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Rynek pocztowy w zmieniającym się świecie 
(od redaktora prowadzącego)

Przekazujemy Państwu nowy numer iKAR-a poświęcony w całości zagadnieniom regulacji 
rynku pocztowego. To drugi w historii kwartalnika zeszyt „pocztowy”. Bezpośrednim asumptem 
do wydania tego numeru była I Krajowa Konferencja Pocztowa pn. Rynek pocztowy w zmienia-
jącym się świecie zorganizowana przez Laboratorium Rynku Pocztowego CARS we wrześniu 
2017 r. Poruszona podczas tej konferencji problematyka, związana z dynamicznymi zmianami 
zachodzącymi na rynku pocztowym, znalazła swoje odzwierciedlenie w wielu opracowaniach 
zamieszczonych w tym numerze. Zawartość zeszytu nie ogranicza się jednak tylko do tematów 
prezentowanych podczas konferencji. 

Zagadnienia związane z pocztową usługą powszechną stanowią największą część artykułów 
zamieszczonych w prezentowanym numerze. Bez wątpienia jest to najważniejsza część regulacji 
pocztowej. Na szczególne znaczenie usług powszechnych na rynku pocztowym zwraca uwagę 
pierwsze opracowanie, autorstwa Bożeny Popowskiej i Mateusza Chołodeckiego. Dokonuje ono 
wyróżnienia celów regulacji na rynku pocztowym, opierając się na posiadanych przez Prezesa 
UKE instrumentach prawnych. Podkreślono w nim, że prokonkurencyjne cele regulacji sektora 
pocztowego nie mają pierwszoplanowego znaczenia. W artykule poświęconym usłudze po-
wszechnej i operatorowi wyznaczonemu autorstwa Piotra Lissonia postawione zostało pytanie 
o konieczność istnienia obu tych, jak je określono, fi larów prawa pocztowego. Autor uznaje, że 
pocztowa usługa powszechna jest istotnym i trwałym elementem prawa pocztowego, jednak 
kontestuje przyjęty w Polsce sposób wyłonienia operatora pocztowego i wskazuje na niedosto-
sowanie jego usług do współczesnych oczekiwań rynkowych. Podobne wnioski, w szczególności 
w zakresie kształtowania parametrów zmiennych pocztowych usług powszechnych, prezentuje 
artykuł autorstwa Zofi i Snażyk. Autorka analizuje granice wolności operatora wyznaczonego 
w określaniu sposobu świadczenia usług powszechnych. Podkreśla ona również potrzebę zmiany 
i zastąpienia normatywnych parametrów świadczenia usług powszechnych przez większe upraw-
nienia regulatora rynku w tym zakresie. Z tym wiąże się również problematyka poruszona przez 
Grzegorza Pawula, który poddaje analizie możliwość odstępstwa od obowiązku świadczenia usług 
powszechnych. 

Na uwagę zwraca analiza przesłanek wyboru operatora wyznaczonego przeprowadzona w ar-
tykule autorstwa Magdaleny Sławińskiej. Dokonana przez autorkę charakterystyka poszczególnych 
kryteriów normatywnych daje możliwość ujrzenia w szerszej perspektywie instytucji świadczenia 
usług powszechnych w pożądanym przez ustawodawcę kształcie.

Ważnym instrumentem Prezesa UKE w realizacji jego kompetencji na rynku pocztowym są 
kary pieniężne. Na ten aspekt zwraca uwagę artykuł Wojciecha Bożka, podkreślający, że głów-
nym celem kar pieniężnych na rynku pocztowym jest oddziaływanie prewencyjne na operatorów 
pocztowych. W swoich analizach autor waży pozostałe cele stosowania kar pieniężnych przez 
regulatora pocztowego.
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Kolejne opracowania skupiają się na szerszej analizie zagadnień związanych z rynkiem pocz-
towym. W tym kontekście na uwagę zasługuje opracowanie Anny Romejko-Borkowskiej na temat 
e-administracji. Artykuł poddaje analizie cyfryzację usług publicznych w poszczególnych krajach 
europejskich na tle rozporządzenia eIDAS. W bardzo interesujący sposób autorka przedstawia 
role różnych operatorów pocztowych w cyfryzacji usług publicznych oraz płynące z tego wnioski 
dla Poczty Polskiej S.A. 

Analizę konsekwencji wyroku Sądu Unii Europejskiej w sprawie T-143/12 Deutsche Post dla 
rynku pocztowego przeprowadza Łukasz Grzejdziak. Sąd UE w przywołanym rozstrzygnięciu uznał, 
że niemiecki rząd przyznał Deutsche Post rekompensatę z tytułu niekorzystnej pozycji strukturalnej 
wynikającej ze spoczywających na niej obowiązków. Autor poddał analizie ten wyrok w zakresie 
treści warunku selektywnej korzyści oraz zastosowana przezeń analogii do tzw. testu Altmark.

Ważną częścią niniejszego numeru jest analiza rynku usług pocztowych w latach 2012–2017 
przeprowadzona przez Annę Stolarczyk oraz Marka Sylwestrzaka. Przedstawione w tym opraco-
waniu szczegółowe dane są ważną wskazówką do badań nad rynkiem usług pocztowych w Polsce.

W części poświęconej przeglądowi orzecznictwa publikujemy zestawienie wyroków i postano-
wień WSA w Warszawie w sprawach pocztowych za okres 2015–2017. Część przeznaczona na 
przegląd piśmiennictwa zawiera recenzję przygotowaną przez Bartłomieja Nowaka, poświęconą 
książce Zofi i Snażyk pt. Świadczenie pocztowej usługi powszechnej w warunkach liberalizacji 
rynku, wydanej przez Wydawnictwo C.H. Beck w 2015 r. oraz bibliografi ę prawa pocztowego 
w Polsce za okres 2014–2017. W numerze zamieszczono również sprawozdanie z I Krajowej 
Konferencji Pocztowej pn. Rynek pocztowy w zmieniającym się świecie. 

Serdecznie dziękuję wszystkim autorom artykułów i innych materiałów zamieszczonych 
w numerze. Szczególne podziękowania kieruję także do recenzentów, których praca pozwoliła 
na udoskonalenie kształtu naszej publikacji.

Życzę owocnej lektury.
Mateusz Chołodecki

Styczeń 2018 r. 
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Mateusz Chołodecki*, Bożena Popowska** 

Instrumenty prawne realizacji zadań regulacyjnych 
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I. Wstęp
Prowadzenie działalności gospodarczej w takich dziedzinach (na rynkach), jak poczta, tele-

komunikacja, energetyka czy kolej wykazuje wiele cech wspólnych. Elementami wyróżniającymi 
te rynki, na tle innych rodzajów działalności gospodarczej, są konieczność świadczenia usług 
w oparciu o niezastępowalną (w sensie nie tylko ekonomicznym ale często również technicznym) 
infrastrukturę (Fratini, Roy i Vantomme, 2010), stąd przyjęte w doktrynie zbiorcze określanie ich 
jako rynków infrastrukturalnych. Prowadzone w ramach tych rynków badania prawne nad zagad-
nieniem (funkcją) regulacji1 zaowocowały w ostatnich latach wieloma ważnymi publikacjami2. 
Należy dodać, że pojęcia „rynków infrastrukturalnych” i „regulacji” wykształciły się przede wszyst-
kim w prawie UE i w doktrynie. Po transformacji ustrojowej w Polsce, tak porządek prawny, jak 
i doktryna nawiązywały do tych źródeł, uwzględniając specyfi kę polskiego rynku (także z uwagi 
na jego historię), oraz krajową politykę dotyczą rozwoju sektora pocztowego. Z tych względów, 
także z uwagi na ramy opracowania, podstawowymi źródłami przeprowadzonych tu badań są 
polskie prawo i literatura. Natomiast prawo UE i związana z nim literatura będą uwzględnione 
w niezbędnym zakresie. 

W ramach podstawowych tez, charakteryzujących funkcję regulacyjną, polska doktryna nie 
odbiega od ustaleń czynionych na podstawie prawa UE. Powszechnie przyjmuje się, że regulacja 
posiada dwa główne cele pozwalające wyróżnić: regulację prokonkurencyjną i regulację proso-
cjalną czy też prospołeczną (Skoczny, 2003, s. 150). Celom tym odpowiadają swoiste instrumenty 
(środki) prawne3. Teza ta stanowi osnowę niniejszych rozważań. 

Regulacja prokonkurencyja, ukierunkowana na powstanie i rozwój konkurencji, realizowana 
jest za pomocą instrumentów, takich jak np. zapewnienie dostępu do infrastruktury czy unbundling. 
Z kolei regulacja prospołeczna, mająca na celu zapewnienie dostępu do usług powszechnych, 
osiągana jest przede wszystkim za pomocą takich instrumentów, jak wyznaczenie podmiotu do 
świadczenia usługi powszechnej czy instrumentów związanych z zapewnieniem jej fi nasowania4. 
Typowe dla instrumentów regulacyjnych jest stosowanie ich ex ante, tj. wyprzedzająco (z góry) 
(Skoczny, 2003, s. 162–163; Szydło 2004, s. 97; Hoff, 2008a, s. 22).

Zamierzając prowadzić rozważania w ramach charakterystycznych dla modelu funkcji regu-
lacyjnej elementów, tj. celów i instrumentów ich realizacji, należy stwierdzić, że obrany tu, jako 
pole badawcze, sektor pocztowy wykazuje w tym zakresie istotne różnice w porównaniu z innymi 
sektorami. Na podkreślenie zasługuje, że przepisy unijne5 nie określają wprost celów regulacji na 

1 Dla porządku należy podać, że defi nicję legalną regulacji w prawie polskim zawierają jedynie przepisy ustawy z 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne 
w art. 3 pkt. 15: „stosowanie określonych ustawą środków prawnych, włącznie z koncesjonowaniem, służących do zapewnienia bezpieczeństwa ener-
getycznego, prawidłowej gospodarki paliwami i energią oraz ochrony interesów odbiorców” (Dz.U. 2017, poz. 220 t.j.). 
2 Obszerny spis najważniejszych publikacji z tego zakresu sporządziła A. Walaszek-Pyzioł, (2013, s. 128–134).
3 Doktryna utożsamia termin instrument prawny z pojęciem „środka działania” (formy). Zasadniczo zgodnie przyjmuje się, że instrumenty prawne w pub-
licznym prawie gospodarczym służą do osiągnięcia celów ingerencji w sferę gospodarki (w administracji publicznej odpowiednio do osiągania celów 
publicznych). K. Strzyczkowski (2011, s. 197) dodatkowo przeciwstawia instrument prawny – prawnej formie działania administracji jako zewnętrznemu 
i skategoryzowanemu przejawowi określonego instrumentu, (zob. również: Lissoń, 2009, s. 324–325; Będkowski-Kozioł, 2009, s. 182; Górski, 2009, 
s. 141; Chojnacki, 2011, s. 33). 
4 Na temat usług powszechnych na zliberalizowanym rynku pocztowym zwracają uwagę m.in.: Crew i Kleindorfer (2008, s. 3–22). 
5 Chodzi tu o podstawowy akt prawny z zakresu poczty, tj. dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.12.1997 r. w sprawie wspólnych 
zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz. Urz. L 15 z 21.1.1998 r., s. 14–25. Polskie wydanie 
specjalne: Rozdział 06 Tom 003 P. 71 – 82); dalej: dyrektywa pocztowa lub dyrektywa 97/67/WE. Dyrektywa ta była dwukrotnie nowelizowana przez: 
dyrektywę 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10.06.2002 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia na kon-
kurencję wspólnotowych usług pocztowych (Dz. Urz. L 176 z 5.7.2002 r., s. 21–25. Polskie wydanie specjalne: Rozdział 06 Tom 004 P. 316–320) oraz 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z 20.02.2008 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia 
rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty, (Dz. Urz. L 52 z 27.2.2008 r., s. 3–20).
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tym rynku, jak to czynią np. w branży telekomunikacyjnej6. Także prawo pocztowe, w przeciwień-
stwie do ustaw normujących rynki infrastrukturalne (energetyczny7 czy telekomunikacyjny8) nie 
określa explicite celów regulacji sektora pocztowego. Ten stan rzeczy nasuwa pytanie o ewen-
tualny powód nieformułowania w sposób wyraźny celów regulacji na rynku pocztowym. Celem 
niniejszego opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na te pytania. Podstawą tych ustaleń 
będzie analiza instrumentów pozostających w dyspozycji Prezesa UKE. Przyjmując, że instru-
menty wyróżniamy ze względu na treść, dla uporządkowania rozważań przyjęliśmy wstępny ich 
podział (zgodnie z modelem funkcji regulacyjnej) według kryterium prosocjalnego i prokonkuren-
cyjnego. W artykule zostaną zatem wskazane i scharakteryzowane instrumenty prawne Prezesa 
UKE z uwzględnieniem differentia specyfi ca sektora pocztowego. Analiza w tym zakresie powinna 
dać również odpowiedź na pytanie, jaką wagę ustawodawca polski przywiązuje do realizacji ce-
lów prosocjalnych i prokonkurencyjnych, a więc jak kształtuje funkcję regulacyjną na tym rynku. 

Rozważania te poprzedzone zostaną określeniem pozycji ustrojowej Prezesa UKE jako or-
ganu regulacyjnego na rynku pocztowym, z uwzględnieniem relacji tego organu i ministra właś-
ciwego do spraw łączności (odpowiedzialnego za sektor pocztowy). Charakterystyczne jest, że 
przedmiotowy zakres tych relacji ujawnia się w obszarze działań prosocjalnych. 

II. Regulator rynku pocztowego – Prezes UKE
Prawo UE przewiduje odrębną kategorię „organów regulacyjnych”, nakazując państwom 

członkowskim ich powołanie (Hoff, 2008a, s. 197). Byt tych organów oraz ich podstawowe zada-
nia związane są z rynkami infrastrukturalnymi i specyfi ką ich zarządzania. 

Dyrektywa pocztowa wprost wskazuje, że organem regulacyjnym w dziedzinie poczty jest 
ten organ, któremu dane państwo członkowskie powierzyło funkcje regulacyjne (art. 2 pkt 18). 
Jednocześnie, funkcja regulacyjna nie została zdefi niowana w dyrektywie pocztowej9. Określenie 
funkcji regulacyjnej nie ułatwia zamienne używanie w aktach normatywnych tak prawa UE, jak 
i prawa krajowego określeń: zadania, funkcje10 czy kompetencje regulacyjne (Gromski, Kolasa, 
Kozłowski i Wójtowicz, 2004, s. 260). W tej sytuacji można wstępnie, opierając się na przyjmo-
wanej powszechnie w literaturze koncepcji funkcji regulacyjnej, założyć (jak to już uczyniono we 
wstępie), że funkcja ta na rynku pocztowym polega na podejmowaniu przez organ regulacyjny 
działań zmierzających zarówno do wprowadzania konkurencji na rynku (regulacja prokonkuren-
cyjna), jak i do zapewnienia dostępu do usług powszechnych (regulacja prospołeczna). Jak już 
wskazywano, weryfi kacji tej tezy służyć będzie przede wszystkim analiza instrumentów stosowa-
nych przez organ regulacyjny. 

Status Prezesa UKE, jako organu regulacyjnego w sektorze pocztowym, wyznaczają dyrek-
tywy UE dotyczące sektora pocztowego i sektora telekomunikacyjnego. Ta dwoistość regulacji 
wiąże się z odrębnym unormowaniem w prawie UE zasad publicznej interwencji w sektorach: 
pocztowym i telekomunikacyjnym, jednakże bez nakazu powołania w obu sektorach odrębnych 

 6 Art. 8 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.03.2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. WE 2002 L 108/33 ze zm.) (dalej: dyrektywa ramowa).
 7 Art. 1 ust. 2, art. 13 ustawy z 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2017, poz. 220 t.j.). 
 8 Art. 1 ust. 2 i art. 189 ust. 2 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2017, poz. 1907 t.j.).
 9 Analogicznie w przepisach dyrektywy ramowej dotyczącej rynku telekomunikacyjnego (art. 2 lit. g).
10 Wyraźne rozróżnienie pojęć „zadania” i „funkcje” zawiera opracowanie B. Popowskiej (2006, s. 61–85).
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organów regulacyjnych. Polski ustawodawca, mając zapewne na uwadze także wcześniejsze 
kompleksowe uregulowanie sektora łączności11, zdecydował o powołaniu jednego organu regu-
lacyjnego w obu tych obszarach. 

Dlatego też dla określenia pozycji ustrojowej Prezesa UKE istotne są zarówno przepisy 
ustawy – Prawo pocztowe12, jak i ustawy – Prawo telekomunikacyjne13. I tak, zgodnie z art. 189 
ust. 1 pkt 2 upt, organami właściwymi w sprawach poczty są: minister właściwy do spraw łączno-
ści i Prezes UKE. Minister – naczelny organ administracji publicznej kieruje działem „łączność”, 
Prezes UKE jest zaś centralnym organem administracji rządowej – właściwym w sprawach poczty 
(art. 190 ust. 3 upt). Jak wynika z powyższych przepisów, Prezes UKE jest jednym z dwóch orga-
nów o kompetencjach w sprawach poczty, nadto – jako organ centralny – nie jest organem w pełni 
samodzielnym w zakresie realizacji własnych kompetencji. Aktualny porządek prawny nie określa 
wprost relacji między ministrem i Prezesem UKE14. Jednak, uwzględniając pozycję ustrojową obu 
organów, relację między ministrem właściwym w sprawach łączności a Prezesem UKE można 
uznać za odpowiadającą modelowi instytucjonalnemu realizacji funkcji regulacyjnej, jaki rozwinął 
się w państwach o gospodarce rynkowej. Zgodnie z tym modelem kierowaniem polityką danego 
sektora infrastrukturalnego zajmuje się właściwy minister, natomiast regulacją rynku – odrębny 
organ regulacyjny, adresatami (bezpośrednimi lub pośrednimi) działań obu organów są zaś dzia-
łający na zasadach rynkowych przedsiębiorcy zajmujący się świadczeniem usług na danym rynku. 

Charakteryzując status Prezesa UKE, należy się odnieść do zadań tego organu jako regula-
tora rynku pocztowego. Zadania te zostały określone w przepisach prawa telekomunikacyjnego15 
i prawa pocztowego. Oczywistym jest, że bardziej szczegółowo zadania normuje prawo pocztowe. 
Na podstawie tej ustawy można wyróżnić zadania związane: z ustanowieniem podmiotu do świad-
czenia usługi powszechnej (art. 71–80 upp); ze świadczeniem usług powszechnych (zob. szerzej: 
Snażyk, 2015) (art. 45–65 upp); z rachunkowością regulacyjną, (art. 97–105 upp); fi nansowaniem 
obowiązku świadczenia usług powszechnych (art. 106–120 upp) i z dostępem do infrastruktury 
pocztowej – TPA16 (art. 66–70 upp). 

W literaturze kategoryzacji zadań Prezesa UKE jako regulatora rynku pocztowego dokonała 
B. Popowska, wyróżniając zadania: stricte regulacyjne i pozostałe17. Kryterium wyodrębnienia tych 
pierwszych jest ich bezpośredni związek z istotą (celami) działań regulacyjnych (to one „tworzą” 
funkcję regulacyjną); w odróżnieniu od nich pozostałe mają charakter uboczny, służebny. Do ka-
tegorii zadań regulacyjnych zaliczono: ustanowienie operatora wyznaczonego i zapewnienie, by 

11 Ustawa z 31.01.1961 r. o łączności (Dz.U. Nr 8, poz. 48), ustawa z 15.11.1984 o łączności (Dz.U. Nr 54, poz. 275), ustawa z 23.11.1990 r. o łącz-
ności (Dz.U. Nr 86, poz. 504). 
12 Ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2016, poz. 1113 ze zm. t. j.); dalej: upp lub prawo pocztowe.
13 Ustawa z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, (Dz.U. 2004 Nr 171, poz.1800 z późn. zm.); dalej: upt lub prawo telekomunikacyjne.
14 Do 27.11.2015 r. ustawa o działach określała stosunek ministra właściwego do spraw łączności do Prezesa UKE jako „nadzór”, nie wskazując jednak 
na czym ten nadzór miał polegać. Uchylenie tego przepisu nie wpłynęło zatem na zmianę relacji między tymi organami.
15 Zadania te obejmują: a) zadania z zakresu regulacji działalności pocztowej; b) analizę i ocenę funkcjonowania rynku usług pocztowych; c) podejmo-
wanie interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług pocztowych; d) wykonywanie obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa 
państwa i porządku publicznego; e) współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pocztowymi oraz właściwymi organami innych państw, 
w zakresie jego właściwości; f) współpracę z Prezesem UOKiK w sprawach dotyczących przestrzegania praw podmiotów korzystających z usług pocz-
towych, przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz antykonkurencyjnym koncentracjom operatorów pocztowych i ich związków; 
g) współpracę z Komisją Europejską (dalej: KE) i instytucjami UE oraz organami regulacyjnymi innych państw członkowskich; h) przedstawianie KE 
informacji; i) kontrolę obowiązku umieszczania oddawczych skrzynek pocztowych (art. 192 ust. 1 upt). 
16 TPA z j. angielskiego third-party access.
17 Propozycja ta uwzględnia tradycyjnie wyróżniane w doktrynie funkcje administracji publicznej w gospodarce, próbując określić odrębność funkcji 
regulacyjnej (Popowska, 2017). Podkreślając umowność tego wyróżnienia, autorka zastrzega, że jej zdaniem, precyzyjny podział zadań Prezesa UKE 
nie jest w pełni możliwy. 
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obowiązki operatora wyznaczonego były wykonywane; prowadzenie rachunkowości regulacyjnej 
i kształtowaniem cen za usługi; zapewnianie dostępu do infrastruktury pocztowej oraz mediację 
(Popowska, 2017, s. 545 i n.). 

Powyższe wyróżnienie zadań „stricte regulacyjnych” stanowi podstawę do dalszych badań 
nad instrumentami ich realizacji, z uwzględnieniem założonych w artykule celów. 

III. Klasyfi kacja instrumentów Prezesa UKE

1. Instrumenty służące regulacji prosocjalnej

Celem regulacji prosocjalnej czy prospołecznej jest zapewnienie (zagwarantowanie) obywa-
telom dostępu do usług powszechnych na rynkach infrastrukturalnych (Skoczny, 2003, s. 150; 
Popowska, 2017, s. 550). Najważniejszą cechą usług powszechnych jest realizacja konkretnej 
misji służby publicznej (Szydło, 2006, s. 119). Na wagę usług powszechnych w UE wskazuje za-
gwarantowanie ich w Karcie praw podstawowych UE (art. 36)18. Gwarancja ta wynika z założenia, 
że usługi powszechne mają fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania współczesnych spo-
łeczeństw, a co za tym idzie, również poszczególnych obywateli. Stąd potrzeba ich zapewnienia 
przez państwo i to w odpowiedniej jakości i po odpowiedniej cenie (zob. Snażyk, 2015, s. 74–94). 

Przechodząc na grunt interesującego nas rynku pocztowego, należy wskazać, że regulacja 
prosocjalna zajmuje w dyrektywie pocztowej ważne, jeżeli nie najważniejsze, miejsce (Cremer, 
De Donder, Boldron, Joram i Roy, 2008, s. 23). Co znajduje odzwierciedlenie w unormowaniu 
świadczenia usług powszechnych. W Preambule do dyrektywy pocztowej podkreśla się, że „celem 
usług powszechnych na rynku pocztowym (…)” jest „oferowanie wszystkim użytkownikom łatwego 
dostępu do sieci pocztowej, (…) świadczenie usług powszechnych musi spełniać podstawową 
potrzebę zapewnienia ciągłości działań, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości adaptacji do 
potrzeb użytkowników oraz zagwarantowania im uczciwego i niedyskryminującego traktowania” 
(pkt 12). W innym fragmencie Preambuły w/w dyrektywy zaakcentowano, że „działania zmierza-
jące do zapewnienia stopniowej i kontrolowanej liberalizacji rynku oraz do zapewnienia właściwej 
równowagi w jej wdrażaniu są konieczne w celu zagwarantowania swobodnego świadczenia usług 
w sektorze pocztowym w całej Wspólnocie, z uwzględnieniem obowiązków i praw operatorów 
świadczących usługi powszechne” (pkt 8 Preambuły). Poza tym ogólnikowym wskazaniem na 
swobodę świadczenia usług powszechnych na rynku pocztowym, w dyrektywie pocztowej brak 
jest szerszych odniesień do kwestii konkurencji na tym rynku. Przepisy nie akcentują też zadań 
organu regulacyjnego w zakresie konkurencji. 

