocztowych oraz rodzajów tych usług, w przypadku gdy dane te są publikowane za 

zgodą podmiotów, których one dotyczą.  

5. Obowiązek zachowania tajemnicy pocztowej jest nieograniczony w czasie 
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6. Operator pocztowy jest obowiązany do zachowania należytej staranności w zakresie uzasadnionym względami 

technicznymi lub ekonomicznymi przy zabezpieczaniu urządzeń i obiektów wykorzystywanych przy świadczeniu usług 

pocztowych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy pocztowej.  

Art. 42.  

Informacje lub dane objęte tajemnicą pocztową mogą być zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, 

zmieniane, usuwane lub udostępniane tylko wówczas, gdy czynności te dotyczą świadczonej usługi pocztowej albo są 

niezbędne do jej wykonania lub jeżeli przepisy odrębne stanowią inaczej.  

 

 