Z postanowieniami dyrektywy pocztowej kontrastują regulacje zamieszczone w preambułach 
do dyrektyw dotyczących rynku telekomunikacyjnego. Zwraca uwagę zwłaszcza postanowienie 
Preambuły dyrektywy ramowej, w której – bez wyodrębniania usług powszechnych – położono 
nacisk na dotychczas osiągnięty „sukces w tworzeniu warunków dla wdrażania efektywnej kon-
kurencji w sektorze telekomunikacji w okresie przechodzenia od monopoli do pełnej konkurencji” 
(pkt 1). Z kolei, w preambule do dyrektywy 2002/22 o usłudze powszechnej na rynku telekomunika-
cyjnym podkreślono, że „Liberalizacja sektora telekomunikacji oraz podniesienie konkurencyjności 

18 Podobnie reguluje to art. 14 TFUE. 
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i zwiększenie wyboru usług łączności idą w parze z równoległym działaniem na rzecz stworzenia 
zharmonizowanych ram regulacyjnych, które zabezpieczają dostarczanie usługi powszechnej” 
(pkt 1 Preambuły dyrektywy 2002/22/WE19). Jak z tych postanowień wynika, w dyrektywach doty-
czących sektora telekomunikacyjnego uwzględnia się zarówno prokonkurencyjny, jak i prosocjalny 
kierunek regulacji. Tymczasem, jak już wskazywano, prawodawca unijny szczegółowo unormował 
zagadnienia pocztowych usług powszechnych, pozostawiając w gestii państw członkowskich UE 
kwestię regulacji działań prokonkurencyjnych. Zapewne z tego też powodu kształt poszczegól-
nych rynków pocztowych państw UE różni się od siebie zasadniczo (zob. Pimenta i Amaral, 2011, 
s. 61–72; Bailly i Meidinger, 2011, s. 336–350). 

Polski ustawodawca wyraźnie preferuje cele prosocjalne. Wskazują na to instrumenty prawne 
mające na celu: a) ustanowienie operatora do świadczenia usług powszechnych; b) oddziaływanie 
na operatora wyznaczonego oraz c) fi nansowanie usług powszechnych.

1.1. Ustanawianie operatora do świadczenia usług powszechnych

Instrumenty służące „ustanowieniu”20 operatora wyznaczonego do świadczenia usług po-
wszechnych na tym rynku są następstwem implementacji do polskiego porządku prawnego po-
stanowień dyrektywy pocztowej. Dyrektywa ta dość ogólnie wskazuje, że państwa członkowskie 
mogą „wyznaczyć” jednego lub więcej przedsiębiorców21 jako operatorów świadczących usługi 
powszechne. Państwom członkowskim pozostawiono unormowanie kwestii „wyznaczenia” pod-
miotów do świadczenia różnych elementów usługi powszechnej lub świadczenia tej usługi w róż-
nych częściach terytorium kraju, z zastrzeżeniem, aby zapewnione zostało świadczenie usługi 
na całym terytorium danego kraju (art. 5 ust. 2 dyrektywy pocztowej). Dyrektywa wymaga, aby 
mechanizm „wyznaczania” operatora pocztowego do świadczenia usługi powszechnej był oparty 
na zasadach przejrzystości, niedyskryminacji i proporcjonalności, gwarantując tym samym cią-
głość świadczenia powszechnej usługi pocztowej (art. 5 ust. 2 dyrektywy pocztowej). Jak wynika 
z tego katalogu zasad, prawodawca unijny nie wymienia konkurencyjności jako kryterium, które 
należy uwzględniać w procedurach „wyznaczania” operatora do świadczenia usług powszechnych. 
Omawiana dyrektywa nie normuje też żadnych rozwiązań szczegółowych dotyczących „wyzna-
czenia”. Rozwiązania takie określa natomiast polska ustawa. 

W prawie pocztowym przewidziano trzy różne instrumenty służące „ustanowieniu” przez 
Prezesa UKE operatora wyznaczonego na rynku pocztowym. Podstawowym instrumentem Prezesa 
UKE w tym zakresie jest wybór jednego operatora wyznaczonego spośród operatorów pocztowych 
wyłonionych w drodze konkursu (art. 71 ust. 1 upp). Pozostałe dwa mogą zostać zastosowane 
w sytuacjach nierozstrzygnięcia konkursu lub niemożności dalszego świadczenia obowiązków 
przez operatora wyznaczonego. Należą do nich: przedłużenie dotychczasowemu operatorowi 
wyznaczonemu obowiązków świadczenia usług powszechnych (art. 73 ust. 3 upp) i powierzenie 
innemu operatorowi pocztowemu (lub operatorom pocztowym) obowiązków operatora wyzna-
czonego (art. 77 ust. 2 i 6 upp). Każdy z tych instrumentów stosuje się w innych okolicznościach. 
19 Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.03.2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności 
elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej), (Dz. Urz. L 108 z 24.4.2002 r., s. 51).
20 Warto wskazać, że omawiane tu zagadnienie jest unormowane w upp w rozdz. 6 pt. Ustanowienie operatora wyznaczonego, stąd posługiwanie się 
przez autorów zbiorczym określeniem instrumentów Prezesa UKE jako „ustanowienie” operatora wyznaczonego. Z kolei, dyrektywa pocztowa mówi 
o „wyznaczeniu” przedsiębiorcy do świadczenia usług powszechnych. 
21 Należy zauważyć, że dyrektywa posługuje się terminem „przedsiębiorstwo”, choć chodzi tu niewątpliwie o przedsiębiorcę.
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Charakterystyczna dla podstawowego trybu „ustanowienia” operatora wyznaczonego jest 
jego dwuetapowość. Na pierwszym etapie, określonym przez ustawodawcę jako „konkurs”, spe-
cjalnie powołana do tego komisja konkursowa dokonuje oceny operatorów pocztowych, którzy 
przystąpili do konkursu. Przedmiotem oceny komisji jest zdolność ekonomiczna i techniczna w/w 
operatorów pocztowych (art. 71 ust. 2). Do kryteriów oceny w/w zdolności ustawodawca zaliczył 
posiadanie przez operatora pocztowego: a) sieci placówek pocztowych; b) sieci centrów rozdziel-
czych; c) środków transportu; d) organizacji przedsiębiorstwa; e) płynności fi nansowej; które to 
razem mają umożliwiać realizację zadań operatora wyznaczonego (art. 71 ust. 2 upp). Na drugim 
etapie Prezes UKE wybiera operatora wyznaczonego (w formie decyzji administracyjnej) spośród 
uczestników wyłonionych w konkursie. Wybór następuje wg następujących kryteriów: a) zachowa-
nia ciągłości świadczenia usług powszechnych; b) zapewnienia wymaganych wskaźników czasu 
przebiegu przesyłek pocztowych oraz dostępności usług powszechnych; c) kosztów świadczenia 
usług powszechnych przedstawionych przez operatora pocztowego; d) zapewnienia rentowności 
świadczenia usług powszechnych; e) zdolności do realizacji zadań operatora wyznaczonego, w tym 
wykonywania obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa 
i porządku publicznego oraz f) zdolności ekonomicznej i technicznej operatora pocztowego do 
świadczenia usług powszechnych (art. 71 ust. 3 upp). Ustosunkowując się do kryteriów stosowanych 
na obu etapach postępowania dotyczącego wyboru operatora wyznaczonego, stwierdzić należy, 
że mają one charakter bardzo ogólny; kryteria „wyboru” stosowane przez Prezesa UKE są jedynie 
nieznacznym uszczegółowieniem kryteriów przystąpienia do samego konkursu. Oznacza to, że 
ustawodawca pozostawił organowi regulacyjnemu szerokie uznanie w zakresie oceny spełnienia 
kryteriów przez operatora pocztowego22. Zauważyć przy tym należy, że ustawodawca w sposób 
wyraźny nie nakazuje Prezesowi UKE uwzględniania stanu konkurencji na rynku pocztowym, jak 
to czyni w przypadkach zastosowania pozostałych dwóch trybów „ustanowienia” operatora wy-
znaczonego23 (o których wspomniano niżej). 

W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu, Prezes UKE ma obowiązek przedłużenia dotych-
czasowemu operatorowi wyznaczonemu obowiązków świadczenia usług powszechnych (art. 73 
ust. 3 upp). Realizacja tej kompetencji następuje w sytuacji nierozstrzygnięcia konkursu z powodu: 
a) nieprzystąpienia do niego żadnego operatora pocztowego; b) niespełnienia warunków uczestni-
ctwa w konkursie przez operatorów; c) niezapewnienia realizacji zadań operatora wyznaczonego 
przez uczestników konkursu (art. 73 upp). W takich sytuacjach Prezes UKE określa, na jaki okres 
przedłuża dotychczasowemu operatorowi wyznaczonemu wykonywanie obowiązków operatora 
wyznaczonego, nie krótszy jednak niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, „kierując się stopniem rozwoju 
konkurencyjnego rynku usług pocztowych” (art. 73 ust. 4 upp). 

Powierzenie innemu operatorowi pocztowemu obowiązków operatora wyznaczonego do 
świadczenia usług powszechnych następuje z kolei w sytuacji: wygaśnięcia (art. 77 upp) lub 
uchylenia (art. 78 upp) przez Prezesa UKE decyzji o wyborze operatora wyznaczonego, jak 
również w sytuacji niemożności dalszego świadczenia usług powszechnych przez dotychczaso-
wego operatora (art. 79 upp). W takich sytuacjach Prezes UKE określa, na jaki okres powierza 

22 Uznanie administracyjne (określane również jako regulacyjne) w stosowaniu instrumentów regulacyjnych zaliczane jest w doktrynie do swoistym 
cech organów regulacyjnych (Hoff, 2008). 
23 Art. 73 ust. 4 i art. 77 ust. 3 upp.
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wykonywanie obowiązków operatora wyznaczonego, nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 
3 lata, kierując się, m.in. „stopniem rozwoju rynku pocztowego” (art. 77 ust. 3). 

Kontekst, w jakim w obu wyżej wymienionych przepisach wskazuje się na konieczność 
uwzględnienia przez Prezesa UKE „rozwoju (konkurencyjnego) rynku pocztowego (usług pocz-
towych)” pozwala na wniosek, że przesłanka ta ma służyć określeniu w decyzji długości czasu, 
na który organ bądź przedłuża dotychczasowemu operatorowi wyznaczonemu wykonywanie 
obowiązków operatora wyznaczonego, bądź powierza wykonywanie obowiązków operatora 
wyznaczonego innemu operatorowi pocztowemu. Uwzględnienie kryterium konkurencyjności, 
choćby w tak ograniczonym zakresie (w ramach dwóch, niejako awaryjnych trybów ustanowienia 
operatora wyznaczonego, z pominięciem trybu podstawowego), należy ocenić pozytywnie, z su-
gestią dla ustawodawcy, by rozważył wykorzystanie tego kryterium także w toku postępowania 
zmierzającego do wyboru operatora wyznaczonego.

Powyższa uwaga dotyczy także rozwiązań prawnych związanych z wyborem operatora wy-
znaczonego lub operatorów wyznaczonych. 

Ustawodawca przewidział tylko jedną sytuację świadczenia usług powszechnych przez kilku 
operatorów wyznaczonych. Może ona wystąpić, jeżeli decyzja Prezesa UKE o wyborze operato-
ra wyznaczonego wygasa, a żaden z operatorów nie spełnia kryteriów: 1) zachowania ciągłości 
świadczenia usług powszechnych oraz ich dostępności; 2) zdolności ekonomicznej i technicznej 
operatora pocztowego do świadczenia usług powszechnych oraz 3) zdolności do wykonywania 
zadań, w tym na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w zakresie 
wynikającym z obowiązków operatora wyznaczonego. W takiej sytuacji Prezes UKE, w drodze 
decyzji, może wskazać operatorów pocztowych, którzy pełnić będą obowiązki operatora wyzna-
czonego, dokonując podziału tych obowiązków według kryterium terytorialnego lub poszczegól-
nych usług powszechnych i zapewniając, aby obowiązki świadczenia usług powszechnych nie 
nakładały się (art. 77 upp). Niewątpliwie, to rozwiązanie otwiera pole dla konkurencji na rynku 
powszechnych usług pocztowych. 

Zestawiając omówiony wyżej przypadek możliwości wskazania kilku operatorów pocztowych 
do pełnienia obowiązków operatora wyznaczonego, z podstawową zasadą wyboru jednego ope-
ratora wyznaczonego, można postawić m.in. pytanie, czy to podstawowe rozwiązanie, przyjęte 
w Polsce, jest korzystne w świetle celów regulacji prosocjalnej? Chodzi o to, że prawo pocztowe 
zawiera rozbudowany katalog usług powszechnych, zaliczając do nich świadczone w obrocie kra-
jowym i zagranicznym usługi pocztowe obejmujące przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie 
i doręczanie: a) przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością, o wadze do 
2000 g o określonych wymiarach24; b) przesyłek dla ociemniałych; c) paczek pocztowych, w tym 
z zadeklarowaną wartością, o masie do 10 000 g i określonych wymiarach25; ponadto: sortowanie, 
przemieszczanie i doręczanie nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych o masie do 20 000 g 
i wymiarach jak paczki pocztowe (art. 45 upp)26. Wobec tego, możliwym wydaje się przyjęcie 

24 Maksymalnych – 900 mm, stanowiących sumę długości, szerokości i wysokości, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 600 mm, 
a w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu – 1040 mm, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może 
przekroczyć 900 mm; minimalnych – 170 mm w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy 
czym największy wymiar nie może być mniejszy niż 100 mm, – minimalnych strony adresowej – 90 x 140 mm.
25 Największy nie przekracza 1500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 3000 mm.
26 Szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 29.04.2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych 
przez operatora wyznaczonego (Dz.U. 2013, poz. 545). 
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rozwiązania dopuszczającego ustanowienie kilku operatorów do realizacji usług powszechnych. 
Mogłoby to być korzystniejsze nie tylko dla odbiorców usług powszechnych, lecz także dla stanu 
konkurencji na rynku. 

W tym kontekście należy również zauważyć, że okres, na jaki wybierany jest operator wyzna-
czony (10 lat) w dobie dynamicznych zmian zachodzących na rynku pocztowym, w tym postępu 
technologicznego, wydaje się być zbyt długim. To tak, jakby ustawodawca nie brał pod uwagę 
możliwości wyłonienia się na rynku pocztowym w okresie 10 lat przedsiębiorców spełniających 
wymogi świadczenia usług powszechnych, a zarazem nie brał pod uwagę ewentualnych korzyści, 
jakie stan konkurencji na rynku usług powszechnych mógłby przynieść dla odbiorców. 

1.2 Oddziaływanie na wysokość opłat za usługi powszechne

Mechanizm określania opłat na poszczególne usługi powszechne (taryfy) jest następujący. 
Operator wyznaczony sam określa wysokość opłat na usługi powszechne. Jednakże, jego swo-
boda w ich kształtowaniu (taryfy) jest znacznie ograniczona. Ograniczenie to wynika z faktu, że 
państwo jest gwarantem świadczenia usług powszechnych po odpowiedniej cenie i w odpowiedniej 
jakości. Z tego też względu musi ono posiadać stosowne instrumenty regulacyjne, aby zapewnić 
odpowiednie ceny dla usług powszechnych. Chodzi oto, aby opłaty odzwierciedlały realny koszt 
świadczenia usług i jednocześnie stanowiły zachętę do efektywnego świadczenia usług powszech-
nych. Dlatego też określenie wysokości opłat za świadczenie usług powszechnych jest jednym 
z najważniejszych mechanizmów regulacji prospołecznej. 

Kluczową rolę w kształtowaniu opłat posiadają minister właściwy ds. łączności i Prezes UKE. 
Minister określa w formie rozporządzenia metodologię (wzór) obliczania opłaty maksymalnej27. Na 
podstawie tego rozporządzenia Prezes UKE ustala maksymalne roczne poziomy opłat28. Oznacza 
to, że wpływ na wysokość opłat (kształtowania polityki cenowej) operatora wyznaczonego powie-
rzono ministrowi właściwemu do spraw łączności29 (art. 55 ust. 5 upp). 

Do instrumentów prawnych Prezesa UKE kształtowania wysokości opłat operatora wyzna-
czonego świadczącego usługi powszechne można zaliczyć: a) ustalanie na trzyletnie okresy mak-
symalnych poziomów opłat za usługi powszechne i zmianę ich wysokości przed zakończeniem 
okresu ich obowiązywania (art. 55 i 56 upp); b) zgodę na zmianę cennika usług powszechnych 
lub jego części skutkującą przekroczeniem maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi po-
wszechne określonych w decyzji (art. 58 ust. 1 upp); c) sprzeciw względem projektu cennika usług 
powszechnych albo projektu zmian do obowiązującego cennika (art. 57 upp) oraz d) nałożenie 
obowiązku stosowania jednolitych opłat za usługi na terytorium całego kraju (art. 53 ust. 2 upp).

Wymienione kompetencje Prezesa UKE ograniczają się w zasadzie do realizacji przywołanego 
rozporządzenia ministra właściwego ds. łączności. Decyzja Prezesa UKE o ustaleniu maksymal-
nych poziomów opłat za usługi powszechne uzależniona jest od metodologii (wzoru) obliczania 
opłaty maksymalnej. Również możliwość złożenia sprzeciwu do cennika usług powszechnych (albo 
projektu jego zmian) ogranicza się zasadniczo do niezgodności cennika z opłatami maksymalnymi.

27 Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z 6.05.2013 r. w sprawie metodologii ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za 
usługi powszechne, (Dz.U. 2013, poz. 543).
28 Poziomy opłat należy ustalać mając na uwadze koszty świadczenia usług powszechnych, zapewnienie przystępności cenowej tych usług oraz uwa-
runkowania rynkowe i ekonomiczne (art. 55 ust. 1 upp).
29 W zakresie tej kompetencji musi on współdziałać w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw fi nansów publicznych.
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1.3. Finansowanie usług powszechnych 

Świadczenie usług powszechnych może być działaniem defi cytowym, w związku z tym nie-
zbędne jest prawne uregulowanie kwestii ich fi nansowania. W dyrektywie pocztowej dopuszczono 
fi nansowanie usług powszechnych ze środków publicznych pośrednio lub bezpośrednio. 

W ramach fi nansowania usług powszechnych Prezes UKE posiada kompetencje do ustalania 
w formie decyzji administracyjnej: sposobu obliczenia kosztu netto30 (art. 107 upp), wysokości 
dopłaty dla operatora wyznaczonego (art. 112 upp) oraz udziału w dopłacie dla operatorów pocz-
towych obowiązanych do tego udziału (art. 113 upp)31. Ten katalog kompetencji nie przesądza 
jednak o zakresie wpływu tego organu na rynek usług powszechnych poprzez instrumenty fi nan-
sowe. Kompetencje Prezesa UKE w omawianym zakresie są ściśle określone i w zasadzie pole-
gają na badaniu formalno-prawnym zgodności sposobu obliczenia kosztu netto przez operatora 
wyznaczonego z przepisami z zakresu rachunkowości. Tak ukształtowana kompetencja Prezesa 
UKE wynika głównie stąd, że w omawianym tu zakresie istotną rolę odgrywa minister łączności 
(działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw fi nansów publicznych). Ministrowi 
łączności powierzono kompetencję do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad, 
m.in. kalkulacji kosztu netto, zakresu projektu opisu kalkulacji kosztu netto, określania korzyści 
wynikających z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych operatorowi wyznaczonemu oraz 
sposób ich liczenia (art. 120 upp)32.

2. Instrumenty służące regulacji prokonkurencyjnej

W nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń warto przypomnieć pierwsze tezy formułowane 
w kontekście kształtującego się prawa regulacji i funkcji regulacyjnej. Wskazywano wówczas, 
że regulacja prokonkurencyjna „pełni pewnego rodzaju ‘funkcję zastępczą’ pomiędzy okresem 
monopolu państwowego a ‘odpowiedzialnością rynkową’ (konkurencją); jeżeli potem konkuren-
cja rynkowa będzie w stanie przejąć jej funkcje, to należałoby natychmiast dokonać deregulacji” 
(Skoczny, 2003, s. 118). Jak z tego wynika, istotnym obszarem regulacji na zdemonopolizowanym 
rynku (tu: usług pocztowych) są te działania organów regulacyjnych, które ukierunkowane są na 
stworzenie warunków dla rozwoju konkurencji33. Osiągnięcie stanu konkurencji na rynkach infra-
strukturalnych nie jest możliwe bez zapewnienia dostępu do infrastruktury kluczowej (zob. Florio, 
2013; Coen i Héritier, 2005). 

30 Finansowaniu podlega koszt netto, który oznacza różnicę między uzasadnionym kosztem netto działalności operatora wyznaczonego objętego tym 
obowiązkiem a kosztem netto działalności tego samego operatora świadczącego usługi pocztowe, lecz nieobjętego obowiązkiem świadczenia usług 
powszechnych, pomniejszoną o korzyści pośrednie związane ze świadczeniem usług powszechnych oraz korzyści wynikające z praw specjalnych lub 
wyłącznych przyznanych operatorowi wyznaczonemu (art. 106 ust. 1 upp). Oznacza to, że fi nansowanie następuje, jeżeli świadczenie usług powszech-
nych przyniosło stratę (rozumianą jako ujemny wynik na sprzedaży tych usług). Koszt netto jest w pierwszym rzędzie fi nansowany z udziałów operatorów 
pocztowych objętych obowiązkiem udziału w dopłacie, a następnie z budżetu państwa, jeżeli suma udziałów w dopłacie operatorów pocztowych jest 
niewystarczająca dla sfi nansowania kosztu netto (art. 108 ust. 1 upp). 
31 Ustalenie wysokości udziału operatora pocztowego w dopłacie następuje na podstawie jednolitego wskaźnika procentowego stanowiącego stosunek 
należnej dopłaty do sumy przychodów operatorów obowiązanych do udziału w dopłacie z usług powszechnych lub usług wchodzących w zakres usług 
powszechnych, osiągniętych w roku obrotowym, za który jest ustalana dopłata. Wysokość udziału operatora pocztowego w dopłacie stanowi iloczyn 
jednolitego wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 3, oraz kwoty przychodów tego operatora z usług powszechnych lub usług wchodzących 
w zakres usług powszechnych, osiągniętych w roku obrotowym, za który jest ustalana dopłata, w części przekraczającej milion złotych i nie może być 
wyższa niż 2% kwoty tych przychodów (art. 113 ust. 3–4 upp).
32 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie kalkulacji kosztu netto świadczenia usług powszechnych 
(Dz.U. 2013, poz. 544). 
33 Chodzi więc o podejmowanie przez organy regulacyjne działań, które zastąpią nie istniejące mechanizmy rynku i konkurencji (Strzyczkowski, 2011, 
s. 160–161).
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W przyjętym na krajowym rynku pocztowym rozwiązaniu zapewnienie dostępu jest złożonym 
procesem, na który składa się szereg obowiązków operatora posiadającego infrastrukturę i sko-
relowanych z nimi działań organu regulacyjnego. Celem tego procesu jest zapewnienie przez 
operatora posiadającego infrastrukturę, na żądanie konkurenta (innego operatora pocztowego) 
dostępu do infrastruktury i to po przystępnych cenach. Rolą organu regulacyjnego jest natomiast 
nadzór nad realizacją tego obowiązku. Nadzór ten, w zależności od sytuacji, realizowany jest 
w drodze różnych instrumentów głównie o charakterze wyprzedzającym (ex ante).

W świetle ustawy – Prawo pocztowe obowiązek udostępniania infrastruktury własnej obejmuje 
jedynie operatora wyznaczonego34. Z tego powodu operator ten jest zobowiązany do posiadania 
regulaminu oraz ustalenia cennika dostępu do elementów infrastruktury pocztowej. Udostępnianie 
infrastruktury przez operatora wyznaczonego na rzecz operatorów pocztowych odbywa się na 
podstawie indywidualnej umowy stron, która winna uwzględniać postanowienia regulaminu oraz 
cennika. Obowiązkiem operatora wyznaczonego jest zawarcie umowy o dostęp z zainteresowa-
nym operatorem. 

Rolą regulatora rynku – Prezesa UKE – jest weryfi kowanie wskazanych dokumentów, a tak-
że, w określonych przypadkach, nadzór nad realizacją obowiązku zawarcia umowy o dostęp do 
infrastruktury kluczowej. W ramach obowiązków związanych z zapewnieniem dostępu operator 
wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekty: regulaminu oraz cennika dostępu do elemen-
tów infrastruktury pocztowej lub projekty ich zmian wraz z uzasadnieniem. Prezes UKE, w sytu-
acji, gdy uzna, że projekty wymienionych wyżej dokumentów są sprzeczne z przepisami prawa 
pocztowego, może wnieść sprzeciw – w formie decyzji – w stosunku do całości albo ich części. 
Dodatkowo, w drodze tej samej decyzji Prezes UKE może nałożyć na operatora wyznaczonego 
obowiązek przedłożenia poprawionych projektów: regulaminu dostępu do elementów infrastruk-
tury pocztowej lub cennika dostępu do elementów infrastruktury pocztowej albo projektów ich 
zmian w części objętej sprzeciwem. Regulamin i cennik, wobec których Prezes UKE nie wniósł 
sprzeciwu, prawo pocztowe traktuje jako „zatwierdzone” milcząco, bez konieczności stosowania 
jakiegokolwiek formy prawnej (art. 68 ust. 1 upp).

Prezes UKE posiada również kompetencję do władczego ingerowania w relacje stron dostę-
pu do elementów infrastruktury pocztowej. Kompetencja ta odnosi się do indywidualnych relacji 
operatora wyznaczonego z operatorami pocztowymi i nie ma charakteru wyprzedzającego (ex 
ante). Dotyczy to sytuacji braku zatwierdzonych: regulaminu lub cennika dostępu do elementów 
infrastruktury pocztowej albo gdy nie dojdzie do zawarcia umowy o dostępie. W każdej z tych 
sytuacji Prezes UKE, na pisemny wniosek operatora pocztowego zainteresowanego zawarciem 
umowy o dostęp, może nałożyć na operatora wyznaczonego obowiązek – w drodze decyzji – 
podjęcia negocjacji w celu zawarcia takiej umowy. W przypadku niepodjęcia negocjacji w sprawie 
zawarcia umowy o dostęp, odmowy jej zawarcia lub niezawarcia tej umowy w terminie operator 
pocztowy zainteresowany zawarciem umowy o dostęp może zwrócić się do Prezesa UKE z wnio-

34 Instrument polegający na nakazie dostępu do infrastruktury pocztowej wprowadzono do porządku prawnego UE w 2008 r. w ramach ostatniej nowe-
lizacji dyrektywy pocztowej – 97/67/WE, tj. dyrektywą 2008/6/WE, która ostatecznie zniosła monopol na rynkach pocztowych UE. Dyrektywa pocztowa 
wymaga, aby dostęp dotyczył określonych elementów infrastruktury pocztowej, takich jak: system kodów pocztowych, adresowa baza danych, skrytki 
pocztowe, skrzynki oddawcze; lub usług świadczonych w ramach usługi powszechnej, takich jak informacja o zmianie adresu, usługa przekierowania 
i usługa zwrotu do nadawcy (art. 11a dyrektywy pocztowej).
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skiem o wydanie decyzji w sprawie dostępu; pozytywna decyzja w tej sprawie zastępuje umowę 
o dostępie (art. 69 ust. 2 upp). 

Rozważając kwestię dostępu do infrastruktury kluczowej w kontekście instrumentów regulacji 
prokonkurencyjnej, należy zwrócić uwagę także na przedmiotowe określenie zakresu obowiąz-
ku zapewnienia dostępu do infrastruktury. Zakres koniecznego udostępnienia zależy od rodzaju 
prowadzonej działalności pocztowej przez zainteresowanego dostępem operatora pocztowego. 
Operatorom pocztowym świadczącym usługi wchodzące w zakres usług powszechnych opera-
tor wyznaczony obowiązany jest zapewnić dostęp do elementów swojej infrastruktury pocztowej 
w postaci: skrytek pocztowych, własnych oddawczych skrzynek pocztowych, systemu kodów 
pocztowych identyfi kujących obszary doręczeń, bazy informacji o zmianie adresu w celu prze-
kierowania przesyłek pocztowych (art. 66 upp). Z kolei operatorom, którzy nie świadczą usług 
wchodzących w zakres usług powszechnych, operator wyznaczony ma obowiązek zapewnić 
dostęp do elementów infrastruktury pocztowej obejmujący jedynie system kodów pocztowych 
identyfi kujących obszary doręczeń oraz bazy informacji o zmianie adresu w celu przekierowania 
przesyłek pocztowych.

Oceniając unormowanie prawa pocztowego na tle innych rynków infrastrukturalnych, stwierdzić 
można, że zakres dostępu do infrastruktury pocztowej określono bardzo wąsko, ograniczając go 
tak przedmiotowo (do wybranych elementów infrastruktury pocztowej), jak i podmiotowo (jedynie 
do operatora wyznaczonego)35. W istocie więc, dostęp do infrastruktury operatora wyznaczonego 
jest ściśle powiązany z regulacją prosocjalną, czyli zapewnieniem świadczenia usług powszech-
nych, którym ustawodawca nadał szczególny status spośród usług pocztowych. Nie wydaje się, 
aby tak ukształtowany dostęp mógł w sposób skuteczny wprowadzać konkurencję na całym rynku 
pocztowym, który obejmuje nie tylko usługi powszechne. 

IV. Podsumowanie
Punktem wyjścia dla przeprowadzonych rozważań było ustalenie, że ani dyrektywa poczto-

wa, ani prawo pocztowe nie określają bezpośrednio celów regulacji na rynku usług pocztowych. 
Dyrektywa pocztowa wymaga natomiast powołania w sektorze usług pocztowych organu regu-
lacyjnego, przypisując mu kompetencje określane jako „funkcja regulacyjna”. Implementując 
postanowienia dyrektywy, prawo pocztowe powierzyło Prezesowi UKE – jako „organowi regula-
cyjnemu” – zadania „z zakresu regulacji działalności pocztowej” i określiło szereg instrumentów 
(środków prawnych) ich realizacji. Zadaniem artykułu było zbadanie tych instrumentów, by ustalić 
czy służą one, i ewentualnie w jakim zakresie, realizacji celów przypisywanych funkcji regulacyj-
nej w modelowym jej ujęciu, tj. prosocjalnym (zapewnienie świadczenia usług powszechnych) 
i prokonkurencyjnym (zapewnienie dostępu do infrastruktury). 

Analiza przepisów określających instrumenty prawne stosowane przez Prezesa UKE potwier-
dza aktywność tego organu w obu obszarach działań regulacyjnych (funkcji regulacji w sektorach 
infrastrukturalnych). Jak wynika z ustaleń, szczególnie bogate jest instrumentarium nakierowane 

35 Zgodnie z Raportem Prezesa UKE dotyczącym rynku pocztowego 2016, w Polsce na koniec 2016 r. było zarejestrowanych 290 operatorów pocz-
towych. Spośród operatorów pocztowych, 44 prowadziło działalność krajową i zagraniczną, 34 – tylko krajową, 4 – tylko zagraniczną oraz 68 – lokalnie 
(na obszarze mniejszym niż terytorium całego kraju). Oprócz Poczty Polskiej S.A., 10 operatorów pocztowych prowadziło działalność we wszyst-
kich segmentach rynku, tj. usługach wchodzących w zakres usług powszechnych, przesyłek kurierskich oraz innych usług pocztowych. Pozyskano 
z: http://www.en.uke.gov.pl/fi les/?id_plik=27364 (10.11.2017).
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na realizację celów prosocjalnych (prospołecznych). Celom prokonkurencyjnym służą tylko roz-
wiązania związane z zapewnieniem dostępu do infrastruktury kluczowej. 

Wobec zamieszczenia w tekście wielu uwag o charakterze ocennym, dotyczących analizo-
wanych rozwiązań prawnych, w tym unormowania konkretnych instrumentów prawnych, w pod-
sumowaniu badań za celowe uznano skoncentrowanie się na dwóch podstawowych instytucjach 
prawa pocztowego, jakimi są: zapewnienie świadczenia usług powszechnych i zapewnienie dostępu 
do infrastruktury. Poniżej przypomniano istotne rozwiązania prawne każdej z tych instytucji oraz 
zwrócono się uwagę na wiążące się z nimi aspekty prosocjalne i prokonkurencyjne, de lege lata 
i de lege ferenda, niezależnie od ogólnej kwalifi kacji każdej z tych instytucji jako służącej celom 
prosocjalnym bądź celom prokonkurencyjnym. 

Najważniejszym zadaniem Prezesa UKE jest ustanowienie operatora wyznaczonego do 
świadczenia usług powszechnych. Podstawowym instrumentem jego realizacji jest wybór jedne-
go operatora wyznaczonego spośród operatorów pocztowych „wyłonionych w drodze konkursu”. 
Sposób unormowania tego postępowania (kryteriów oceny operatorów w obu etapach) wskazu-
je, m.in., na szeroki zakres uznania organu regulacyjnego w wyborze operatora wyznaczone-
go. Uwagę zwraca także fakt, że w ramach tego postępowania Prezes UKE nie ma obowiązku 
uwzględnienia stanu konkurencji na rynku pocztowym. Wskazane rozwiązania dotyczące trybu 
„wyłonienia” operatora wyznaczonego nie sprzyjają przejrzystości postępowania, utrudniając 
przedsiębiorcom rywalizację o uzyskanie statusu operatora wyznaczonego. Z kolei, pominięcie 
konieczności uwzględnienia przez organ stanu konkurencji na rynku usług pocztowych świadczyć 
może o niewielkim zainteresowaniu prawodawcy rozwojem tego rynku.

Na tym tle pozytywnie ocenić należy instytucję prawną unormowaną w art. 77 upp. Chodzi 
o możliwość wyboru kilku operatorów, którzy pełnić będą obowiązki operatora wyznaczonego, 
podzielone między nich według kryterium terytorialnego lub przedmiotowego (tj. poszczególnych 
usług powszechnych). Wydaje się, że takie (lub podobne) rozwiązanie, które uwzględnia cele 
prokonkurencyjne, mogłoby być zastosowane także w ramach innych instytucji prawnych unor-
mowanych w prawie pocztowym. Zwłaszcza, ze względu na katalog usług powszechnych, moż-
liwym wydaje się wybór kilku operatorów wyznaczonych, tym bardziej, że dyrektywa pocztowa 
przewiduje taką możliwość. 

Oceniając instytucję „wyboru operatora wyznaczonego” nie można pominąć rozwiązania 
nakazującego dokonanie owego wyboru na okres 10 lat. Takie gwarancje stabilizacji pozycji ope-
ratora wyznaczonego na rynku usług pocztowych niekoniecznie muszą sprzyjać podnoszeniu ja-
kości świadczenia usług powszechnych. W tym kontekście do rozważenia pozostaje rozwiązanie, 
w myśl którego to Prezes UKE w decyzji o wyborze operatora wyznaczonego wskazywałby okres 
pełnienia przez niego obowiązków operatora wyznaczonego, biorąc pod uwagę w szczególności 
wspomniany już stan konkurencji na rynku czy aktualne zapotrzebowanie społeczne na konkretne 
usługi powszechne. Takie rozwiązanie sprzyjałoby zapewne rozwojowi konkurencji na rynku usług 
pocztowych, przynosząc zarazem korzyści dla odbiorców usług powszechnych. 

Odnosząc się do rozwiązań prawnych dotyczących zapewnienia dostępu do infrastruktury 
pocztowej, przypomnieć należy, że jest to kluczowa instytucja służąca stworzeniu na sieciowym 
rynku pocztowym mechanizmu konkurencji. Pomimo obowiązywania zasady umownego ustalania 
warunków dostępu do sieci, rola Prezesa UKE w tym zakresie może być znacząca. Świadczą o tym 
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instrumenty, jakich może użyć. Do instrumentów nadzoru prewencyjnego należy sprzeciw, który 
organ może wnieść w stosunku do projektów regulaminu dostępu do elementów infrastruktury 
sieciowej lub cennika dostępu do elementów infrastruktury sieciowej. Instrument ten może być 
użyty także w celu weryfi kacji wysokości opłat za dostęp, czyli elementu często przesądzającego 
o możliwości włączenia się do sieci „nowego” operatora. Prezes UKE, w określonych sytuacjach, 
ma też możliwość zastosowania typowych dla regulacji w branżach sieciowych instrumentów, ja-
kimi są decyzja nakładająca na operatora obowiązek podjęcia negocjacji w celu zawarcia umowy 
o dostęp i decyzja „w sprawie dostępu”, która zastępuję umowę o dostęp. 

Oceniając znaczenie tych instrumentów dla osiągnięcia stanu konkurencji na rynkach infra-
strukturalnych, nie można jednak pominąć faktu, że polski ustawodawca bardzo wąsko określił 
zakres dostępu do infrastruktury pocztowej, adresując obowiązek dostępu wyłącznie do operatora 
wyznaczonego i obejmując tym obowiązkiem określone tylko elementy infrastruktury sieciowej. 
Uprawniony jest zatem wniosek, że instrumenty z istoty swej prokonkurencyjne służą głównie 
zapewnieniu świadczenia usług powszechnych, a więc, realizacji celów prosocjalnych. 

Wobec powyższego, jeżeli polskiemu ustawodawcy zależy na wprowadzeniu konkurencji na 
całym rynku pocztowym (nie tylko rynku usług powszechnych), winien rozważyć kwestię unor-
mowania zakresu instytucji dostępu do infrastruktury sieciowej. Rozszerzenie tego zakresu, tak 
przedmiotowe, jak i podmiotowe, poszerzyłoby możliwości Prezesa UKE oddziaływania na rynek 
usług pocztowych oddanymi mu do dyspozycji instrumentami, z istoty swej prokonkurencyjnymi, 
także dla realizacji celów prosocjalnych. 

Powyższe uwagi stanowią w istocie odpowiedź na postawione na początku rozważań py-
tanie o cele regulacji w świetle przepisów prawa pocztowego. Normując kompetencje Prezesa 
UKE i sposoby ich realizacji, ustawa ta przede wszystkim określa instrumenty służące wprost 
celom prosocjalnym. Także określenie warunków stosowania przez organ instrumentów związa-
nych z zapewnieniem dostępu do sieci na rynku usług pocztowych, czyli – prokonkurencyjnych, 
potwierdza takie preferencje. 
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Usługa powszechna i operator wyznaczony 
– dwa (nie)zbędne fi lary prawa pocztowego

Spis treści
I. Wstęp
II. Pocztowa usługa powszechna w wielopoziomowym systemie prawa
 1. Pocztowa usługa powszechna w przepisach prawa międzynarodowego
 2. Pocztowa usługa powszechna w przepisach prawa Unii Europejskiej
 3. Pocztowa usługa powszechna w przepisach polskiego prawa pocztowego
III. Czy potrzebny jest operator wyznaczony?
IV. Konkluzje

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest analiza przepisów prawnych odnoszących się do wskazanych w jego 
tytule dwóch instytucji prawa pocztowego: pocztowej usługi powszechnej oraz operatora wyzna-
czonego. Autor stawia pytanie o to, czy wobec zmieniających się warunków rynku pocztowego 
uprawnione jest obowiązywanie przepisów prawnych przewidujących obowiązek świadczenie pocz-
towych usług powszechnych oraz wyznaczanie w tym celu określonego operatora? Przedstawione 
w artykule ustalenia pozwalają uznać, że instytucja usługi powszechnej jest w dalszym ciągu 
istotnym i trwałym elementem prawa pocztowego i to w płaszczyźnie prawa zarówno krajowego, 
jak i unijnego oraz prawa międzynarodowego, pełniąc ważną społecznie i gospodarczo funkcję na 
współczesnym rynku pocztowym. Nieco inne wnioski płyną z analizy przepisów odnoszących się 
do instytucji operatora wyznaczonego. Po pierwsze, uregulowania polskiego prawa pocztowego 
w tym zakresie można uznać za zgodne z prawem unijnym, jak również z właściwymi przepisami 
prawa międzynarodowego, choć przepisy te pozwalają na zastosowanie także innych rozwiązań 
służących dostarczaniu powszechnych usług pocztowych niż instytucja operatora wyznaczonego. 
Po drugie, nie istnieją przekonujące argumenty pozwalające uznać, że w aktualnych warunkach, 
w jakich działa polski rynek pocztowy, możliwe jest zastosowanie rozwiązania określanego jako 
„realizowanie usługi powszechnej przez siły rynku”. Uzasadnione jest natomiast oczekiwanie od 
podmiotu pełniącego funkcję operatora wyznaczonego większego dopasowania wykonywanej 
działalności do zmian zachodzących obecnie na rynku pocztowym. W szczególności, w dobie 
dynamicznego rozwoju handlu elektronicznego, należałoby oczekiwać znacznie większej aktyw-
ności tego operatora (oraz bardziej atrakcyjnej oferty) w zakresie zaspokajania popytu na usługi 
przesyłania zamówionych przez Internet towarów.

* Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu; e-mail: piotr.lisson@amu.edu.pl.
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Słowa kluczowe: prawo pocztowe; wielopoziomowy system prawa; usługi świadczone w ogól-
nym interesie gospodarczym; usługa powszechna; przesyłki listowe; paczki pocztowe; operator 
pocztowy; operator wyznaczony.

JEL: K230, K400, L500

I. Wstęp
Pełna liberalizacja rynku pocztowego, będąca rezultatem implementacji tzw. trzeciej dyrektywy 

pocztowej1 oznacza, że obecnie (a dokładnie od 1 stycznia 2013 r., tj. od chwili wejścia w życie 
przepisów ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe2; dalej: upp lub prawo pocztowe) każdy 
operator pocztowy w Polsce może wykonywać dowolne, przewidziane prawem usługi pocztowe. 
Nie istnieje żaden obszar, który byłby z góry (z mocy prawa) zastrzeżony tylko dla jednego ope-
ratora, a tym samym niedostępny dla pozostałych operatorów pocztowych. Jednak działalność 
w jednym z obszarów, określonym przez ustawodawcę jako świadczenie usług powszechnych 
(ang. Universal service; niem. Universaldienst; fr. Service universel), ma wyjątkowy charakter, 
ponieważ mimo że o podjęcie działalności w tej dziedzinie może ubiegać się każdy operator pocz-
towy (spełniający określone ustawowo kryteria), to działalność ta powierzana jest – na określony 
czas – tylko jednemu operatorowi, od którego oczekuje się wykonywania usług powszechnych 
na szczególnych zasadach, w zamian za możliwość uzyskania dopłaty do kosztów świadczenia 
tych usług. Mówiąc najogólniej, świadczenie pocztowych usług powszechnych – uznawanych za 
niezbędne z punktu widzenia potrzeb społecznych – musi być realizowane w taki sposób, aby 
objęte tym pojęciem usługi były dostępne na terenie całego kraju, realizowane z określoną regu-
larnością, a ich ceny były przystępne (szerzej na temat specyfi ki pocztowych usług powszechnych 
zob. Sowiński, 2008a, s. 283 i nast.; Krakała-Zielińska, 2009, s. 131 i nast.; Jurkowska-Gomułka, 
2014, s. 1447 i nast.; Snażyk, 2015, s. 66 i nast.) (bliżej na ten temat w punkcie 2 artykułu).

Usługi powszechne, do których należą scharakteryzowane szczegółowo w art. 45 ust. 1 upp 
przesyłki listowe oraz paczki pocztowe, stanowią znaczącą (ponad 30%) część rynku usług pocz-
towych w Polsce3. Obecnie jedynym podmiotem, który świadczy takie usługi w naszym kraju jest 
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa – Poczta Polska S.A. (dalej: Poczta Polska). Prowadzenie 
działalności w zakresie świadczenia usług powszechnych zostało powierzone wymienionej spółce 
mocą decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: Prezes UKE) z dnia 30 czerw-
ca 2015 r.4. Poczta Polska pełni zatem funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 
pkt 13 upp, którego obowiązki określa szczegółowo art. 46 upp. Zgodnie z decyzją Prezesa UKE, 
wymieniona spółka ma pełnić tę funkcję przez okres 10 lat, który rozpoczął się 1 stycznia 2016 r., 
a który zakończy się 31 grudnia 2025 roku. Nie oznacza to wcale, że z tą datą ma zakończyć się 
w Polsce świadczenie usług powszechnych, lecz jedynie, że z upływem ww. okresu konieczne 

1 Dyrektywa 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urze-
czywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 52 z 27.02.2008 r., s. 3–20).

2 T.j. Dz.U. 2017, poz. 1481.

3 W 2016 r. udział usług powszechnych w usługach pocztowych ogółem stanowił 30,13% wolumenu tych usług, dostarczając 32,30% przychodów 
(zob. UKE, 2017, s. 23).

4 Sygn. DRP.WKP.710.2.2015.26,27.



25 Piotr Lissoń            Usługa powszechna i operator wyznaczony – dwa (nie)zbędne fi lary prawa pocztowego

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 1(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.7.2

będzie podjęcie przez Prezesa UKE decyzji co do powierzenia określonemu podmiotowi świad-
czenia usług powszechnych w kolejnym okresie. Tak przynajmniej można twierdzić w oparciu 
o obecnie obowiązujące przepisy prawne.

Jakkolwiek świadczenie usług powszechnych nie jest jedynym obszarem działalności Poczty 
Polskiej (o czym bliżej w punkcie 3 artykułu), to usługi powszechne są bez wątpienia kluczowym 
obszarem działalności wykonywanej przez tę spółkę, stanowiącym obecnie jej najważniejsze źród-
ło przychodów i tym samym mającym największy wpływ na jej wynik fi nansowy (Poczta Polska, 
2014, s. 70). Warto przy tym uściślić, że na działalność Poczty Polskiej w zakresie świadczenia 
usług powszechnych w ponad 98% składają się usługi w zakresie przesyłek listowych, a tylko 
w niespełna 2% – usługi w zakresie paczek pocztowych (jeśli chodzi o wolumen przeprowadzonych 
operacji) (UKE, 2017, s. 23). Biorąc pod uwagę wskazane wyżej fakty można uznać, że pozycja 
Poczty Polskiej na krajowym rynku pocztowym w istotnym zakresie oparta jest na posiadaniu 
przez tę spółkę prawa (a zarazem obowiązku) świadczenia pocztowych usług powszechnych. Jak 
niepewny jest to grunt świadczy fakt, że przesyłki listowe w ostatnich latach w niezwykle szybkim 
tempie tracą swoje znaczenie na rynku pocztowym. Dzieje się tak nie tylko w Polsce. Również 
w innych krajach na całym świecie już od co najmniej dekady odnotowywane są znaczące spadki 
wolumenu korespondencji tradycyjnej (średnio o kilka procent rocznie, co w zestawieniach kil-
kuletnich pozwala zauważać spadki nawet rzędu 40%) (zob. ERGP, 2014, s. 38; Poczta Polska, 
2014, s. 23). W rezultacie dochodzi do znaczącego zmniejszenia przychodów osiąganych przez 
operatorów pocztowych w tym segmencie rynku.

Przyczyną tej sytuacji jest przede wszystkim „wypieranie” korespondencji tradycyjnej przez 
korespondencję elektroniczną oraz zastępowanie tradycyjnych faktur przesyłanych pocztą przez 
faktury elektroniczne. Jak można sądzić, spadek wolumenu korespondencji tradycyjnej pogłębi 
dodatkowo rozwój elektronicznych form kontaktowania się z administracją publiczną, a mogą się 
do tego przyczynić najnowsze – unijne5 oraz krajowe6 – przepisy pozwalające na stosowanie 
krajowych podpisów elektronicznych na terenie całej Unii Europejskiej i tym samym ułatwiające 
dalszą cyfryzację korespondencji. Należy jednak dodać, że malejącej liczbie przesyłek listowych 
towarzyszy – nie tylko w Polsce, lecz w zasadzie na wszystkich krajowych rynkach pocztowych – 
dynamiczny wzrost wolumenu paczek pocztowych (przesyłanych nie tylko za pomocą tradycyjnej 
poczty, ale bardzo często za pomocą usług kurierskich, świadczonych zwykle w warunkach silnej 
konkurencji), co jest niewątpliwie rezultatem rozwoju tzw. handlu elektronicznego (określanego 
często ang. terminem e-commerce), czyli handlu wykorzystującego urządzenia elektroniczne 
(z dostępem do Internetu) do zawierania transakcji handlowych.

Przedstawione okoliczności skłaniają do postawienia pytań, których waga zarówno z teo-
retycznego, jak i z praktycznego punktu widzenia zdaje się być niewątpliwa, a mianowicie: czy 
pocztowa usługa powszechna jest rzeczywiście niezbędnym elementem rynku pocztowego i czy 
niezbędna jest także instytucja operatora wyznaczonego do świadczenia tych usług? Innymi sło-
wy, czy wobec zmieniających się warunków rynku pocztowego uprawnione jest obowiązywanie 
przepisów prawnych przewidujących obowiązek świadczenia pocztowych usług powszechnych 

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfi kacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu 
do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 257 z 28.07.2014 r., s. 73); dalej: rozporządzenie eIDAS.
6 Ustawa z dn. 5.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfi kacji elektronicznej (Dz.U. 2016, poz. 1579).
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oraz nakładanie obowiązku świadczenia takich usług na określonego operatora? Próbie odpo-
wiedzi na te pytania poświęcony jest niniejszy artykuł.

II. Pocztowa usługa powszechna w wielopoziomowym 
systemie prawa

Na wstępie tej części artykułu należy poczynić kilka uwag odnoszących się do aksjologicz-
nych podstaw pocztowej usługi powszechnej. Zapewnienie powszechnego, tzn. rzeczywistego, 
równego i przystępnego cenowo dostępu do usług pocztowych pozwala niewątpliwie zaspokajać 
ważne potrzeby każdego człowieka, związane z jego funkcjonowaniem w społeczeństwie i pań-
stwie, tak w relacjach czysto prywatnych, jak i w relacjach ofi cjalnych, w wymiarze nie tylko krajo-
wym, lecz także międzynarodowym; usługi pocztowe pozwalają bowiem uczestniczyć w wymianie 
informacji (mają charakter usług komunikacyjnych (zob. Panasiuk, 1999, s. 13), uczestniczyć 
w wymianie handlowej (dzięki możliwości nadawania i odbierania paczek pocztowych), jak rów-
nież korzystać z dostępu do wiedzy oraz dóbr kultury (np. poprzez otrzymywanie zaprenumero-
wanych czasopism). Brak dostępu do usług pocztowych lub ograniczony dostęp, zwłaszcza przy 
braku innych możliwości uczestniczenia w ww. relacjach (zwłaszcza z powodu zamieszkiwania 
z dala od dużych ośrodków miejskich) może bez wątpienia powodować negatywne skutki, w tym 
niekiedy skutki określane mianem wykluczenia społecznego. Dostęp do usług pocztowych oraz 
ich jakość mają także znaczenie dla gospodarki, w tym jej konkurencyjności wobec gospodarek 
innych państw. Zapewnienie rzeczywistego dostępu do usług pocztowych wszystkich obywateli, 
jak również przedsiębiorców czy podmiotów instytucjonalnych, ma niewątpliwie także olbrzymie 
znaczenie dla sprawnego funkcjonowania państwa, warunkując zachowanie jego spójności spo-
łecznej, gospodarczej i terytorialnej. Dostarczanie powszechnych usług pocztowych realizuje 
zatem wartości, których urzeczywistnieniu służą fundamentalne zasady wyrażone w przepisach 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej7 (dalej: Konstytucja RP), jak w szczególności zasada spra-
wiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP), zasada społecznej gospodarki rynkowej (art. 20 
Konstytucji RP), zasada równości i niedyskryminacji w życiu społecznym i gospodarczym (art. 32 
Konstytucji RP), zasada pomocy osobom niepełnosprawnym w komunikacji społecznej (art. 69 in 
fi ne Konstytucji RP) czy wolność korzystania z dóbr kultury (art. 73 in fi ne Konstytucji RP).

Nie bez powodu powszechne usługi pocztowe zostały uznane za usługi o szczególnym zna-
czeniu także dla Unii Europejskiej. W przepisach prawa unijnego, usługi te zaliczane są do szerszej 
kategorii usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, co potwierdzają wprost przepisy 
drugiej i trzeciej dyrektywy pocztowej (o których bliżej w pkt 2.2 artykułu), a także przepisy innych 
aktów prawa unijnego, jak m.in. tzw. dyrektywy usługowej (dyrektywa 2006/123/WE8)9. Wyjątkową 
rangę usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym podkreśla art. 14 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej10 (dalej: TFUE), uznając ich kluczowe znaczenie dla europejskiego 
modelu społecznego, eliminując wykluczenie społeczne, służąc wzrostowi jakości życia oraz spój-
ności społecznej i terytorialnej Unii (zob. Kociubiński, 2012, s. 268). Warto podkreślić, że miejsce, 

 7 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).
 8 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 367 
z 27.12.2006 r., s. 36–68).
 9 Zob. na ten temat w komentarzu do art. 45 prawa pocztowego w: Gaj, Laprus-Bałuka i Zaborowska, (2017, teza 2, s. 167).
10 Wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE z 2016 r., C 202/1.
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jakie zajmuje art. 14 TFUE (dawny art. 16 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską11) w sy-
stematyce traktatów dodatkowo akcentuje znaczenie dostępu do usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym jako jednej z naczelnych zasad prawa unijnego o charakterze konstytu-
cyjnym, wyznaczając kierunek działań legislacyjnych zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, jak 
i na szczeblu państw członkowskich (Zob. Dudzik, 2002, s. 347; 2002a, s. 300 i nast.). W rezultacie 
zapewnienie dostępu do usług w ogólnym interesie gospodarczym, a do powszechnych usług pocz-
towych w szczególności, staje się obowiązkiem państw członkowskich Unii Europejskiej, którego 
wykonywanie uprawnia do dokonywania w interesie publicznym interwencji w mechanizmy rynkowe, 
których działanie często nie realizuje interesów społecznych. Jak zauważają bowiem ekonomiści, 
korzyści i koszty prywatne różnią się od korzyści i kosztów społecznych. Istnieje zaś możliwość 
powiększenia dobrobytu społecznego przez odpowiednią interwencję państwa (zob. Borkowska, 
2012, s. 213).

W dalszych rozważaniach uwaga zostanie skupiona na szczegółowych, materialnoprawnych 
uwarunkowaniach powszechnych usług pocztowych wynikających nie tylko z przepisów prawa 
krajowego (prawa polskiego) oraz prawa Unii Europejskiej, lecz także z przepisów prawa między-
narodowego. Warto zatem przypomnieć, że w świetle przepisów Konstytucji RP (w szczególności 
art. 87 ust. 1 oraz art. 91 ust. 3) i po spełnieniu warunków określonych w jej przepisach, akty prawne 
przynależne do każdego z wymienionych porządków normatywnych stanowią źródło powszechnie 
obowiązującego prawa na obszarze naszego państwa. Fakt „zakotwiczenia” pocztowej usługi po-
wszechnej równocześnie w każdym z trzech wymienionych systemów prawa można odczytywać 
jako wyraz wyjątkowo solidnego zabezpieczenia, a zatem trwałości tej instytucji prawnej. Jednak 
każdy z trzech wymienionych systemów normatywnych w nieco innym zakresie i w nieco inny 
sposób reguluje omawianą instytucję, co skłania do przyjrzenia się – choćby skrótowo (z uwagi 
na ograniczone ramy artykułu) najważniejszym w przedmiotowym obszarze przepisom prawnym. 
Warto przy tym zwrócić uwagę zwłaszcza na to, jakie rodzaje usług kryją się pod pojęciem „usługi 
powszechnej”. Co niezmiernie ważne z uwagi na przedmiot niniejszego artykułu (a co zostanie 
wykazane poniżej), w każdym z trzech analizowanych porządków prawnych pojęciem tym obję-
te są nie tylko „ubywające” z rynku usługi listowe, lecz także – tak bardzo zyskujące obecnie na 
znaczeniu – usługi w zakresie paczek pocztowych.

1. Pocztowa usługa powszechna w przepisach prawa międzynarodowego

Dość ogólne, w dużym stopniu „ramowe” przepisy odnoszące się do omawianych zagadnień 
zawierają akty prawa międzynarodowego. Akty przynależne do tej dziedziny prawa i odnoszące się 
do usług pocztowych – przede wszystkim w aspekcie międzynarodowej współpracy państw oraz 
operatorów pocztowych – mają różną rangę i różny charakter prawny12. Najważniejsze postano-
wienia w odniesieniu do powszechnej usługi pocztowej zawierają przepisy Światowej Konwencji 
Pocztowej (dalej: ŚKP lub Konwencja)13, ustanowionej przez Światowy Związek Pocztowy 

11 Dz. Urz. WE z 2002 r., C 325/1.
12 Zakres i rodzaje aktów prawnych prawa międzynarodowego, w tym przede wszystkim aktów ustanowionych przez Światowy Związek Pocztowy, 
wymienia i charakteryzuje Z. Snażyk (2015, s. 6 i nast.). 
13 Światowa Konwencja Pocztowa w brzmieniu z 12 sierpnia 2008 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2014 r., poz. 1824. Najnowsza wersja 
tekstu Światowej Konwencji Pocztowej przyjęta podczas 26. Kongresu Światowego Związku Pocztowego w Stambule w 2016 r. (zawarta w dokumen-
cie pt. Decisions of the 2016 Istanbul Congress. Final texts of the Acts signed at Istanbul and of the Decisions other than those amending the Acts, 
International Bureau of the Universal Postal Union, Berne 2017) nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw.
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(dalej: ŚZP), którego Rzeczpospolita Polska jest członkiem14. W art. 1 ust. 1 pkt 1.13 Konwencji 
w brzmieniu z 2008 r. (art. 1 ust. 1 pkt 1.18 Konwencji w brzmieniu z 2016 r.) zawarto defi nicję 
powszechnej usługi pocztowej, która określa kluczowe cechy tej instytucji prawnej. Należy do nich 
„podstawowy” charakter usług wchodzących w jej skład, świadczenie tych usług w sposób „stały”, 
ich dostępność na całym terytorium kraju („w każdym punkcie terytorium kraju”) oraz „przystępna 
cena”. Konwencja nie precyzuje tych określeń, pozostawiając to państwom członkowskim.

Szczegółowe obowiązki związane z powszechną usługą pocztową określa art. 3 ŚKP15. I tak, 
kraje członkowskie ŚZP mają obowiązek zapewnić, aby wszyscy użytkownicy (klienci) mogli ko-
rzystać z prawa do powszechnej sługi pocztowej. W tym celu kraje członkowskie mają określić, 
w ramach swojego ustawodawstwa lub za pomocą innych przyjętych środków, szczegółowy zakres 
usług pocztowych wchodzących w skład usługi powszechnej, a także wymagania dotyczące ich 
jakości oraz przystępności cenowej, biorąc pod uwagę zarówno potrzeby ludności, jak i lokalne 
uwarunkowania (przy czym, kierując się defi nicją pojęcia „przesyłka pocztowa” zawartą w art. 1 
ust. 1 pkt 1.5 Konwencji w brzmieniu z 2008 r.16, usługi te powinny obejmować w szczególno-
ści dostarczanie przesyłek listowych, paczek pocztowych oraz przekazów pocztowych). Kraje 
członkowskie mają ponadto zapewnić, by oferowane usługi pocztowe i standardy jakościowe 
były przestrzegane przez operatorów odpowiedzialnych za świadczenie powszechnej usługi 
pocztowej. Mają przy tym zapewnić, aby świadczenie powszechnej usługi pocztowej odbywało 
się w sposób „możliwy do wykonania”, gwarantując w ten sposób jej rzeczywiste realizowanie. 
Jakkolwiek przytoczone przepisy można uznać za dość ogólne, to należy docenić doniosłość re-
gulacji prawnej w omawianym zakresie. ŚZP jest bowiem organizacją ogólnoświatową (zrzesza 
obecnie 192 państwa17), mającą status wyspecjalizowanej agencji ONZ, a zatem regulacja prawna 
zawarta w ŚKP i odnosząca się do usługi powszechnej, nakłada obowiązek zapewnienia bądź 
co bądź niezmiernie ważnych (nie tylko ze względów ekonomicznych, ale także społecznych czy 
wręcz cywilizacyjnych) usług w zasadzie w każdym państwie na świecie.

Należy jednak odnotować, że ŚZP dostrzega zachodzące obecnie – wspomniane w począt-
kowej części artykułu – zmiany na rynku pocztowym, charakteryzujące się malejącym wolume-
nem korespondencji tradycyjnej oraz rosnącym wolumenem przesyłek związanych z handlem 
internetowym. Między innymi te właśnie kwestie stanowiły przedmiot obrad 26. Kongresu ŚZP, 
który odbył się na przełomie września i października 2016 r. w Stambule, jak również postanowień 
przyjętej – jako jeden z rezultatów tego kongresu – Stambulskiej Światowej Strategii Pocztowej18. 
Rozważanym sposobem reorganizacji działalności pocztowej, jako odpowiedzią na nowe zjawiska 
na rynku pocztowym, było rozdzielenie usług pocztowych na dwie odrębne grupy: przesyłanie 
dokumentów oraz przesyłanie rzeczy (towarów), co skutkowałoby uniemożliwieniem przesyłania 
rzeczy (towarów) w ramach przesyłek listowych (obecnie jest to dopuszczalne). Ostatecznie nie 
podjęto w tym zakresie żadnych wiążących ustaleń, choć dokonano pewnych zmian w przepi-
sach ŚKP, wprowadzając m.in. defi nicje pojęć „przesyłka listowa” (letter-post item; art. 1 ust. 1 

14 Na temat organizacji i podstaw prawnych działania Światowego Związku Pocztowego zob. R. Sowiński (2008, s. 150 i nast.).
15 Treść tego przepisu jest identyczna jeśli chodzi o brzmienie Światowej Konwencji Pocztowej z roku 2008 oraz z roku 2016.
16 Defi nicji tego szerokiego pojęcia nie zawiera już ŚKP w brzmieniu z 2016 r.
17 Szczegółowe informacje na temat ŚZP (Universal Postal Union; UPU), w tym wykaz państw członkowskich, dostępne są pod adresem: http://www.
upu.int/en.html (dostęp: 1.10.2017).
18 Istanbul World Postal Strategy 2017–2020, Universal Postal Union, December 2016.
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pkt 1.1), „dokumenty” (documents; art. 1 ust. 1 pkt 1.4) oraz „dobra”/„towary” (goods; art. 1 ust. 1 
pkt 1.5). Co najważniejsze jednak, nie dokonano żadnych zmian w art. 3 ŚKP dotyczącym zasad 
wykonywania pocztowej usługi powszechnej, w żadnym również zakresie nie podważono samej 
idei zapewniania przez państwa członkowskie świadczenia takiej usługi19.

2. Pocztowa usługa powszechna w przepisach prawa Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo niż przepisy prawa międzynarodowego do problematyki pocztowej 
usług powszechnej odnoszą się przepisy unijne. Przy czym ani pojęcie „usług powszechnych”, ani 
pojęcia „poczty” czy „usług pocztowych” nie występują w przepisach prawa pierwotnego (w prze-
pisach traktatów unijnych). Regulacje prawne dotyczące pocztowej usługi powszechnej zostały 
zawarte w trzech dyrektywach, wyznaczających poszczególne, następujące po sobie w kilkulet-
nich odstępach etapy liberalizacji sektora pocztowego w Unii Europejskiej20. Chodzi o dyrektywy: 
 96/67/WE21 (tzw. pierwsza dyrektywa pocztowa), 2002/39/WE22 (tzw. druga dyrektywa pocztowa) 
oraz 2008/6/WE (tzw. trzecia dyrektywa pocztowa). Pocztowa usługa powszechna została scharak-
teryzowana przede wszystkim w art. 3 dyrektywy 96/67/WE. Zgodnie z ust. 4 tego artykułu, ma ona 
obejmować co najmniej następujące świadczenia: a) przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie 
i doręczanie przesyłek pocztowych o wadze do 2 kg (przy czym, zgodnie z defi nicją zawartą w art. 2 
pkt 6 dyrektywy, określenie „przesyłka pocztowa” oznacza zarówno przesyłki z korespondencją, jak 
i przesyłki zawierające książki, katalogi, gazety, czasopisma, a także paczki pocztowe zawierające 
towar posiadający wartość handlową lub nieposiadający takiej wartości); b) przyjmowanie, sorto-
wanie, przemieszczanie i doręczanie paczek pocztowych o wadze do 10 kg; c) usługi obejmujące 
przesyłki polecone i przesyłki wartościowe. Usługi powszechne zdefi niowane w ww. przepisie obej-
mują zarówno usługi w obrocie krajowym, jak i zagranicznym, przy czym w obrocie zagranicznym 
istnieje obowiązek doręczania paczek pocztowych o wadze do 20 kg otrzymywanych od innego 
państwa członkowskiego. Jak postanawia art. 3 ust. 2 dyrektywy 96/67/WE, ww. usługi powinny 
być realizowane w każdy dzień roboczy i nie mniej niż pięć dni w tygodniu (poza okolicznościami 
lub warunkami geografi cznymi uznawanymi przez krajowe organy regulacyjne za wyjątkowe) oraz 
obejmować jako minimum przynajmniej jedno przyjmowanie oraz jedno doręczenie do domu lub 
siedziby każdej osoby fi zycznej lub prawnej (lub, na podstawie warunków ustalonych przez kra-
jowy organ regulacyjny, jedno doręczenie do odpowiednich instalacji). Scharakteryzowane usługi 
powinny być przy tym świadczone po przystępnych cenach dla wszystkich użytkowników i „we 
wszystkich punktach” na obszarze kraju członkowskiego. Państwa członkowskie mają w związku 
z tym zapewnić, by gęstość tych punktów uwzględniała potrzeby użytkowników.

Jak zatem widać, przepisy unijne charakteryzują pocztową usługę powszechną w sposób bar-
dziej precyzyjny niż przytoczone wcześniej przepisy ŚKP, choć regulacja unijna jest jednocześnie 
na tyle „elastyczna”, że państwa członkowskie posiadają możliwość wyjścia poza minimalne wy-
mogi wyznaczone przepisami wymienionych wcześniej dyrektyw i dostosowania poszczególnych 

19 Ibidem, s. 20.
20 Na temat etapów liberalizacji sektora pocztowego w Unii Europejskiej zob. A. Jurkowska i R. Illinicz (2010, s. 204 i nast.).
21 Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług 
pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz. Urz. WE L 15 z 21.01.1998 r., s. 71–82 z późn. zm.).
22 Dyrektywa 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia 
na konkurencję wspólnotowych usług pocztowych (Dz. Urz. WE L 176 z 5.07.2002 r., s. 316–320).
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cech usługi powszechnej do lokalnych potrzeb. Bez wątpienia natomiast przepisy unijnego prawa 
pocztowego wymagają zagwarantowania, aby funkcjonowaniu konkurencyjnego rynku poczto-
wego towarzyszyła ochrona ciągłości usługi powszechnej. Usługa ta bowiem – jak podkreślono 
to m.in. w przepisach dyrektywy 2008/6/WE – jest ważnym instrumentem komunikacji i wymia-
ny informacji, realizuje szczególnie istotne cele Unii Europejskiej, służąc osiąganiu spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej. W doktrynie prawa podkreśla się, że pocztowa usługa 
powszechna jest kluczowym elementem europejskiego modelu społecznego (zob. Babis, 2008, 
s. 47). Bez wątpienia jednak, w świetle obowiązujących przepisów prawa unijnego, usługa ta jawi 
się jako rozwiązanie ważne i trwałe. Jedynie sposób świadczenia powszechnej usługi pocztowej 
może ulegać zmianom, w szczególności wynikającym z rozwoju środowiska technologicznego, 
ekonomicznego i społecznego oraz potrzeb użytkowników (art. 5 ust. 1 dyrektywy 96/67/WE). 
Zdefi niowana w prawie unijnym usługa powszechna obejmuje przy tym (co zostało już odnoto-
wane wcześniej) nie tylko tracące obecnie na znaczeniu przesyłki listowe, ale także – tak ważne 
z względu na rozwój handlu elektronicznego – paczki pocztowe.

3. Pocztowa usługa powszechna w przepisach polskiego prawa pocztowego

Przepisy polskiego prawa pocztowego (przez pojęcie to rozumiem przede wszystkim przepisy 
ustawy – Prawo pocztowe oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy) w zasadzie pokrywają się z po-
stanowieniami art. 3 dyrektywy 96/67/WE23. Zgodnie z art. 45 upp, do usług powszechnych zalicza 
się świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym usługi pocztowe obejmujące: 1) przyjmowanie, 
sortowanie, przemieszczanie i doręczanie: a) przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadekla-
rowaną wartością o wadze do 2 kg24; b) przesyłek dla ociemniałych (co oznacza zdefi niowane 
w art. 3 pkt 18 upp przesyłki z korespondencją lub druki o masie do 7 kg); c) paczek pocztowych, 
w tym z zadeklarowaną wartością, o masie do 10 kg25; 2) sortowanie, przemieszczanie i doręcza-
nie nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych o masie do 20 kg26. Scharakteryzowane usługi, 
zgodnie z art. 46 ust. 2 upp, powinny być świadczone po przystępnych cenach, w sposób jednolity 
w porównywalnych warunkach, przy zapewnieniu na terytorium całego kraju takiego rozmieszcze-
nia nadawczych skrzynek pocztowych, aby było ono odpowiednie do zapotrzebowania na danym 
terenie oraz rozmieszczenia placówek pocztowych zgodnie z wymogami określonymi w przepisach 
wykonawczych27, z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie 
krajowym określonych w przepisach wykonawczych, z częstotliwością zapewniającą co najmniej 
jedno opróżnianie nadawczej skrzynki pocztowej i doręczanie przesyłek pocztowych co najmniej 
w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy oraz w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego 
odbiór przesyłki rejestrowanej. W art. 62 upp przewiduje ponadto szczególne wymogi organiza-
cyjne związane ze świadczeniem usług powszechnym osobom niepełnosprawnym (tzn. osobom 
korzystającym z wózka inwalidzkiego oraz niewidomym lub ociemniałym).

23 Analizę niewielkich różnic w tym zakresie zawiera opracowanie Z. Snażyk (2015, s. 52 i nast.).
24 Z zachowaniem określonych w art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. a) wymogów co do maksymalnej oraz minimalnej wielkości tych przesyłek. 
25 Z zachowaniem określonych w art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. c) wymogów co do maksymalnej wielkości tych paczek.
26 Z zachowaniem określonych w art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. c) wymogów co do maksymalnej wielkości tych paczek.
27 Zob. przepisy zawarte w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania 
usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. 2013, poz. 545).
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W odniesieniu do przepisów polskiego prawa pocztowego wypada także zauważyć, że zde-
fi niowane w nich pojęcie „usług powszechnych” – podobnie jak w przepisach prawa międzynaro-
dowego i w przepisach unijnych – także obejmuje dwa ważne obszary usług pocztowych: z jednej 
strony przesyłki listowe, z drugiej zaś paczki pocztowe, co bez wątpienia przemawia za uznaniem 
usług powszechnych za potrzebną – z punktu widzenia aktualnych potrzeb użytkowników usług 
pocztowych – instytucję prawną.

III. Czy potrzebny jest operator wyznaczony?
Znacznie trudniej ocenić instytucję operatora wyznaczonego do wykonywania pocztowych 

usług powszechnych pod kątem jego „niezbędności” w prawie pocztowym (a ściślej „niezbędno-
ści” dla rynku pocztowego). Jeśli chodzi o prawo międzynarodowe, to należy zwrócić uwagę na 
przepisy ŚKP, które co prawda posługują się określeniem „operator wyznaczony” (designated 
operator), w tym defi niują to pojęcie zarówno w brzmieniu tego aktu z 2008 r. (art. 1 ust. 1 pkt 1.8), 
jak i w brzmieniu tego aktu z 2016 r. ustalonym przez 26. Kongres ŚZP (art. 1 ust. 1 pkt 1.12), to 
jednak w świetle także dalszych przepisów ŚKP nie można mówić tu o podmiocie wyznaczonym 
do wykonywania pocztowych usług powszechnych, lecz o podmiocie lub podmiotach realizują-
cych wyznaczone treścią tego aktu, szczegółowe zadania w zakresie międzynarodowej wymiany 
pocztowej („międzynarodowej służby pocztowej”, jak określają to przepisy ŚKP; international po-
stal service). Natomiast w art. 3 ŚKP mowa jest dość ogólnie o operatorach „odpowiedzialnych 
za świadczenie pocztowej usługi powszechnej”, co w żaden sposób nie pozwala przyjąć, że wy-
magane jest wskazanie przez państwo należące do ŚZP jednego, ściśle wyznaczonego w tym 
zakresie operatora.

Na gruncie przepisów unijnego prawa pocztowego, instytucja operatora wyznaczonego 
do wykonywania pocztowych usług powszechnych ma charakter fakultatywny: o tym czy taka 
instytucja zostanie implementowana do krajowego porządku prawnego decydują samodzielnie 
państwa członkowskie. Zgodnie z przepisami tzw. trzeciej dyrektywy pocztowej (2008/6/WE), 
w celu zagwarantowania dostarczania pocztowych usług powszechnych państwa członkowskie 
mogą zastosować jedno z następujących rozwiązań lub ich kombinację: a) wyznaczenie jednego 
lub kilku przedsiębiorstw świadczących różne elementy usługi powszechnej lub świadczących tę 
usługę na różnych częściach terytorium; b) ogłaszanie zamówień publicznych na (poszczególne) 
usługi wchodzące w zakres usługi powszechnej, czy wreszcie c) realizowanie usługi powszechnej 
„przez siły rynku”. Jakkolwiek liberalizacja sektora pocztowego, obok zagwarantowania usługi 
powszechnej, jest jednym z najważniejszych celów, jakie realizować ma unijne prawo poczto-
we, to oparcie wykonywania usługi powszechnej na „siłach rynku” zastosowano do tej pory tylko 
w jednym z 28 państw Unii Europejskiej (w Niemczech). Dlatego nie sposób uznać, że któryś 
z wymienionych wyżej sposobów zagwarantowania dostarczania pocztowych usług powszech-
nych jest bardziej lub mniej preferowany przez ustawodawcę unijnego. Trzeba mieć bowiem na 
uwadze, że stopień rozwoju poszczególnych rynków krajowych jest różny. Znaczenie ma nie tyl-
ko sama struktura rynku pocztowego, lecz także szersze uwarunkowania ekonomiczne (stopień 
rozwoju gospodarki), a także demografi czne, w tym gęstość zaludnienia, proporcje pomiędzy 
liczbą mieszkańców w dużych miastach czy aglomeracjach miejskich a liczbą mieszkańców 
w obszarach pozamiejskich (zwłaszcza peryferyjnych), co w oczywisty sposób rzutuje na długość 
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tras, na jakich transportowane są przesyłki pocztowe, a tym samym obniża lub podnosi koszty 
świadczenia usług powszechnych (i w rezultacie może czynić niemożliwym dostarczanie tych 
usług na zasadach czysto rynkowych, przy zachowaniu wymogów ich przystępności cenowej, 
dostępności na terenie całego kraju oraz realizowania z określoną regularnością). Można sądzić, 
że rynek niemiecki posiada wyjątkowe uwarunkowania, które pozwalają na realizowanie usługi 
powszechnej „przez siły rynku”.

Jednak w żadnym razie – co trzeba mocno podkreślić – istnienie wystarczających sił rynku 
nie zwalnia danego państwa z obowiązku gwarantowania na swoim obszarze pocztowej usługi 
powszechnej i w żadnym razie nie powoduje uchylenia krajowych przepisów określających wymogi 
co do usługi powszechnej. W przypadku realizowania usługi powszechnej „przez siły rynku”, na 
właściwych organach państwa ciąży obowiązek prowadzenie badań co do zaspokajania przez 
rynek potrzeb użytkowników tej usługi, a w przypadku gdyby z określonych powodów rynek w tym 
zakresie zawodził, powstaje obowiązek zastosowania odpowiednich instrumentów publiczno-
prawnej interwencji. W niemieckim prawie pocztowym (ustawa pocztowa z 22 grudnia 1997 r.28) 
interwencja ta polega na tym, że obowiązanymi do świadczenia pocztowej usługi powszechnej 
stają się wówczas operatorzy posiadający określoną wielkość obrotów i zarazem dominującą po-
zycję na danym rynku geografi cznym. Obowiązek świadczenia usługi powszechnej na podmioty 
te nakłada niemiecki organ regulacyjny, czyli Federalna Agencja ds. Sieci (Bundesnetzagentur). 
Ten szczególny reżim prawny służący gwarantowaniu pocztowej usługi powszechnej, w którym 
kompetencje organu regulacyjnego mają charakter „rezerwowy” wobec mechanizmu rynkowego 
określany jest niekiedy mianem „regulacji rezerwowej” (Reserveregulierung)29. 

Polski ustawodawca wybrał rozwiązanie polegające na wyznaczaniu do świadczenia usług 
powszechnych jednego operatora dla całego terytorium kraju (art. 46 ust. 1 upp). Uznał bowiem, 
że stopień rozwoju polskiego rynku pocztowego nie pozwala na to, by świadczenie usług po-
wszechnych mogło być zapewnione siłami rynku30. Zgodnie z art. 71 ust. 1 upp, operator wyzna-
czony jest wybierany na okres 10 lat przez Prezesa UKE w drodze decyzji, spośród operatorów 
pocztowych wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Prezesa UKE. Jak już wyjaśniono 
na wstępie artykułu, operatorem wyznaczonym jest obecnie Poczta Polska. Zapewne mogą być 
podnoszone wątpliwości co do zasadności przyjętego przez polskiego ustawodawcę rozwiązania 
i mogą mieć one różne powody. Jednym z powodów może być przekonanie, że pocztowe usługi 
powszechne nie są już lub w najbliższym czasie przestaną być potrzebne. Takie przekonanie może 
być oparte na obserwacji zmniejszającego się wolumenu tradycyjnej korespondencji listowej, co 
wynika ze wspominanych już zjawisk polegających na zastępowaniu listów „papierowych” przez 
korespondencję elektroniczną.

Jednak w moim przekonaniu, opierając się na dziś dostępnych danych na temat rynku pocz-
towego, nie można w żaden sposób określić czy rzeczywiście (a jeśli tak, to kiedy) korespondencja 
elektroniczna w pełni zastąpi tradycyjne przesyłki listowe i czy nastąpi to we wszystkich obszarach 
posługiwania się tradycyjną korespondencją „papierową”, w tym w kontaktach z administracją 
28 Postgesetz vom 22. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3294), das durch Artikel 169 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) geändert worden ist.
29 Zob. Die Zukunft des Post-Universaldienstes – Kontinuität in Zeiten des Umbruchs der Postmärkte, Wissenschaftlicher Arbeitskreis für Regulierungsfragen 
(WAR) bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, 23. Dezember 2014. Opracowanie dostępne na 
stronie internetowej Federalnej Agencji ds. Sieci: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Post/Verbraucher/Universaldienst/universaldienst
-node.html (1.10.2017).
30 Zob. uzasadnienie do projektu z 8 października 2012 r. ustawy – Prawo pocztowe, Sejm VII kadencji, druk nr 801, s. 2.
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publiczną. Warto zauważyć, że pomimo tak przytłaczającej popularności komputerów, Internetu 
i urządzeń mobilnych, nadal istnieje całkiem spora grupa osób, które można określić za pomocą 
słów „ofl ajner” (offl iner) lub „nonlajner” (nonliner), tzn. osób, które z różnych względów nie chcą 
korzystać z elektronicznych form kontaktowania się. Przyczyną może być np. brak umiejętności 
obsługi urządzeń elektronicznych czy obawa co do bezpieczeństwa przechowywania korespon-
dencji elektronicznej, co w przypadku korespondencji z organami państwa może być dość prze-
konującym powodem preferowania korespondencji tradycyjnej.

Wątpliwość co do niezbędności świadczenia usług powszechnych i tym samym co do za-
sadności wyznaczania operatora odpowiedzialnego za ten segment rynku mogą wynikać także 
z postrzegania usług powszechnych jako mało atrakcyjnych w stosunku do ofert innych operatorów 
pocztowych. Jako konkurencyjne mogą być uznawane nie tylko przesyłki kurierskie, zdefi niowane 
w art. 3 pkt 19 upp (charakteryzujące się dogodnym dla klienta dostarczaniem przesyłki pocztowej 
„od drzwi do drzwi”, czyli bezpośrednim odbieraniem jej od nadawcy i doręczaniem bezpośrednio 
do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru), ale także usługi świadczone w analogiczny 
sposób, jak usługi powszechne. Należy bowiem wyjaśnić, że każdy rodzaj usługi wchodzącej 
w zakres pojęcia „usługa powszechna” może być świadczony bez przeszkód także przez innych 
operatorów pocztowych obecnych na polskim rynku (art. 3 pkt 30 upp określa takie usługi jako 
„usługi wchodzące w zakres usług powszechnych”). Chcąc na tym tle formułować opinię co do 
„niezbędności” operatora wyznaczonego, należałoby jednak uwzględnić okoliczność, że dostęp 
do konkurencyjnych ofert usług pocztowych jest różny w różnych miejscach kraju.

Szeroki wybór usług pocztowych dostępny jest zwykle w dużych miastach, gdy tymczasem 
w mniejszych miejscowościach często jedyną możliwością dostępu do takich usług jest skorzy-
stanie z oferty Poczty Polskiej. Na tym zresztą polega rola operatora wyznaczonego, że jego 
usługi muszą być dostępne „wszędzie” – co oznacza konieczność zapewnienia przez ten pod-
miot odpowiedniej „gęstości” placówek oraz nadawczych skrzynek pocztowych. Wymogi w tym 
zakresie określają szczegółowo przepisy rozporządzenia ministra właściwego ds. łączności, 
zgodnie z którym jedna stała placówka pocztowa operatora wyznaczonego musi przypadać na 
średnio 6 tys. mieszkańców, a niezależnie od tego wskaźnika, co najmniej jedna stała placówka 
pocztowa musi być dostępna w każdej gminie31. Niezależnie jednak od tych wymogów, od Poczty 
Polskiej należałoby, jak się wydaje, oczekiwać także dopasowania oferty do zmieniających się 
dziś potrzeb i uwarunkowań rynku. W sytuacji, gdy maleją przychody z wykonywania usług tra-
dycyjnych, należałoby oczekiwać bardziej dynamicznych działań w tym segmencie, który obecnie 
mocno się rozwija i w którym umacnia się udział operatorów konkurencyjnych, czyli w segmencie 
paczek pocztowych. Poczta Polska tymczasem rozwija działalność na innych rynkach niż rynek 
usług pocztowych. Przykładowo, w ostatnim roku spółka ta zawarła szereg dużych kontraktów 
na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia (m.in. na ochronę lotniska w katowi-
ckich Pyrzowicach, ochronę banku PKO BP, Alior Banku oraz resortu cyfryzacji), a w dalszej 
perspektywie zamierza na tym rynku zdobyć pozycję krajowego lidera (!) (zob. Duszczyk, 2017). 
Już dziś pion ochrony Poczty Polskiej liczy 3,5 tys. pracowników, a w dalszej perspektywie spół-
ka planuje go znacznie rozbudować. Dla porządku należy dodać, że Poczta Polska prowadzi 
w coraz szerszym zakresie działalność handlową, oferując w swoich placówkach m.in prasę, 
31 Zob. § 24 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji wymienionego w przypisie 28. 
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książki, kalendarze, zabawki i artykuły biurowe. Posiada także liczne spółki zależne, świadczą-
ce wyspecjalizowane usługi „okołopocztowe” m.in. bankowe, ubezpieczeniowe, fi nansowe czy 
informatyczne32.

IV. Konkluzje
Przedstawione w artykule ustalenia prowadzą do wniosku, że instytucja usługi powszech-

nej jest w dalszym ciągu istotnym i trwałym elementem prawa pocztowego, i to w płaszczyźnie 
prawa zarówno krajowego, jak i unijnego oraz międzynarodowego, pełniąc ważną społecznie 
i gospodarczo funkcję na współczesnym rynku pocztowym. O trwałości, a nawet o dalszym roz-
woju koncepcji usług powszechnych, którą należy pojmować w sposób szerszy niż odnoszący 
się tylko do rynku pocztowego, przekonują także unijne przepisy obowiązujące w dziedzinie tele-
komunikacji (dyrektywa 2002/22/WE)33 oraz energetyki (dyrektywa 2009/72/WE)34, a co jeszcze 
ważniejsze, także projekty najnowszych przepisów unijnych odnoszących się do wymienionych 
dziedzin. Projekt dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej w pełni 
potwierdza zasadność utrzymania w systemie prawnym instytucji usługi powszechnej na rynku 
komunikacji elektronicznej przy zachowaniu jej elastyczności na poziomie państw członkowskich 
w zakresie fi nansowania i przy zastosowaniu tej instytucji nie tylko do połączeń głosowych, ale 
także do usług świadczonych za pomocą sieci szerokopasmowych. Projekt przewiduje m.in. usta-
nowienie dla konsumentów specjalnych „taryf powszechnych”, a jednocześnie usunięcie „przesta-
rzałych” obowiązków wchodzących w zakres usługi powszechnej, takich jak wymogi dotyczące 
zapewnienia automatów telefonicznych, papierowych książek telefonicznych, czy biura numerów 
telefonicznych35. Ideę usługi powszechnej rozwija także projekt nowej dyrektywy dotyczącej rynku 
elektroenergetycznego36, w którym dobrą ilustracją przypisywania przez ustawodawcę unijnego 
jeszcze większego niż do tej pory znaczenia usłudze powszechnej jest zamiar zastąpienia tytułu 
dotychczasowego art. 3 dyrektywy 2009/72/WE („Obowiązki użyteczności publicznej i ochrona 
odbiorcy”) krótko i wyraźnie sformułowanym tytułem „Usługa powszechna”. Instytucja usługi po-
wszechnej w dziedzinie energetyki nie tylko ma zostać utrzymana, ale zakres rozwiązań prawnych 
służących zapewnieniu powszechnego dostępu do energii elektrycznej ma zostać rozszerzony, 
m.in. poprzez wyraźne uregulowanie obowiązków państw członkowskich Unii Europejskiej w za-
kresie przeciwdziałania zjawisku ubóstwa energetycznego (postanowienia w tym zakresie będzie 
zawierał nowy art. 29, który zostanie wprowadzony do przepisów dyrektywy 2009/72/WE).

Wracając do kwestii rynku pocztowego, przedstawione w artykule ustalenia pozwalają uznać, 
że uregulowania polskiego prawa pocztowego dotyczące instytucji operatora wyznaczonego do 
świadczenia pocztowych usług powszechnych są zgodne zarówno z prawem unijnym (w szczegól-
ności z przepisami dyrektywy 2008/6/WE), jak i z właściwymi przepisami prawa międzynarodowego 

32 Dane na temat spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Poczta Polska dostępne są na stronie http://www.poczta-polska.pl/o-fi rmie/ (1.10.2017).
33 Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami 
łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej), Dz. Urz. UE L 108 z dnia 24 kwietnia 2002 r., s. 51–77.
34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej 
i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz. Urz. UE L 211 z 14 sierpnia 2009 r., s. 55–93); w szczególności art. 3 ust. 3.
35 Zob. Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej z dnia 12.10.2016 r., 
COM(2016) 590 fi nal, w szczególności s. 12, 15, 20, 98–109; projekt nowej dyrektywy, art. 79–86 (rozdział zatytułowany „Obowiązki świadczenia usługi 
powszechnej”).
36 Zob. Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej z dnia 
23.02.2017 r., COM(2016) 864 fi nal.
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(z przepisami ŚKP). Nie istnieją jednak podstawy, aby uznać, że w aktualnych warunkach polskiego 
rynku pocztowego możliwe byłoby zastosowanie rozwiązania określanego jako „realizowanie usługi 
powszechnej przez siły rynku” (co wymagałoby wprowadzenia do polskiego prawa odpowiednich 
przepisów prawnych). Dlatego też, akceptując obecnie funkcjonujące rozwiązania polegające na 
powierzeniu wykonywania usług powszechnych operatorowi wyznaczonemu (Poczcie Polskiej), 
pozostaje jedynie wyrazić oczekiwanie co do unowocześnienia dotychczasowego sposobu wy-
konywania usługi powszechnej przez ten podmiot. Zastrzeżenia musi budzić zwłaszcza to, że 
tak ważna działalność w sferze paczek pocztowych stanowi obecnie znikomą, bo zaledwie ok. 
2%, jeśli chodzi o wolumen przeprowadzonych operacji, część działalności tego podmiotu. W tym 
zakresie należałoby oczekiwać od Poczty Polskiej podjęcia działań, które spowodują dużo lepsze 
dopasowanie świadczonych usług do stopnia rozwoju handlu elektronicznego i związanych z nim 
potrzeb klientów.
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Zofi a Snażyk*

Granice wolności operatora wyznaczonego
w określaniu sposobu świadczenia 
pocztowych usług powszechnych

Spis treści
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II. Pojęcie „pocztowych usług powszechnych”
III. Wpływ operatora wyznaczonego na określanie sposobu świadczenia pocztowych usług 

powszechnych
IV. Formy prawne określania sposobu świadczenia pocztowych usług powszechnych
V. Podsumowanie

Streszczenie
W artykule przedmiotem badań uczyniono zakres swobody operatora wyznaczonego w kształ-
towaniu sposobu świadczenia pocztowych usług powszechnych. Autor w pierwszej kolejności 
wskazał stałe elementy pocztowych usług powszechnych. Następnie przedstawiono zakres władzy 
dyskrecjonalnej państw członkowskich Unii Europejskiej w kształtowaniu sposobu świadczenia 
tychże usług, wyznaczony przez dyrektywy pocztowe. W dalszej części przedstawiono regulacje 
krajowe dotyczące parametrów zmiennych pocztowych usług powszechnych. Autor ocenił obo-
wiązujący model kształtowania parametrów zmiennych pocztowych usług powszechnych jako nie-
dostosowany do warunków rynkowych. Szczególnie krytycznie Autor odniósł się do minimalnego 
udziału operatora wyznaczonego w kształtowaniu sposobu świadczenia tychże usług. Zdaniem 
Autora właściwą formą prawną działania regulatora rynku są akty administracyjne, które powinny 
być stosowane w procedurze ustalania parametrów zmiennych pocztowych usług powszechnych 
przy udziale operatora wyznaczonego. Do wniosków de lege ferenda Autor zaliczył konieczność 
zmian defi nicyjnych w ustawie – Prawo pocztowe, w odniesieniu do placówki pocztowej oraz 
przesyłki rejestrowanej.

Słowa kluczowe: pocztowe usługi powszechne; regulator rynku; operator wyznaczony.

JEL: K23

* Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego, Publicznego Gospodarczego i Handlowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
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I. Wprowadzenie
Podejmując temat granic wolności operatora wyznaczonego w określaniu sposobu świad-

czenia pocztowych usług powszechnych, trzeba poczynić kilka wstępnych założeń. Termin „wol-
ność” został użyty tutaj w szerokim znaczeniu. Oczywistym wydaje się, że nie chodzi o wolność 
w znaczeniu podmiotowym. Teoretycznie takie rozumienie byłoby wprawdzie możliwe, nawet na 
gruncie obowiązującego obecnie w Polsce prawa pocztowego, gdyż przepisy ustawy z dnia 23 li-
stopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1481) (dalej: upp) przewidują możliwość 
powierzenia obowiązku świadczenia pocztowych usług powszechnych niepublicznemu operato-
rowi pocztowemu, ale stan faktyczny jest inny – operatorem wyznaczonym na lata 2016–2025 
jest operator publiczny Poczta Polska S.A. 

Poczta Polska, jako przedsiębiorca publiczny, nie korzysta z ochrony wolności gospodarczej 
przewidzianej w Konstytucji RP. W pewnym zakresie, do podmiotów publicznych prowadzących 
działalność gospodarczą, można odnieść treść art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1829, ze zm.), proklamującego „dla każdego” 
wolność podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej (Kosikowski, 
2011, komentarz do art. 6 pkt 6). Zdaniem doktryny „jeśli przedsiębiorstwa państwowe mają 
być w ogóle używane w charakterze narzędzi polityki gospodarczej rządu, muszą być najpierw 
postawione w tych samych, o ile możności warunkach, w jakich pracuje gospodarka prywatna” 
(Bernadzikiewicz, 1937, s. 14) (podobnie: Kosikowski, 2011, komentarz do art. 6, pkt 6; Guziński, 
2004, s. 259). Niemniej regulację tę należy traktować jedynie instrumentalnie (Biernat i Wasilewski, 
2008, s. 47–48). 

W niniejszym artykule przedmiotem dociekań będzie zatem zakres swobody operatora wy-
znaczonego w kształtowaniu sposobu świadczenia pocztowych usług powszechnych. W pierwszej 
kolejności należy zbadać czy taka swoboda jest w ogóle pożądana w ramach pocztowych usług 
powszechnych. Twierdząca odpowiedź na to pytanie domaga się w dalszej kolejności wskazania 
instrumentów prawnych, które taką swobodę mogłyby zapewnić. 

II. Pojęcie „pocztowych usług powszechnych”
Pojęcie „pocztowych usług powszechnych” zostało omówione m.in. w monografi i pt.: „Świad-

czenie pocztowej usługi powszechnej w warunkach liberalizacji rynku” (Snażyk, 2015, s. 25–98). 
W tym miejscu wypada tylko przypomnieć niektóre z przedstawionych w niniejszej pracy tez, które 
będą podstawą dalszych rozważań.

Pojęcie to pojawia się w różnych aktach prawnych, pochodzących z odmiennych źródeł, 
ustanowionych w sposób odmienny i mających różną rangę obowiązywania. Należą do nich akty 
prawa międzynarodowego (o charakterze powszechnym1), akty prawa unijnego oraz regulacje 
krajowe. Występuje ono m.in. we Wstępie do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego2 
oraz w Światowej Konwencji Pocztowej3. Szczegółową regulację w tej dziedzinie podjęła Unia 
Europejska, przede wszystkim poprzez przyjęcie dyrektyw pocztowych: Dyrektywy 97/67/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju 

1 Światowy Związek Pocztowy (Universal Postal Union) zrzesza 192 państwa członkowskie.
2 Z dnia 10.07.1964 r. (Dz.U. 1967 Nr 42, poz. 209).
3 Z dnia 5.10.2004 r., ratyfi kowana dnia 28.03.2007 r. (Dz.U. Nr 206, poz. 1494).
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rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług4 (dalej: PDP lub 
dyrektywa ramowa); Dyrektywy 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 
2002 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia na konkurencję wspólno-
towych usług pocztowych5 (dalej: DDP) oraz Dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego 
urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty6 (dalej: TDP). Warto jednak 
zauważyć, że pocztowe usługi powszechne są w prawie unijnym zaliczane do szerszej kategorii 
usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w prawie traktatowym 
(przede wszystkim w art. 14 oraz art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej7; 
dalej: TFUE). Dyrektywy pocztowe nie tworzą defi nicji legalnej pocztowych usług powszechnych, 
ale wyznaczają ich minimalny zakres i parametry. Wreszcie pojęcie to zostało ujęte w przepisach 
prawa pocztowego – przede wszystkim w art. 45–46 upp. 

Analiza wymienionych aktów prawnych prowadzi do następujących wniosków. Wskazanie 
niezbywalnych elementów pojęcia „pocztowych usług powszechnych” jest potrzebne i jednocześ-
nie możliwe do osiągnięcia. Przyjęta defi nicja powinna przybrać na tyle ogólny kształt, aby była 
przydatna w zmiennych warunkach rynkowych oraz regulacyjnych. Defi nicję „pocztowych usług 
powszechnych” można sformułować jako prawo każdego do równego dostępu do podstawowych 
usług pocztowych. Uprawnieniu temu odpowiada obowiązek państwa, zagwarantowania świad-
czenia tychże usług oraz wyznaczania ich zakresu i parametrów, z uwzględnieniem potrzeb ogó-
łu. Do elementów zmiennych w tym pojęciu należą: zakres usług oraz sposób ich świadczenia. 
Parametry te muszą być jednak określane na podstawie trzech niezbywalnych elementów defi nicji 
„pocztowej usługi powszechnej”, a mianowicie: ogólnej dostępności, równości w dostępie oraz 
podstawowego charakteru usług. Pocztowe usługi powszechne w Unii Europejskiej zaliczane są 
do kategorii usług w ogólnym interesie gospodarczym. Zmienne parametry tychże usług zostały 
częściowo określone na szczeblu unijnym. Dalsza konkretyzacja tych regulacji należy do państw 
członkowskich w ramach ich władzy dyskrecjonalnej.

Niezbywalnym elementem pocztowych usług powszechnych jest ich podstawowy charak-
ter. Kwalifi kacja usług do kategorii usług powszechnych została dokonana w pewnym zakre-
sie w dyrektywach pocztowych. Zakres ten ma charakter minimalny, co oznacza, że państwa 
członkowskie mogą go poszerzać. Muszą mieć jednak na uwadze, że włączenie innych usług 
pocztowych do kategorii usług powszechnych pociąga za sobą obowiązek objęcia tych dodatko-
wych usług szczególnym reżimem prawnym i stworzenia takich warunków ich świadczenia, jakie 
są wymagane dla pozostałych usług powszechnych. Zakres pocztowych usług powszechnych 
uregulowany w ustawie – Prawo pocztowe zasadniczo pokrywa się z zakresem wyznaczonym 
przez dyrektywy pocztowe. Warto jednak zwrócić uwagę na pewne odmienności w defi nicjach 
podstawowych usług. Użycie takiego samego sformułowania na oznaczenie konkretnej usługi 
pocztowej nie zawsze pociąga za sobą tożsamość treściową. W kontekście postawionych w niniej-
szym artykule pytań badawczych warto zwrócić przede wszystkim uwagę na defi nicję „przesyłki 

4 Dz. Urz. WE L 15 z 21.01.1998 r., s. 14.

5 Dz. Urz. WE L 176 z 5.07.2002 r., s. 21.
6 Dz. Urz. WE L 52 z 27.02.2008 r., s. 3.
7 Wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 47.
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poleconej” oraz „przesyłki z zadeklarowaną wartością” (przesyłka wartościowa w dyrektywach 
pocztowych).

Elementem defi niującym przesyłkę poleconą w prawie unijnym jest „wydanie dowodu” jej 
nadania lub doręczenia, a w prawie polskim odpowiednikiem tego sformułowania jest przyjmo-
wanie i doręczanie przesyłek „za pokwitowaniem”. Różnica ta, z pozoru niewielka, może mieć 
duże znaczenie w kontekście wymogów odnoszących się do sposobu świadczenia usług po-
wszechnych, a w szczególności do liczby i gęstości tzw. punktów dostępu. Można zadać pytanie, 
czy zarówno na gruncie unijnych, jak i krajowych regulacji byłoby możliwe świadczenie usługi 
przesyłki poleconej (przesyłki rejestrowanej), za pomocą urządzeń fi zycznych, bez kontaktu z pra-
cownikiem operatora świadczącego usługi powszechne (np. przy wykorzystaniu tzw. samoobsłu-
gowych kiosków pocztowych8). Sformułowanie użyte w dyrektywie ramowej daje taką możliwość 
– dowód nadania albo doręczenia może stanowić wydruk komputerowy. Polskie sformułowanie 
„za pokwitowaniem” budzi natomiast pewne wątpliwości. Pokwitowanie oznacza „pisemne po-
twierdzenie odbioru czegoś”9. A pokwitować to „pisemnie poświadczyć coś”10. Ponadto polskie 
przepisy dotyczące placówek operatora wyznaczonego, są na tyle sztywno sformułowane, że 
nie dają pola dla takiej interpretacji, jak w prawie unijnym. Nie stwarzają tym samym, choćby po-
tencjalnej możliwości nadawania i odbierania przesyłek poleconych (rejestrowanych) za pomocą 
urządzeń fi zycznych. W prawie polskim przesyłka z zadeklarowaną wartością jest defi niowana 
jako przesyłka rejestrowana, co rodzi takie same problemy interpretacyjne. Tymczasem unijna 
defi nicja przesyłek wartościowych („usługi ubezpieczenia przesyłki pocztowej do wartości zade-
klarowanej przez nadawcę na wypadek zaginięcia, ubytku zawartości lub uszkodzenia”, art. 2 
pkt 10 PDP) jest tak skonstruowana, że umożliwia ich nadawanie także za pomocą urządzeń 
fi zycznych.

Rozbieżności defi nicyjne przekładają się na określenie wymogów dotyczących sposobu 
świadczenia pocztowych usług powszechnych. Elementem niezbywalnym usług powszechnych 
jest ich ogólna dostępność na zasadach równości. Konkretyzacja tego elementu następuje w kilku 
płaszczyznach: dostępności terytorialnej, czasowej oraz cenowej.

Unijne regulacje dotyczące dostępności terytorialnej pocztowych usług powszechnych nie 
są zbyt szczegółowe. Zgodnie z motywem 12 PDP celem usług powszechnych jest oferowanie 
wszystkim użytkownikom łatwego dostępu do sieci pocztowej, przede wszystkim poprzez udostęp-
nienie wystarczającej liczby punktów dostępu. Z kolei w TDP podkreślono, że usługa powszechna 
gwarantuje z reguły jedno przyjmowanie i jedno doręczenie do domu lub siedziby każdej osoby 
fi zycznej lub prawnej każdego dnia roboczego, nawet w oddalonych i słabo zaludnionych obsza-
rach (motyw 21 TDP). Sformułowania te doprecyzowują nieznacznie przepisy: art. 3 ust. 1 i 2 PDP. 
Zgodnie z nimi, dostęp do usługi powszechnej powinien być umożliwiony wszystkim użytkowni-
kom „we wszystkich punktach” na obszarze państwa członkowskiego, a „państwa członkowskie 

 8 Np. takich jak AutoPost – samoobsługowy kiosk pocztowy służący do nadawania przesyłek listowych rejestrowanych i zwykłych oraz ma-
łych paczek za określoną opłatą, zaprojektowany przez Centurion Technologies Sp. z o.o. Pobrano z: http://www.centuriontech.pl/autopost/ 
(12.10.2017).
 9 Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/pokwitowanie, data pobrania: 18.10.2017 r.
10 Ibidem; takie rozumienie sformułowania „za pokwitowaniem” potwierdza także orzecznictwo: wyr. WSA w Lublinie z 16.11.2010 r., III SA/Lu 222/2010; 
wyr. WSA w Warszawie z 6.10.2010 r., VII SA/Wa 19/2010; wyr. WSA w Warszawie z 6.10.2010 r., VII SA/Wa 20/2010; wyr. NSA z 6.10.2010 r., 
I OSK 1493/2010; wyr. WSA w Łodzi z 23.9.2010 r., II SA/Łd 278/2010; wyr. NSA – Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z 27.11.1998 r., I SA/Gd 812/97. 
Wszystkie orzeczenia pochodzą z Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
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podejmą działania w celu zapewnienia, by gęstość punktów kontaktowych i punktów dostępu 
uwzględniała potrzeby użytkowników”. Z tych przepisów można wywnioskować dwie wytyczne 
dla państw członkowskich: 1) muszą uwzględniać potrzeby użytkowników; 2) parametry zmien-
ne usługi powszechnej muszą być tak określone, aby możliwa była ich realizacja, szczególnie 
z uwzględnieniem kosztów jej świadczenia. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że w przepisach dy-
rektywy jest mowa o uwzględnianiu potrzeb użytkowników, a nie ich zaspakajaniu. Dostępność 
terytorialna usług powszechnych jest bezpośrednio związana z wymogiem dostępności czasowej 
(ciągłości świadczenia). Można nawet odnieść wrażenie, że z punktu widzenia regulacji unijnej, 
dużo większe znaczenie ma realne zapewnienie świadczenia usług powszechnych obejmują-
cych jako minimum „jedno przyjmowanie i jedno doręczenie do domu lub siedziby każdej osoby 
fi zycznej lub prawnej” (art. 3 ust. 3 akapit 2 PDP), „nie mniej niż pięć dni roboczych w tygodniu”, 
niż arbitralne określanie liczby punktów dostępu (lub punktów kontaktowych) albo liczby ludności 
przypadającej na jeden punkt dostępu (lub punkt kontaktowy).

Z całokształtu krajowych regulacji wynika natomiast, że ustawodawca polski nie widzi innej 
możliwości zapewnienia ciągłego świadczenia pocztowych usług powszechnych, spełniających 
powyższe parametry, niż poprzez rozmieszczenie na terenie całego kraju placówek pocztowych. 
Placówka pocztowa została zdefi niowana na poziomie ustawowym (art. 3 pkt 15 upp) jako „jed-
nostka organizacyjna operatora pocztowego lub agenta pocztowego, w której można zawrzeć 
umowę o świadczenie usługi pocztowej lub która doręcza adresatom przesyłki pocztowe lub kwoty 
pieniężne określone w przekazach pocztowych, albo inne wyodrębnione i oznaczone przez ope-
ratora pocztowego miejsce, w którym można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub 
odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym”. Sformułowanie 
„oznaczone przez operatora pocztowego miejsce, w którym można zawrzeć umowę” nie daje 
zbyt dużych możliwości interpretacyjnych. Wydaje się, iż przez to pojęcie nie można rozumieć 
odpowiednich instalacji, typu paczkomat lub samoobsługowy kiosk pocztowy. Tym bardziej, że 
pełne wykorzystanie tego typu urządzeń uniemożliwiają przepisy prawa pocztowego dotyczące 
sposobu nadawania i odbierania przesyłek rejestrowanych (szczególnie art. 3 pkt 23, art. 15 ust. 1 
oraz art. 62 pkt 5 upp), o czym była mowa powyżej.

Zgodnie z art. 46 ust. 2 upp, operator wyznaczony powinien zapewnić na terenie całego 
kraju rozmieszczenie: placówek pocztowych zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego 
do spraw łączności oraz nadawczych skrzynek pocztowych odpowiednio do zapotrzebowania 
na danym terenie. Dodatkowo ustawodawca określa wymogi częstotliwości doręczeń (art. 46 
ust. 2 pkt 5 upp), które należy traktować jako wytyczną w zakresie realizacji dostępności tery-
torialnej pocztowych usług powszechnych. Uwagę zwraca całkowite oddelegowanie ustalenia 
rozmieszczenia placówek pocztowych operatora wyznaczonego, do rozporządzenia wyko-
nawczego. W przepisie upoważniającym (art. 47 upp) znajdują się dwie wytyczne odnoszące 
się bezpośrednio do określania rozmieszczenia placówek pocztowych. Są to: dostępność oraz 
wpływ warunków świadczenia usług powszechnych na ich koszt. Natomiast w przypadku na-
dawczych skrzynek pocztowych ustawodawca stwierdza, że powinny być one rozmieszczone 
odpowiednio do zapotrzebowania, a także dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszają-
cych się za pomocą wózka inwalidzkiego, co również ma określić minister właściwy do spraw 
łączności.
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W rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 2013 r.11 Minister Administracji i Cyfryzacji przyjął 
rozwiązanie odmienne niż w poprzednim stanie prawnym (ustalanie dokładnej liczby placówek 
pocztowych). W § 24 ustanowiono obowiązek uruchomienia jednej stałej placówki operatora wy-
znaczonego, która, licząc średnio w skali kraju, przypadałaby na 6000 mieszkańców na terenie 
gmin miejskich i gmin miejsko-wiejskich. Ponadto jedna placówka pocztowa operatora wyznaczo-
nego, licząc średnio w skali kraju, powinna przypadać na 85 km2 powierzchni w gminach wiejskich. 
W każdej gminie powinna być uruchomiona co najmniej jedna stała placówka pocztowa operatora 
wyznaczonego. Zrezygnowano jednak z możliwości odstępstwa od tego wymogu, polegające-
go na objęciu gminy wiejskiej liczącej poniżej 5000 mieszkańców obszarem działania placówki 
operatora znajdującej się na terenie sąsiedniej gminy lub uruchomienie placówki ruchomej, pod 
pewnymi warunkami (§ 44 obowiązującego wcześniej rozporządzenia12). 

W świetle możliwości technologicznych, takie rozwiązanie wydaje się anachroniczne. Głównym 
problemem związanym z dostępem terytorialnym do pocztowych usług powszechnych nie jest 
jednak sposób określenia rozmieszczenia placówek pocztowych operatora wyznaczonego, ale 
ograniczenia w sposobie nadawania przesyłek rejestrowanych (art. 3 pkt 23 upp). Defi nicja 
przyjęta w dyrektywie ramowej umożliwia nadawanie i doręczanie przesyłek poleconych (reje-
strowanych) z możliwością uzyskania dowodu nadania lub doręczenia. Może mieć ono zatem 
postać wydruku komputerowego. Taką samą możliwość przewidują przepisy ŚZP. Przykładowo 
w art. 132 pkt 5.5. Regulaminu poczty listowej13. Polskie regulacje są zatem dużo bardziej 
restrykcyjne14.

Istotnym elementem pocztowych usług powszechnych jest dostępność cenowa. Można 
powiedzieć, że elementem defi niującym usługi powszechne, jest to, że ich ceny powinny być 
przystępne. Zasada przystępności cenowej usług powszechnych została wyrażona w dyrektywie 
ramowej w motywie 11 oraz w samej defi nicji tychże usług – w art. 3 ust. 1. Regulacje te można 
sprowadzić do dwóch wytycznych: 1) cena usługi powszechnej powinna być przystępna i jedno-
cześnie 2) w celu uniknięcia zniekształcenia konkurencji, taryfy stosowane do usług powszechnych 
powinny być obiektywne, przejrzyste, niedyskryminujące i ustalone z uwzględnieniem kosztów 
ich świadczenia (motyw 26 PDP). Szczegółowe regulacje dotyczące taryf usług powszechnych 
znalazły się w art. 12 PDP (rozdz. 5. Zasady taryfowe i przejrzystość rachunków). Prawodawca 
unijny odszedł w nich od historycznie ukształtowanej zasady jednolitości taryf, dopuszczając 
dużą elastyczność cenową. Można nawet przyjąć, że w świetle całokształtu regulacji unijnej co-
raz większy nacisk kładzie się na to, by cena odzwierciedlała koszty świadczenia pocztowych 

11 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. 
2013, poz. 545).
12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9.01.2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz.U. Nr 5, poz. 34).
13 Z dnia 28.01.2005 r., który wszedł w życie dnia 1.01.2006 r., zatwierdzony przez Radę Ministrów dnia 12.01.2007 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 745).
14 „Zakładając pozostawienie obowiązku kwitowania przyjęcia lub odebrania przesyłki rejestrowanej, w celu zwiększenia dostępności tych usług oraz 
zmniejszenia kosztów ich świadczenia, należałoby rozważyć umożliwienie nadawania i odbierania tego rodzaju przesyłek w miejscu zamieszkania 
(w siedzibie), w obecności listonosza. Prawo pocztowe, wprost wyklucza taką możliwość, nawet w przypadku osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 62 
pkt 5 PrPoczt możliwe jest przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki pocztowej, ale z wy-
jątkiem przesyłki rejestrowanej. Takie ograniczenie możliwości nadawania przesyłek w miejscu zamieszkania nie znajduje uzasadnienia. Stworzenie 
możliwości nadawania przesyłek pocztowych w miejscu zamieszkania, w odniesieniu do wszystkich użytkowników i wszystkich rodzajów przesyłek, 
wydaje się nieuchronne. A w kontekście obowiązku zagwarantowania ciągłego świadczenia ogólnodostępnej usługi powszechnej, wręcz niezbędne. 
Przejawem tej tendencji są także przepisy rozporządzenia w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego. 
W § 15 rozporządzenia zostało dopuszczone, aby na obszarach wiejskich lub obszarach o rozproszonej zabudowie przesyłki polecone i nierejestrowane 
mogły być przyjmowane przez listonosza w celu ich nadania w placówce pocztowej operatora wyznaczonego. Zastanawia jednakże dlaczego nadanie 
tych przesyłek musi nastąpić dopiero w placówce operatora. Uczynienie z tego wyjątku zasady, która miałaby odzwierciedlenie w przepisach o randze 
ustawowej, wydaje się wysoce pożądane” (Snażyk, 2015, s. 70–71).
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usług powszechnych, które z kolei wynikają z przyjętego modelu gwarantowania tychże usług15. 
Zgodnie z motywem 38 TDP ze względu zarówno na równowagę fi nansową usługi powszechnej, 
jak i na ograniczanie zakłóceń na rynku w całkowicie konkurencyjnym środowisku, ważne jest, 
aby od zasady, że ceny odzwierciedlają normalne warunki i koszty komercyjne, odstępowano 
jedynie w celu ochrony interesu publicznego. 

Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 4 upp obowiązkiem operatora wyznaczonego jest świadczenie 
usług powszechnych po przystępnych cenach. Procedura ustalania cen usług powszechnych 
zostanie omówiona w kolejnym punkcie, gdyż może ona mieć charakter wzorcowy. Zgodnie 
z art. 52 upp opłaty za świadczenie powszechnych usług pocztowych powinny być ustalane 
w sposób przejrzysty i niedyskryminujący oraz odzwierciedlający koszty ich świadczenia (ust. 1). 
Operator wyznaczony może ustalać niejednolite opłaty za usługi powszechne. Jeżeli jest to ko-
nieczne dla zapewnienia świadczenia usług powszechnych, w szczególności ich przystępności 
cenowej, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: UKE) może nałożyć na operatora, 
w drodze decyzji16, obowiązek stosowania jednolitych opłat za usługi powszechne na terytorium 
całego kraju. Regulacja ta odpowiada przepisom dyrektywy ramowej, które dopuszczają jedno-
lite taryfy, jedynie w celu ochrony interesu publicznego. Regulacja krajowa przewiduje również 
możliwość stosowania przez operatora wyznaczonego taryf specjalnych.

III. Wpływ operatora wyznaczonego na określanie sposobu 
świadczenia pocztowych usług powszechnych

W dyrektywach pocztowych na pierwszy plan wysuwa się obowiązek zagwarantowania 
świadczenia pocztowych usług powszechnych na określonym poziomie. Sama kwestia wyboru 
sposobu gwarantowania tego obowiązku przez państwa członkowskie jest zagadnieniem wtór-
nym. Liczy się efekt końcowy, a nie sposób dochodzenia do niego. Państwa członkowskie mogą 
zatem zastosować jedno z kilku rozwiązań lub ich kombinację. Należą do nich: 1) zapewnienie 
usługi powszechnej przez siły rynku; 2) wyznaczenie jednego lub kilku przedsiębiorstw świad-
czących różne elementy usługi powszechnej lub świadczących tę usługę na różnych częściach 
terytorium oraz 3) ogłaszanie zamówień publicznych na usługi. Ponadto, zgodnie z zasadą pry-
matu systemu własności w państwach członkowskich UE (art. 345 TFUE), dyrektywa ramowa 
nie przesądza czy obowiązek świadczenia pocztowych usług powszechnych ma być nałożony 
na podmioty publiczne, czy prywatne.

Polski ustawodawca przyjął model wyznaczania jednego operatora pocztowego, na którego 
zostaje nałożony obowiązek świadczenia pocztowych usług powszechnych. Pierwszym opera-
torem wyznaczonym była z mocy ustawy Poczta Polska S.A. przez okres 3 lat (art. 178 ust. 1 
upp). W 2015 r. został przeprowadzony wybór operatora wyznaczonego na okres 10 lat. Została 
nim Poczta Polska S.A. Wybór miał zostać przeprowadzony w formie konkursu. Analiza przepi-
sów dotyczących procedury konkursowej (rozdz. 6 upp) prowadzi jednak do wniosku, iż ma ona 
charakter pozorny. Omówione w poprzednim punkcie wymogi dotyczące sposobu świadczenia 

15 W piśmiennictwie występuje pogląd, że spełnienie pozostałych wymogów pocztowej usługi powszechnej nie jest tak problematyczne, jak wymóg 
dostępności cenowej (Nagy, 2013, s. 1734 i n.).
16 Wydając decyzję, Prezes UKE bierze pod uwagę zachowanie równowagi fi nansowej operatora wyznaczonego i rentowności usług powszechnych 
oraz wpływ zmian wysokości opłat za usługi powszechne na ostateczny poziom kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych i możliwości 
jego sfi nansowania (art. 53 ust. 2 upp).
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pocztowych usług powszechnych, skoncentrowane w znacznej mierze na sieci placówek pocz-
towych, uniemożliwiają prywatnym operatorom pocztowym rzeczywiste konkurowanie w prze-
prowadzanej procedurze. Procedura ta nie przewiduje żadnej możliwości proponowania przez 
konkurujących operatorów alternatywnych sposobów zagwarantowania świadczenia pocztowych 
usług powszechnych. 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 upp do konkursu może przystąpić operator pocztowy prowadzący 
działalność pocztową na podstawie wpisu do rejestru, który posiada zdolność ekonomiczną i tech-
niczną obejmującą co najmniej: sieć placówek pocztowych, sieć centrów rozdzielczych, środki 
transportu, organizację przedsiębiorstwa, płynność fi nansową umożliwiające realizację zadań 
operatora wyznaczonego. Dodatkowo, nie zostało sprecyzowane czy operator biorący udział 
w konkursie ma sam dysponować takimi zasobami, czy wystarczająca będzie sieć umów o dostęp 
do publicznej sieci pocztowej. Wprawdzie w ust. 3 art. 71 upp, wśród przesłanek podejmowania 
decyzji przez Prezesa UKE, zostało wymienione „zapewnienie rentowności świadczenia usług 
powszechnych” (art. 71 ust. 3 pkt 4 upp), to jednak w kontekście sztywnych wymogów dotyczą-
cych sposobu ich świadczenia, osiągnięcie konkurencyjnej rentowności wydaje się iluzoryczne. 

Ponadto, wątpliwości może budzić samodzielny wybór operatora wyznaczonego, dokony-
wany przez Prezesa UKE. Ustawodawca zrezygnował z czynnika kolegialnego, jakim mogłaby 
być komisja dokonująca wyboru. Wydaje się, iż takie rozwiązanie dawałoby większą gwarancję 
zapewnienia wymaganej przejrzystości, niedyskryminacji i proporcjonalności. Decyzja Prezesa 
UKE o wyborze operatora wyznaczonego ma charakter ostateczny. W ustawie nie został prze-
widziany tryb odwoławczy lub procedura ponownego rozpatrzenia sprawy przez ten sam organ. 
Biorąc pod uwagę, iż dotychczasowy monopolista na rynku pocztowym pozostaje spółką Skarbu 
Państwa, a minister właściwy do spraw łączności ma określać niektóre wymogi konkursowe (art. 72 
ust. 3 upp), procedura wyboru operatora wyznaczonego staje się jeszcze bardziej niedostępna 
dla prywatnych operatorów pocztowych.

Wpływ operatora wyznaczonego na określanie sposobu świadczenia pocztowych usług po-
wszechnych jest również niewielki już po dokonaniu jego wyboru i nałożeniu na niego obowiązku 
świadczenia tychże usług. Jedynym przykładem, realnej możliwości kształtowania, w pewnym 
zakresie, elementów zmiennych pocztowych usług powszechnych, jest sposób ustalania ich cen. 
Procedura przyjęta przez polskiego ustawodawcę bazuje na tzw. metodzie price-cap, polegającej 
na ustalaniu górnych pułapów cenowych przez regulatora rynku (Heitzler, 2009; Rammerstorger, 
2009). Kompetencje Prezesa UKE w zakresie ustalania opłat za powszechne usługi pocztowe 
zostały ustanowione w art. 55–59 upp. Zgodnie z tymi przepisami, Prezes UKE wypełnia funkcję 
zabezpieczającą, poprzez ustalanie maksymalnych rocznych poziomów opłat oraz zatwierdzanie 
projektu cennika (i jego zmian) usług powszechnych. Przesłanki działania regulatora rynku zostały 
określone ustawowo. Są to: a) koszty świadczenia usług powszechnych; b) zapewnienie przystęp-
ności cenowej tych usług oraz c) uwarunkowania rynkowe i ekonomiczne. Opłaty maksymalne 
są ustalane na okres trzech lat, ale w tym okresie Prezes UKE może je zmienić w 3 sytuacjach: 
1) w przypadku znacznych zmian wartości danych stosowanych przy ustaleniu maksymalnych 
rocznych poziomów opłat za usługi powszechne; 2) w związku z powzięciem informacji o progno-
zowanej wysokości kosztu netto i straty na usługach powszechnych; 3) w związku z otrzymaniem 
planu działań naprawczych podjętych w celu uniknięcia wystąpienia prognozowanej straty na 
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świadczeniu usług powszechnych (art. 111 upp). Formą działania Prezesa UKE są jednostronne akty 
administracyjne – decyzje administracyjne, których adresatem jest operator wyznaczony. Przepisy 
te zostały uzupełnione o nałożenie na operatora wyznaczonego obowiązków informacyjnych. 

IV. Formy prawne określania sposobu świadczenia 
pocztowych usług powszechnych

Przedstawiona powyżej metoda zapewnienia przystępności cenowej usługi powszechnej 
mogłaby stanowić wzór dla określania innych wymogów związanych z pocztowymi usługami po-
wszechnymi; szczególnie wymogu dostępności terytorialnej oraz ciągłości świadczenia tychże 
usług. Wydaje się, iż analogiczne kompetencje regulatora rynku byłyby bardziej dostosowane do 
jego funkcji regulacyjnej. Za wyborem formy właściwej regulacji przemawia to, iż pozwala ona 
„w ramach rozległej władzy dyskrecjonalnej, lecz metodologicznie ukierunkowanej, dostosowy-
wać charakter władczej interwencji do bieżącej sytuacji na rynku” (Hoff, 2008, s. 90). Określanie 
szczegółowych wymogów związanych z pocztowymi usługami powszechnymi na poziomie usta-
wowym oraz w rozporządzeniach wykonawczych utrudnia operatorowi wyznaczonemu wypełnia-
nie obowiązku świadczenia tychże usług. Przepisy te są sztywne, niedostosowane do warunków 
rynkowych, a do tego nie zachęcają operatora wyznaczonego do szukania tańszych i bardziej 
efektywnych metod świadczenia usług powszechnych. W wielu przypadkach wymogi ustanowione 
w ten sposób są nieproporcjonalne do zamierzonego celu. 

Ustawy i rozporządzenia wykonawcze, jako źródła prawa powszechnie obowiązującego, 
podlegają jedynie kontroli Trybunału Konstytucyjnego (art. 188 Konstytucji RP), a w przypadku 
rozporządzeń także kontroli politycznej Rady Ministrów (art. 149 Konstytucji RP). Procedury te 
nie są adekwatne do regulacji rynku. Argumentem na rzecz kompetencji Prezesa UKE w tym 
zakresie jest możliwość wprowadzenia procedury odwoławczej oraz kontroli sądowej jego de-
cyzji. Takiego trybu nie przewiduje obecnie ustawa – Prawo pocztowe. Jedyny wyjątek stanowi 
art. 129 ust. 2 upp, w którym dopuszczono możliwość wniesienia odwołania do Sądu Okręgowego 
w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, od decyzji Prezesa UKE o wymierzeniu 
kary pieniężnej. Dla porównania ustawa – Prawo telekomunikacyjne17 zawiera cały katalog decy-
zji Prezesa UKE, od których przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (art. 206 ust. 2)18. 

Przyjęcie rozwiązań umożliwiających określanie parametrów zmiennych usług powszechnych 
przez regulatora rynku w drodze decyzji administracyjnej, zatwierdzającej propozycje przedsta-
wione przez operatora wyznaczonego, odpowiada bardziej istocie usług o charakterze powszech-
nym. Nie jest ono jednak możliwe bez zmian pojęciowych, o których była mowa powyżej. W tym 
kontekście konieczne wydaje się także zrezygnowanie z ustawowego defi niowania placówek 
pocztowych (lub przynajmniej zwiększenie elastyczności ustawowej defi nicji) oraz określania 
gęstości ich rozmieszczenia w rozporządzeniu wykonawczym. W ustawie wystarczyłoby określić 
minimalne funkcje, które powinny spełniać punkty dostępu oraz punkty kontaktowe w połączeniu 
z wymogami dotyczącymi częstotliwości świadczenia usług. Ustawodawca mógłby ustanowić 
podstawowe zasady dostępu do usług powszechnych, posługując się klauzulami generalnymi np.: 

17 Ustawa z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1907).
18 Zdaniem W. Hoffa, jedną z podstawowych cech modelu organizacyjnego regulacji jest poddanie decyzji regulacyjnych kontroli sądu, (Hoff, 2008, s. 272).
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„łatwy dostęp”, „bez zbędnych utrudnień”, „dostęp równy na terenie całego kraju”. Konkretyzacja 
tych wymogów należałaby do organu regulacyjnego, który w drodze indywidualnego aktu admini-
stracyjnego określałby obowiązki operatora świadczącego usługę powszechną na danym terenie. 
Regulator, wydając taki akt administracyjny, musiałby wziąć pod uwagę konieczność zagwaran-
towania świadczenia usługi powszechnej, a także jej rentowność oraz możliwości (organizacyjne 
i technologiczne) danego operatora. Usługi powszechne polegają bowiem nie na samym prowa-
dzeniu placówek operatora, ale na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu prze-
syłek i paczek, w tym poleconych i wartościowych (z zadeklarowaną wartością) z częstotliwością 
określoną w ustawie (nie mniej niż pięć dni roboczych w tygodniu, jedno przyjmowanie, jedno 
doręczenie do domu lub siedziby każdej osoby fi zycznej lub prawnej).

Jednocześnie zapotrzebowanie odbiorców na usługę powszechną powinno podlegać stałemu 
monitoringowi, przeprowadzanemu np. raz w roku przez organ regulacyjny lub na jego zlecenie. 
Dyrektywa ramowa zobowiązuje państwa członkowskie do monitorowania świadczenia usług 
powszechnych pod kątem zgodności z obowiązkami z niej wynikającymi (art. 22 ust. 2 PDP). 
Informacje zbierane przez Prezesa UKE (m.in. na podstawie art. 10 ust. 1, art. 43, art. 50, art. 86 
ust. 1 oraz art. 112 ust. 1 upp) nie służą jednak badaniu zapotrzebowania na usługi o charakterze 
powszechnym. Są one zbierane przede wszystkim w celu sprawdzenia zgodności działalności 
operatorów z przepisami prawa, a także monitorowania kosztów usługi powszechnej oraz obron-
ności państwa. Z przedstawianego corocznie raportu Prezesa UKE o stanie rynku pocztowego 
(art. 43 ust. 6 upp), można jedynie wnioskować o wielkości zapotrzebowania na usługi świadczone 
przez operatora wyznaczonego.

Na zakończenie warto jeszcze zwrócić uwagę na przepisy dotyczące przekazów pocztowych. 
Można bowiem odnieść wrażenie, że to właśnie obowiązek świadczenia tych usług wymusza 
regulacje prawne dotyczące placówek operatora wyznaczonego. Polską specyfi ką w zakresie 
pocztowych usług powszechnych było, w poprzednim stanie prawnym, zaliczanie do nich przeka-
zu pocztowego, co wykraczało poza minimum ustanowione dyrektywą ramową. W obowiązującej 
ustawie – Prawo pocztowe zrezygnowano z takiej klasyfi kacji przekazów pocztowych. Obowiązek 
przyjmowania przez operatora wyznaczonego przekazów pocztowych ze świadczeniami z ubez-
pieczeń społecznych, w tym emerytalnymi i rentowymi oraz świadczeniami z pomocy społecznej, 
a także przekazów pocztowych na tereny wiejskie nie wynika literalnie z zakwalifi kowania tych 
usług do pocztowych usług powszechnych, ale z art. 15 ust. 2 upp.

W uzasadnieniu do projektu ustawy – Prawo pocztowe można przeczytać: „rozwiązanie to 
wprowadzono, mając na uwadze obowiązek państwa zapewnienia doręczenia ww. świadczeń 
wszystkim obywatelom, także tym nieposiadającym konta bankowego lub posiadającym je, ale 
pragnącym skorzystać z drogi pocztowej zapewniającej doręczenie pod wskazany adres, co 
jest istotne szczególnie w przypadku osób starszych i schorowanych. Operator wyznaczony jest 
najlepszym gwarantem ciągłości świadczenia tego zadania o charakterze publicznym. Ponadto, 
realizując obowiązek świadczenia usługi powszechnej o określonej dostępności na terenie całe-
go kraju, jest jedynym jak dotąd operatorem pocztowym zapewniającym dostarczenie przekazu 
pocztowego do odległych i słabo zaludnionych terenów wiejskich, gdzie świadczenie usług pocz-
towych dla innych operatorów jest nieatrakcyjne ekonomicznie”19. 
19 Uzasadnienie do projektu ustawy – Prawo pocztowe, Druk Sejmowy nr 801, s. 18–19.
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V. Podsumowanie
Pocztowe usługi powszechne można zdefi niować jako prawo każdego do równego dostępu 

do podstawowych usług pocztowych. Uprawnieniu temu odpowiada obowiązek państwa zagwaran-
towania świadczenia tychże usług oraz wyznaczania ich zakresu i parametrów, z uwzględnieniem 
potrzeb ogółu. Stałymi elementami pocztowych usług powszechnych są: 1) ogólna dostępność; 
2) równość w dostępie oraz 3) podstawowy charakter tych usług. Do elementów zmiennych na-
leżą: zakres usług oraz sposób ich świadczenia. 

Swoboda operatora wyznaczonego w kształtowaniu sposobu świadczenia pocztowych usług 
powszechnych jest w obecnym stanie prawnym znikoma. Prawie wszystkie zmienne parametry 
usług powszechnych (z wyjątkiem ceny) zostały ustanowione w ustawie – Prawo pocztowe oraz 
w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Operator pocztowy biorący udział w procedurze 
konkursowej, mającej na celu wybór operatora wyznaczonego, nie ma możliwości konkurowania 
alternatywnymi sposobami świadczenia pocztowych usług powszechnych.

Paradygmat postrzegania sieci placówek pocztowych jako jedynego sposobu zapewnienia 
świadczenia pocztowych usług powszechnych, nie może się obronić w świetle zachodzących zmian 
technologicznych. Jego zrewidowanie musi prowadzić do zmiany całokształtu polskich przepisów 
wyznaczających parametry zmienne pocztowych usług powszechnych. Regulacje prawne powin-
ny zapewniać udział operatora wyznaczonego w proponowaniu nowych, efektywnych rozwiązań 
technologicznych. Wymaga to ponownego ukształtowania relacji prawnych pomiędzy głównymi 
regulatorami rynku pocztowego. Możliwość wpływania na kształtowanie parametrów zmiennych 
pocztowych usług powszechnych powinna zostać rozłożona pomiędzy prawodawcę unijnego 
i krajowego, ministra właściwego do spraw łączności, Prezesa UKE, operatora wyznaczonego 
oraz zapotrzebowanie odbiorców.

Rozwiązaniem modelowym w tym zakresie może być obowiązująca procedura ustalania 
górnych pułapów cenowych. Właściwą formą działania regulatora rynku jest akt administracyjny. 
Regulator rynku mógłby zatwierdzać w drodze jednostronnego władczego rozstrzygnięcia (decy-
zją administracyjną) propozycje dotyczące sposobu świadczenia pocztowych usług powszech-
nych, przedstawiane przez operatora wyznaczonego. Konieczne wydaje się także zrezygnowanie 
z ustawowego defi niowania placówek pocztowych (lub przynajmniej zwiększenie elastyczności 
ustawowej defi nicji) oraz określania gęstości ich rozmieszczenia w rozporządzeniu wykonawczym. 
Regulator, wydając akt administracyjny musiałby wziąć pod uwagę konieczność zagwarantowania 
świadczenia usługi powszechnej, a także jej rentowność oraz możliwości (organizacyjne i tech-
nologiczne) danego operatora. 
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Streszczenie
Instytucje unijne jednoznacznie uznają usługi pocztowe jako świadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym (service of general economic interest – SGEI), czyli są to usługi szczególnie 
ważne dla obywateli ze względu na interes publiczny. Dyrektywy UE stwierdzają, iż usługi pocz-
towe są ważnymi dla społeczeństw instrumentami komunikacji i odgrywają istotną rolę w za-
pewnianiu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej. Istotną część usług pocztowych 
– wyodrębnioną z perspektywy enumeratywnego katalogu usług, jak też warunków, jakie muszą 
spełniać – stanowią usługi powszechne. W przypadkach wyszczególnionych w ustawie – Prawo 
pocztowe dopuszczalne jest wprowadzenie odstępstwa od obowiązku świadczenia usług po-
wszechnych. Artykuł ma na celu dokonanie analizy przesłanek i trybu podejmowania decyzji 
przez Prezesa UKE w sprawie ustanowienia odstępstwa od obowiązku świadczenia usług 
powszechnych. 
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I. Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym 
w prawie europejskim

Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym1 stanowią podstawę europejskiego 
modelu społecznego, są wyrazem wspólnych wartości Unii Europejskiej i przyczyniają się do 
wzrostu jakości życia, wspierania spójności społecznej i terytorialnej (art. 36 Karty praw podstawo-
wych2), a także likwidowania wykluczenia społecznego. Pojęcie to stanowi oryginalną koncepcję 
prawa wspólnotowego, wzorowaną na koncepcji służby publicznej występującej w większości 
państw Wspólnoty (ang. public service, franc, service public, wł. servizio publico) (Kosiński, 
2005, s. 139). Analiza koncepcji usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i jej roli 
w acquis communautaire napotyka problemy związane z brakiem defi nicji i stosowaniem niepre-
cyzyjnej terminologii w prawie UE i dokumentach sporządzanych przez instytucje Unii (używane 
są określenia: services of general economic interest, services of general interest, non-economic 
services of general interest, public services, universal services) (Strzyczkowski, 2005, s. 108–
109; Kociubiński, 2012; Kosiński, 2005, s. 140; Kociubiński, 2013, s. 120; Ząbkowicz, 2016, s. 
105–106; Grzejdziak, 2015, s. 196–197). Pojęcie „usług w ogólnym interesie gospodarczym 
(services of general economic interest)” często przyrównuje się do: usług powszechnych, usług 
użyteczności publicznej, a także usług publicznych. Uznanie usługi za należącą do tej kategorii 
należy do władzy dyskrecjonalnej poszczególnych państw członkowskich (Postuła i A. Werner, 
2006; Kosiński, 2005, s. 140; Kociubiński, 2012a, s. 188; Werner, 2016, s. 15). Potwierdza to także 
Komunikat Komisji w sprawie usług użyteczności publicznej3, w którym czytamy, iż zdefi niowanie 
roli usług użyteczności publicznej i sposobu ich realizacji przy zachowaniu pełnej przejrzystości 
stanowi przede wszystkim obowiązek władz publicznych odpowiedniego szczebla, lokalnego, 
regionalnego i krajowego. Wspólnota zapewni przy stosowaniu zasad Traktatu4 oraz za pomocą 
dostępnych jej instrumentów, by wykonywanie tych usług pod względem jakości i cen jak najlepiej 
spełniało potrzeby ich użytkowników i ogółu obywateli. Instytucje unijne jednoznacznie uznają 
usługi pocztowe jako świadczone w ogólnym interesie gospodarczym. Dyrektywy UE stwierdzają, 
że usługi pocztowe są ważnymi dla społeczeństw instrumentami komunikacji i odgrywają istot-
ną rolę w zapewnianiu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej (Fundowicz i Peterlik, 
2014, s. 10). 

II. Usługa powszechna w prawie europejskim
W dyrektywach pocztowych5 nie ma odwołania do pojęcia „usług świadczonych w ogólnym 

interesie gospodarczym”, występuje natomiast pojęcie usługi powszechnej. Pojęcie „usługi po-
wszechne” (universal services) defi niowane jest jako prawo każdego konsumenta do zaopatrze-
nia w wysokiej jakości określone dobro publiczne po rozsądnej cenie (a right for every European 

1 Art. 14 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. 2004 Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.).
2 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. C. 2007 Nr 303, s. 1 z późn. zm.).
3 Komunikat Komisji Usługi użyteczności publicznej w Europie (Dz. U. UE. C. 2001 Nr 17, s. 4).
4 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. 2004 Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.).
5 Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług 
pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz. Urz. UE. L. z 1998 r., Nr 15, s.14); Dyrektywa 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 10 czerwca 2002 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia na konkurencję wspólnotowych usług pocztowych (Dz. Urz. 
UE. L. z 2002 r., Nr 176, s. 21); Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE 
w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (Dz. Urz. UE. L. z 2008 r., Nr 52, s. 3 z późn. zm.).
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consumer to [...] supply of high quality at a reasonable price) (Kosiński, 2005, s. 140). W dyskusji 
zapoczątkowanej przyjęciem Zielonej Księgi na temat usług użyteczności publicznej6, przedsta-
wiano szereg poglądów dotyczących roli, jaką ma odgrywać Unia Europejska w wyznaczaniu 
celów usług publicznych w zakresie usług użyteczności publicznej, jak również organizacji, fi -
nansowania i oceny świadczenia tych usług. Wnioski z debaty zawarte zostały w Białej Księdze 
nt. usług użyteczności publicznej7. Jedną ze zdefi niowanych podstawowych zasad jest zapew-
nienie spójności oraz powszechnego dostępu. Dostęp wszystkich obywateli i przedsiębiorstw do 
wysokiej jakości, przystępnych cenowo usług publicznych na obszarze państw członkowskich 
stanowi zasadniczy element propagowania społecznej i terytorialnej spójności Unii Europejskiej, 
w tym zmniejszenia utrudnień spowodowanych niewystarczającą dostępnością usług w najbar-
dziej odległych regionach. Usługa powszechna stanowi kluczową koncepcję opracowaną przez 
Wspólnotę, aby zapewnić efektywną dostępność podstawowych usług. Usługa powszechna jest 
defi niowana z uwzględnieniem zasad równości, powszechności, ciągłości i przystosowania (ad-
aptability) (Krakała-Zielińska, 2009, s. 131–132). Ustala ona prawo każdej osoby do dostępu do 
pewnych usług określonych jako podstawowe i nakłada na dostawców usług obowiązek świad-
czenia określonych usług na ustalonych warunkach, włączając w to zakres działalności na całym 
terytorium oraz przystępność cen. 

Dyrektywa 97/67/WE w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocz-
towych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług8 wskazywała na konieczność zagwarantowania 
na szczeblu Wspólnoty pocztowych usług powszechnych obejmujących minimalny zakres usług 
o określonej jakości, które powinny być świadczone we wszystkich państwach członkowskich po 
przystępnej cenie z korzyścią dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich geografi cznego 
umiejscowienia we Wspólnocie. Celem usług powszechnych jest oferowanie wszystkim użyt-
kownikom łatwego dostępu do sieci pocztowej, przede wszystkim poprzez udostępnienie wystar-
czającej liczby punktów dostępu i poprzez zapewnienie zadawalających warunków dotyczących 
częstotliwości wybierania i doręczania przesyłek. Świadczenie usług powszechnych musi spełniać 
podstawową potrzebę zapewnienia ciągłości działań, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości 
adaptacji do potrzeb użytkowników oraz zagwarantowania im uczciwego i niedyskryminującego 
traktowania. Użytkownicy usług powszechnych winni być odpowiednio informowani o zakresie ofe-
rowanych usług, warunkach ich świadczenia i korzystania z nich, jakości świadczonych usług oraz 
taryfach (Buko, 2012a, s. 547–548; 2012, s. 21–22; Laszczyk i Podlasin, 2016, s. 88; Jurkowska 
i Skoczny, 2010, s. 201–203; Babis, 2008, s. 46–47).

Defi nicja legalna usług powszechnych w prawie unijnym znajduje się w regulacjach rynku 
telekomunikacyjnego – „usługa powszechna” oznacza minimalny zestaw usług, określonych w dy-
rektywie 2002/22/WE (dalej: dyrektywa o usłudze powszechnej)9, o oznaczonej jakości, dostępnych 
dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich usytuowania geografi cznego, oraz o przystęp-

 6 Zielona Księga nt. usług użyteczności publicznej, Bruksela 21 maja 2003 COM(2003) 270, CELEX_52003DC0270_EN. 

 7 Biała Księga nt. usług użyteczności publicznej. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz 
Komitetu Regionów, Bruksela 12 maja 2004, COM (2004) 374 fi nal, CELEX_52004DC0374_PL, s. 25.
 8 Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług 
pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz. Urz. UE. L. z 1998 r. Nr 15, s. 14 z późn. zm.).
 9 Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami 
łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 108, s. 51 z późn. zm.).
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nych, jak na warunki panujące w danym państwie, cenach10. Podstawowe cechy powszechnej 
usługi telekomunikacyjnej są następujące:
– usługa powszechna w telekomunikacji jest pewnym pojęciem prawnym, określającym spe-

cyfi czne stosunki w trójkącie państwo – operator – konsument;
– konkretna zawartość pojęcia usługi powszechnej zależy od poziomu rozwoju telekomu-

nikacji w danym kraju, potrzeb gospodarki i administracji oraz aspiracji cywilizacyjnych 
społeczeństwa;

– merytoryczna zawartość pojęcia usługi powszechnej zależy od organów państwowych;
– ustalenia organów państwowych w kwestii usługi powszechnej są wiążące dla podmiotów 

na rynku telekomunikacyjnym;
– świadczenie usługi powszechnej jest związane z obligatoryjnością spełnienia ustalonych 

przez państwo wymagań jakościowych;
– usługa powszechna zawiera w sobie pierwiastki społeczne i socjalne, co nakłada określone 

obowiązki wobec państwa i obywateli na zobligowanych operatorów publicznych (Kamiński, 
2003, s. 6; 2007, s. 6–7).
Zapewnienie usługi powszechnej (to znaczy zapewnienie wszystkim użytkownikom końco-

wym określonego minimalnego zestawu usług po przystępnej cenie) może pociągać za sobą do-
starczenie pewnych usług niektórym odbiorcom po cenach odbiegających od tych, które wynikają 
z normalnych warunków rynkowych.

Obowiązek zapewnienia możliwości korzystania z usługi powszechnej wynika także z dy-
rektywy 2009/72/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej11. 
Państwa członkowskie zapewniają wszystkim odbiorcom będącym gospodarstwami domowymi, 
a także, jeżeli państwa członkowskie uznają to za stosowne, małym przedsiębiorstwom (mianowicie 
przedsiębiorstwom zatrudniającym mniej niż 50 osób i mającym obrót roczny lub sumę bilansową 
nieprzekraczającą 10 mln EUR) możliwość korzystania z usługi powszechnej, to znaczy prawo 
do dostaw energii elektrycznej o określonej jakości, na ich terytorium, po uzasadnionych, łatwo 
i wyraźnie porównywalnych, przejrzystych i niedyskryminujących cenach12. Usługa powszechna 
składa się z kilku elementów, które dopiero łącznie spełnione realizują jej cel. Konieczne są więc 
zarówno zagwarantowa nie bezpieczeństwa dostaw po uzasadnionych cenach, jak i dostęp do 
obiektywnych i przej rzystych danych na temat zużycia (związanych z nimi cen i kosztów usług) 
oraz prawo do odpowiedniej informacji o własnym zużyciu ener gii (przedpłaty powinny odzwier-
ciedlać prawdo podobne zużycie energii elektrycznej, a różne systemy płatności powinny być 
niedyskrymina cyjne) (Pawłowska i Radziński, 2016, s. 10).

Zobowiązanie państw członkowskich do zapewnienia usług powszechnych stanowi realizację 
jednego ze wspólnotowych priorytetów, mianowicie zapewnienie spójności społecznej i terytorialnej 
Unii Europejskiej (Ząbkowicz i Ząbkowicz, 2013, s. 217–218). Porównując usługę powszechną 
w regulacjach dotyczących rynku usług pocztowych, telekomunikacyjnych i rynku energii elek-
trycznej można wskazać wspólne i niezbędne elementy:

10 Art. 2 pkt j) Dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług 
łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE. L. z 2002 r. Nr 108, s. 33 z późn.
11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycz-
nej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2009 r. Nr 211, s. 55 z późn. zm.).
12 Art. 3 ust. 3 Dyrektywy 2009/72/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.
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– oferowanie identycznej usługi w porównywalnych warunkach;
– jej dostępność bez żadnej formy dyskryminacji;
– nieprzerwaną możliwość korzystania z niej przez benefi cjentów (poza przypadkami siły 

wyższej);
– stałe doskonalenie świadczenia uwzględniające zmiany w środowisku technologicznym, 

ekonomicznym i społecznym oraz w potrzebach użytkowników (Ząbkowicz, 2003, s. 33).

III. Usługa powszechna w prawie pocztowym
Ustawa – Prawo pocztowe (Stolarczyk, 2014)13 dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-

żenia dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie 
wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jako-
ści usług14. Implementacja postanowień dyrektywy w ustawie – Prawo pocztowe obejmuje m.in. 
defi nicję pojęcia „usługi powszechne” oraz zasady ich świadczenia. 

Obowiązek świadczenia usług powszechnych na terytorium całego kraju to jeden z podstawo-
wych obowiązków realizowanych przez operatora wyznaczonego (szerzej: Pawul, 2016, s. 79–86). 
Usługi powszechne to z jednej strony zakres przedmiotowy, inaczej katalog usług stanowiących 
usługi powszechne15, z drugiej zaś – sposób ich świadczenia (Sowiński, 2008, s. 286–290). 
Przedmiotem analizy niniejszego opracowania będzie ten drugi aspekt.

Usługi powszechne operator wyznaczony powinien świadczyć:
1) w sposób jednolity w porównywalnych warunkach;
2) w sposób zapewniający rozmieszczenie swoich placówek na terytorium całego kraju zgodnie 

z przepisami16, natomiast nadawczych skrzynek pocztowych adekwatnie do zapotrzebowania 
na danym terenie;

3) z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych;
4) po przystępnych cenach;
5) z częstotliwością zapewniającą co najmniej jedno opróżnianie nadawczej skrzynki pocztowej 

i doręczanie przesyłek pocztowych, co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 
5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

6) w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór 
przesyłki rejestrowanej17.
Analizując powyższe warunki, można przyjąć, iż cechą usług powszechnych jest ogólna 

dostępność na zasadach równości (Snażyk, 2015, s. 66). Obowiązkiem państwa jest zagwaran-
towanie ich świadczenia. Obowiązek ten realizowany jest na kilku płaszczyznach – jakościowej, 

13 Ustawa z dn. 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe. (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1481).
14 Dz. Urz. UE. L. z 1998 r. Nr 15, str. 14 z późn. zm.
15 Zgodnie z art. 45 ustawy – Prawo pocztowe do usług powszechnych zalicza się usługi pocztowe świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym 
obejmujące:
1) przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie:
 a) przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością, o wadze do 2000 g i określonych wymiarach,
 b) przesyłek dla ociemniałych,
 c) paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością, o masie do 10 000 g i określonych wymiarach, 
2) sortowanie, przemieszczanie i doręczanie nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych o masie do 20 000 g i określonych wymiarach.
16 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez opera-

tora wyznaczonego (Dz.U. poz. 545).
17 Art. 46 ust. 2 ustawy – Prawo pocztowe.
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terytorialnej, czasowej i cenowej (Por. Snażyk, 2015, s. 66–95; Buko, 2008, s. 443–448; 2009, 
s. 59–80). 

Gwarancją jakości jest jednolity sposób świadczenia usług powszechnych, porównywalne 
warunki ich świadczenia oraz przestrzeganie wskazanych terminów przebiegu przesyłek. Warunki 
świadczenia usług powszechnych oraz ogólne warunki dostępu do tych usług określone są w re-
gulaminie świadczenia usług powszechnych. Zgodność postanowień regulaminu z przepisami 
prawa, jak również braku naruszenia prawa podmiotów korzystających z usług powszechnych, 
zapewnia Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: Prezes UKE). Do jego kompetencji 
należy bowiem prawo wniesienia sprzeciwu wobec postanowień przedłożonego przez operatora 
wyznaczonego projektu regulaminu świadczenia usług powszechnych. Regulamin świadczenia 
usług powszechnych albo jego zmiany w części objętej sprzeciwem Prezesa UKE nie wchodzą 
w życie18. Do obowiązków Prezesa UKE należy także publikacja rocznego raportu zawierającego 
wyniki badań czasu przebiegu przesyłek pocztowych. Prezes UKE zapewnia bowiem przeprowa-
dzanie badania czasu przebiegu przesyłek pocztowych uzyskanego w danym roku w zakresie usług 
powszechnych w obrocie krajowym przez operatora wyznaczonego oraz zapewnia weryfi kację 
prawidłowości realizacji badania, a także jego wyników19. Stosowanie przez operatora świadczą-
cego usługi powszechne wymagań dotyczących czasu przebiegu przesyłek pocztowych podlega 
kontroli Prezesa UKE, także w oparciu o wyniki badań. Brak realizacji wymagań w zakresie czasu 
przebiegu przesyłek może skutkować nałożeniem kary20.

Dostępność terytorialna określona została poprzez wskazanie sposobu rozmieszczenia pla-
cówek pocztowych operatora wyznaczonego oraz nadawczych skrzynek pocztowych. Operator 
powinien zapewnić co najmniej jedną stałą placówkę w każdej gminie21. Na terenie gmin miej-
skich i gmin miejsko-wiejskich jedna stała placówka powinna przypadać na 6000 mieszkańców, 
natomiast w gminach wiejskich – na 85 km2 powierzchni. Wskaźniki te liczone są dla średniej 
w skali kraju. Prócz wskaźników ilościowych dla rozmieszczenia placówek, ważny jest też aspekt 
biznesowy – lokalizacja placówek pocztowych operatora wyznaczonego powinna uwzględniać 
zapotrzebowanie na usługi, jakie występuje na danym obszarze. Podobnie jest z rozmieszcze-
niem nadawczych skrzynek pocztowych, których liczba powinna być dostosowana do potrzeb 
lokalnej społeczności22. 

Sposób świadczenia usług powszechnych powinien zapewnić co najmniej jedno opróż-
nianie nadawczej skrzynki pocztowej w każdy dzień roboczy, przy czym nie rzadziej niż 5 dni 
w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Z taką samą częstotliwością należy 
zapewnić doręczanie przesyłek pocztowych. Warto wskazać, iż wymóg w zakresie zapewnienia 
ciągłości świadczenia usług powszechnych nie obejmuje placówek pocztowych. Nie ma bo-
wiem wymogu w zakresie częstotliwości ich otwarcia, jak też minimalnego czasu otwarcia dla 
klienta.
18 Art. 49 ustawy – Prawo pocztowe.
19 Art. 52 ustawy – Prawo pocztowe.
20 Art. 122 i art. 126 ustawy – Prawo pocztowe.
21 Jest to zmiana w stosunku do stanu prawnego obowiązującego przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 
29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego – poprzednio gmina wiejska licząca poniżej 
5000 mieszkańców, po spełnieniu określonych warunków, mogła być objęta obszarem działania stałej placówki operatora znajdującej się na terenie 
sąsiedniej gminy. Dopuszczalne było także uruchomienie w takiej gminie placówki ruchomej.
22 § 24 i § 25 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych 
przez operatora wyznaczonego.
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Operator wyznaczony jest obowiązany ustalać opłaty za usługi powszechne w sposób 
przejrzysty i niedyskryminujący oraz odzwierciedlający koszty świadczenia tych usług. Prezes 
UKE ma uprawnienie do zobowiązania operatora do stosowania jednolitych opłat za usługi 
powszechne na terytorium całego kraju, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia świadczenia 
usług powszechnych, w szczególności ich przystępności cenowej. Cennik usług powszechnych 
wymaga uprzedniego przedłożenia projektu do Prezesa UKE przez operatora wyznaczonego. 
W przypadku wniesienia sprzeciwu przez Prezesa – cennik w części lub całości nie wchodzi 
w życie. Wzmocnieniem transparentności ustalania cennika usług powszechnych jest obowią-
zek jego niezwłocznego opublikowania na stronie BIP oraz udostępnienie w każdej placówce 
pocztowej23. 

IV. Warunki świadczenia usług powszechnych
Warunki wykonywania usług powszechnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra 

Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez opera-
tora wyznaczonego (dalej: rozporządzenie). Rozporządzenie określa wskaźniki czasu przebiegu 
przesyłek pocztowych w obrocie krajowym, wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania 
przesyłek pocztowych, sposób rozmieszczenia placówek pocztowych operatora wyznaczonego, 
minimalny procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego których 
sposób i miejsce umieszczania umożliwia korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej poruszającej 
się za pomocą wózka inwalidzkiego oraz sposób świadczenia usług powszechnych.

Warunki wykonywania usług powszechnych powinny uwzględniać:
1) ochronę interesów podmiotów korzystających z usług powszechnych (w tym w zakresie czasu 

przebiegu przesyłek pocztowych), 
2) przejrzystość wymagań w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych,
3) dostępność nadawczych skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego dla osób niepełno-

sprawnych poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego, 
4) dostępność placówek pocztowych operatora wyznaczonego oraz
5)  jednolity sposób świadczenia usług powszechnych, 
6) rzeczywiste zapotrzebowanie na usługi powszechne,
7) wpływ warunków wykonywania tych usług na koszt usług powszechnych24.

V. Przesłanki ustanowienia odstępstwa od świadczenia 
usług powszechnych

Ustawa – Prawo pocztowe przewiduje możliwość ustanowienia dla operatora wyznaczonego 
odstępstwa od obowiązku świadczenia usług powszechnych na danym terenie (Papiernik-Wojdera 
i Matuszewska-Pierzynka, 2011, s. 37). Przyczyn uzasadniających wprowadzenie tej instytucji 
możemy upatrywać w uzasadnieniu do projektu ustawy – Prawo pocztowe, gdzie wskazano iż 
„nowy zliberalizowany rynek pocztowy wymaga uelastycznia regulacji związanych z usługą po-
wszechną w celu lepszego dostosowania do zmieniającej się sytuacji rynkowej, szczególnie po 

23 Art. 53 oraz art. 57–59 ustawy – Prawo pocztowe.
24 Art. 47 ustawy – Prawo pocztowe.
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stronie popytu”25. Możliwość odstępstw w realizacji usługi powszechnej przewiduje także dyrek-
tywa: „Jeżeli wymagają tego wyjątkowe okoliczności związane z infrastrukturą lub warunkami 
geografi cznymi, krajowe organy regulacyjne mogą wprowadzić odstępstwa od stosowania norm 
jakości określonych w załączniku II”26. Każde państwo członkowskie zobowiązane jest do podej-
mowania działań, które z jednej strony zapewnią by świadczenie usług powszechnych nie było 
przerywane ani wstrzymywane, poza przypadkami siły wyższej, z drugiej zaś – powinno ulegać 
zmianom w odpowiedzi na potrzeby użytkowników27.

Zgodnie z ustawą – Prawo pocztowe decyzję w sprawie ustanowienia odstępstwa od obo-
wiązku świadczenia usług powszechnych podejmuje Prezes UKE28. Decyzja ta podejmowana 
jest na wniosek operatora wyznaczonego. Wniosek ten może zostać złożony wraz z informacją 
o sytuacji fi nansowej operatora wyznaczonego. 

Informację o sytuacji fi nansowej operator składa w terminie 7 miesięcy od zakończenia roku 
obrotowego29. Przedstawiając sytuację fi nansową wynikającą z rentowności usług powszech-
nych w poprzednim roku obrotowym, w tym o rentowności placówek pocztowych w podziale na 
obszary miejskie i wiejskie, operator wyznaczony winien uwzględnić także inne czynniki determi-
nujące warunki świadczenia usług powszechnych na danym terenie, w tym trudne warunki geo-
grafi czne, jeżeli w sposób istotny wpływają na utrudnienie komunikacji pocztowej z siedliskami 
ludzkimi. 

Operator wyznaczony zobowiązany jest także przedstawiać informację o prognozowanej 
wysokości kosztu netto i straty w następnym roku na usługach powszechnych, przedstawiając 
wstępne obliczenie wysokości tej prognozy wraz z uzasadnieniem30. Informacja ta powinna być 
przekazywana ministrowi właściwemu ds. łączności31 i Prezesowi UKE każdego roku w terminie 
do 1 marca. W przypadku, gdy wg prognozy może wystąpić strata na świadczeniu usług po-
wszechnych, operator wyznaczony ma 30 dni na przedstawienie Prezesowi UKE planu działań 
naprawczych w celu uniknięcia jej wystąpienia.

VI. Wniosek operatora wyznaczonego o ustanowieniu odstępstwa
Wniosek operatora wyznaczonego o ustanowieniu odstępstwa może dotyczyć następujących 

okoliczności:
1) odstępstwa od obowiązku świadczenia usług powszechnych na określonym obszarze z czę-

stotliwością zapewniającą co najmniej jedno opróżnianie nadawczej skrzynki pocztowej 
i doręczanie przesyłek pocztowych, co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 
5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2) odstępstwa od obowiązku świadczenia usług powszechnych na określonym obszarze z za-
chowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych wskazanych w załączniku 
nr 1 do rozporządzenia:

25 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy prawo pocztowe, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=801, s. 39.
26 Art. 18 ust. 2 dyrektywy.
27 Art. 5 dyrektywy.
28 Art. 51 ustawy – Prawo pocztowe.
29 Art. 50 ustawy – Prawo pocztowe.
30 Art. 110 ustawy – Prawo pocztowe.
31 Obecnie ministrem właściwym ds. łączności jest Minister Infrastruktury i Budownictwa.
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Wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym

Rodzaj przesyłek
Czas przebiegu przesyłek 

pocztowych
Wskaźnik czasu przebiegu 

przesyłek pocztowych*

Przesyłki listowe najszybszej kategorii

D + 1 82%

D + 2 90%

D + 3 94%

Przesyłki listowe niebędące przesyłkami 
listowymi najszybszej kategorii

D + 3 85%

D + 5 97%

Paczki pocztowe najszybszej kategorii D + 1 80%

Paczki pocztowe niebędące paczkami 
pocztowymi najszybszej kategorii

D + 3 90%

* Udział liczby przesyłek pocztowych doręczonych w określonym terminie liczonym od dnia nadania do dnia doręczenia (liczba przesyłek pocztowych 
doręczonych w określonym terminie i w terminach go poprzedzających) do ogólnej liczby nadanych przesyłek poczowych, wyrażony w procentach. 
W odniesieniu do przesyłek rejestrowanych za dzień doręczenia uważa się także pozostawienie w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienia o próbie 
doręczenia, jeżeli w chwili doręczenia takiej przesyłki stwierdzono nieobecność adresata lub innych osób uprawnionych do odbioru przesyłki.

3) odstępstwa od obowiązku świadczenia usług powszechnych na określonym obszarze z za-
chowaniem sposobu rozmieszczenia placówek pocztowych zgodnie z przepisami rozporzą-
dzenia, tj. zapewnienia aby:
a) jedna stała placówka pocztowa operatora wyznaczonego, licząc średnio w skali 

 kra  ju, przypadała na 6000 mieszkańców na terenie gmin miejskich i gmin miejsko-
-wiejskich;

b) jedna placówka pocztowa operatora wyznaczonego, licząc średnio w skali kraju, przy-
padała na 85 km2 powierzchni w gminach wiejskich;

c) w każdej gminie powinna być uruchomiona co najmniej jedna stała placówka pocztowa 
operatora wyznaczonego.

VII. Decyzja Prezesa UKE w sprawie ustanowienia odstępstwa
Prezes UKE przy podejmowaniu decyzji w sprawie ustanowienia odstępstwa od obowiązku 

świadczenia usług pocztowych bierze pod uwagę czynniki determinujące warunki świadczenia 
usług powszechnych na danym obszarze, w szczególności: aktualny popyt na usługi powszech-
ne; uwarunkowania geografi czne, które w sposób istotny wpływają na utrudnienie komunikacji 
pocztowej z siedliskami ludzkimi; gęstość zaludnienia na obszarze oraz rentowność usług po-
wszechnych. Wniosek operatora powinien zatem uwzględniać te zagadnienia w uzasadnieniu, 
wskazując na związek przyczynowy pomiędzy wystąpieniem tych czynników a świadczeniem 
usług powszechnych.

Prezes UKE podejmuje decyzję w sprawie odstępstwa w terminie 60 dni od otrzymania infor-
macji o sytuacji fi nansowej operatora wyznaczonego. Podstawą do podjęcia decyzji są informacja 
o sytuacji fi nansowej, informacja o prognozowanej wysokości kosztu netto i straty w następnym 
roku na usługach powszechnych, plan działań naprawczych w celu uniknięcia wystąpienia straty 
oraz wniosek operatora wyznaczonego w sprawie odstępstwa. Decyzja Prezesa UKE w sprawie 
odstępstwa dotyczy określonego obszaru i odnosi się do jednej z trzech wskazanych okoliczno-
ści (częstotliwości, wskaźników czasu przebiegu przesyłek, sposobu rozmieszczenia placówek). 
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Informację o ustanowionym odstępstwie Prezes UKE zobowiązany jest przekazać do Komisji 
Europejskiej.

Istotnym dokumentem mającym wpływ na podjęcie decyzji przez Prezesa UKE w spra-
wie odstępstwa powinno być badanie społeczne zapotrzebowania na usługi powszechne32. 
Badanie obejmuje w szczególności środowisko technologiczne, ekonomiczne i społeczne 
oraz  związane z tym potrzeby korzystających z usług powszechnych, jak również sposób wy-
pełniania przez  operatora  wyznaczonego obowiązku zapewnienia dostępności i jakości usług 
powszechnych. 

Przepisy ustawy – Prawo pocztowe nie wskazują okresu, na jaki podjęta może być decyzja 
w sprawie odstępstwa od obowiązku świadczenia usług powszechnych. Mając na uwadze fakt, 
iż operator wyznaczony może złożyć wniosek wraz z coroczną informacją o sytuacji fi nanso-
wej, przyjąć należy, że decyzja o odstępstwie wydawana jest na okres do 12 miesięcy. Decyzja 
Prezesa UKE w sprawie ustanowienia odstępstwa ogłaszana jest w Dzienniku Urzędowym Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej33.

VIII. Podsumowanie – propozycje zmian
Usługi pocztowe pomimo rosnącej konkurencji ze strony nowoczesnych form łączności elek-

tronicznej stanowią nadal istotne i niezbędne narzędzie wymiany informacji i towarów, zapewniając 
społeczeństwu ważne korzyści o charakterze społecznym i gospodarczym34. Usługi powszechne 
mają na celu zapewnienie użytkownikom jednolitego i porównywalnego dostępu do placówek 
pocztowych, z zachowaniem określonych wskaźników przebiegu przesyłek i częstotliwości wy-
bierania i doręczania przesyłek. Można przyjąć, iż usługi powszechne stanowią formę realizacji 
konstytucyjnej wolności komunikowania się (art. 49 Konstytucji RP), jak również stanowią wsparcie 
dla komunikacji społecznej osób niepełnosprawnych (art. 69 Konstytucji RP). Jednakże mając na 
względzie aspekt ekonomiczny i rentowność usług powszechnych, jak też popyt na usługi oraz 
geografi czne uwarunkowania ich świadczenia w prawie pocztowym przewidziana została możli-
wość czasowego odstąpienia od obowiązku świadczenia usług powszechnych. Analizując cechy 
usługi powszechnej wskazano, iż jej świadczenie musi spełnić podstawową potrzebę zapewnienia 
ciągłości działań. Powinna jednak być zachowana możliwość jej adaptacji do potrzeb użytkowni-
ków. Ważne jest, aby w procesie podejmowania decyzji o odstąpieniu od obowiązku świadczenia 
usług powszechnych w rzetelny sposób dokonać oceny przesłanek złożenia wniosku. 

Instytucję „odstępstwa” można potraktować jako rodzaj wsparcia na określonym obszarze 
dla operatora wyznaczonego, który jest podmiotem zobowiązanym do świadczenia usług po-
wszechnych. Decyzja Prezesa UKE w sprawie odstępstwa pozwala bowiem na ograniczenie 
kosztów działalności związanych ze świadczeniem usług powszechnych, których jedną z cech 
jest przystępna i jednolita cena. Należy podkreślić, iż ustalenie odstępstwa nie oznacza zawie-
szenia świadczenia usług powszechnych na danym obszarze, a jedynie częściowe ograniczenie 
w sposobie ich świadczenia.

32 Art. 192a ustawy z dn. 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1489 z późn. zm.). Pierwsze badanie przeprowadzone zostało 
w 2016 r. Raport z badania zapotrzebowania na usługi pocztowe dostępny na stronie UKE – http://uke.gov.pl/fi les/?id_plik=28269.
33 Art. 191 ustawy – Prawo telekomunikacyjne w por. z art. 12 ustawy z dn. 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych. (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1523).
34 Raport Prezesa UKE o stanie rynku pocztowego 2016, http://uke.gov.pl/fi les/?id_plik=27853, s. 4.
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W przepisach ustawy – Prawo pocztowe w zakresie regulacji „odstępstwa” pominięty został 
użytkownik (konsument). Przepisy dyrektywy podkreślają konieczność przekazywania odpowied-
niej informacji użytkownikom usług powszechnych, zwłaszcza w zakresie warunków ich świad-
czenia i korzystania z nich. Publikacja decyzji Prezesa UKE w sprawie ustanowienia odstępstwa 
w Dzienniku Urzędowym UKE nie spełnia tego warunku. Wydaje się zasadnym, aby rozważyć 
wprowadzenie instytucji konsultacji z użytkownikami (konsumentami). Takie rozwiązanie zostało 
przewidziane w ustawie – Prawo telekomunikacyjne (art. 81a). Innym sposobem włączenia kon-
sumenta w proces decyzyjny związany z ustawieniem „odstępstwa” byłaby możliwość zaskarżania 
decyzji Prezesa UKE w sprawie ustanowienia odstępstwa.
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I. Wprowadzenie
Powszechna usługa pocztowa jest w prawodawstwie Unii Europejskiej (dalej: UE) przedmio-

tem regulacji prawnych oraz aktów niemających charakteru normatywnego. Pierwszym aktem 
prawnym, stanowiącym źródło prawa UE, poświęconym rynkowi usług pocztowych była dyrektywa 
pocztowa 97/67/WE z 1997 r.1, zmieniona następnie przez kolejne dyrektywy z 20022 i 2008 r.3. 

Dyrektywy pocztowe wraz z Zieloną Księgą o rozwoju jednolitego rynku usług pocztowych 
z 11 czerwca 1992 r., wyznaczyły głów ne kierunki budowy i rozwoju jednolitego wewnętrznego 
rynku usług pocz towych. W aktach tych polityka pocztowa została uznana za jedną z poli tyk 
jednolitego rynku wewnętrznego. W ten sposób usługi pocztowe oparto na podwójnej podsta-
wie prawnej. Z jednej strony, zaliczono je do usług, których swoboda świadczenia stanowi jedną 
z podstawowych zasad prawa wspólnotowego, a obecnie unijnego. Z drugiej zaś – rynek usług 
pocztowych stał się przedmiotem odrębnych i bezpośrednich regulacji w systemie prawa UE.

Zgodnie z motywem (23) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 
20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia 
rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (dalej: III dyrektywa pocztowa) preferowane 
jest świadczenie usługi powszechnej przez wyznaczenie operatorów świadczących usługę po-
wszechną. Jednocześnie wyraźnie wskazano, że państwa członkowskie mogą wymagać, aby 
usługi powszechne były świadczone na całym terytorium kraju, a ponadto, że większa konkurencja 
i szerszy wybór oznaczają, że państwa członkowskie powinny dysponować większą elastycznoś-
cią w zakresie ustalania najbardziej efektywnego i odpowiedniego mechanizmu gwarantującego 
dostępność usługi powszechnej przy jednoczesnym poszanowaniu zasad obiektywności, przejrzy-
stości, niedyskryminacji, proporcjonalności oraz minimalizacji zakłóceń na rynku, ponieważ – jak 
dalej wskazano – jest to niezbędne do zapewnienia swobodnego świadczenia usług pocztowych 
na rynku wewnętrznym. Zgodnie z zapisami wskazanego motywu państwom członkowskim umoż-
liwiono również zastosowanie jednego ze wskazanych w III dyrektywie pocztowej rozwiązań lub 
ich kombinację, tj.: 1) zapewnienie usługi powszechnej przez siły rynku; 2) wyznaczenie jednego 
lub kilku przedsiębiorstw świadczących różne elementy usługi powszechnej lub świadczących tę 
usługę na różnych częściach terytorium; 3) ogłaszanie zamówień publicznych na usługi. Ponadto 
w sytuacji, gdy państwo członkowskie zdecyduje się na wyznaczenie jednego lub kilku przedsię-
biorstw w celu świadczenia usługi powszechnej lub różnych składników takiej usługi, powinno 
zagwarantować, że wymogi dotyczące jakości takiej usługi zostaną nałożone w sposób przejrzysty 
i proporcjonalny na operatorów świadczących usługę powszechną. 

Jednocześnie art. 4 III dyrektywy pocztowej stanowi, że każde państwo członkowskie winno 
zapewniać, że świadczenie usługi powszechnej jest zagwarantowane. W myśl zapisów dyrektywy 
państwa członkowskie mogą wyznaczyć jedno lub więcej przedsiębiorstw jako operatorów świad-
czących usługę powszechną, tak by zapewnione było świadczenie usługi na całym terytorium kraju. 
Jednocześnie państwa członkowskie mogą wyznaczać różne przedsiębiorstwa do świadczenia 

1 Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.12.1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych 
Wspólnoty oraz poprawy jakości usług. 
2 Dyrektywa 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 10.06.2002 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia na kon-
kurencję wspólnotowych usług pocztowych.
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z 20.02.2008 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia 
rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty.
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różnych elementów usługi powszechnej lub do świadczenia tej usługi w różnych częściach te-
rytorium kraju. W takiej sytuacji winny, zgodnie z prawem wspólnotowym, ustalić przypisane im 
prawa i obowiązki oraz podać je do wiadomości publicznej. Co istotne, obowiązkiem państwa 
członkowskiego jest podjęcie środków w celu zapewnienia, że warunki powierzania świadczenia 
usługi powszechnej oparte są na zasadach przejrzystości, niedyskryminacji i proporcjonalności, 
gwarantując tym samym ciągłość świadczenia powszechnej usługi pocztowej przy uwzględnieniu 
istotnej roli, jaką odgrywa ona dla spójności społecznej i terytorialnej. 

W konsekwencji wytycznych przyjętych w III dyrektywie pocztowej, polski ustawodawca imple-
mentował do polskiego porządku prawnego przepisy4 regulujące świadczenie usług pocztowych, 
w szczególności usług powszechnych oraz sposób zagwarantowania społeczeństwu dostępu do 
usług powszechnych poprzez przyjęcie, że wyznaczenie operatora pocztowego do świadczenia 
usług powszechnych następuje w drodze decyzji Prezesa UKE spośród operatorów wyłonionych 
w konkursie uprzednio ogłaszanym przez Prezesa UKE. 

Regulacje prawne, określając przedmiot usług powszechnych, jak również sposób świad-
czenia usług powszechnych, kreują obowiązki, które powinien wypełniać operator wyznaczony. 
Zatem operatorem świadczącym usługi powszechne powinien zostać podmiot dający gwarancję 
wypełnienia wszelkich obowiązków określonych w przepisach prawa. Biorąc to pod uwagę, warunki 
przystąpienia do konkursu (określone w przepisie art. 71 ust. 2 prawa pocztowego) oraz prze-
słanki wyboru operatora wyznaczonego (określone w przepisie art. 71 ust. 3 prawa pocztowego) 
musiały zostać określone w taki sposób, aby zapewniony był wybór operatora zobowiązanego do 
świadczenia usług powszechnych, który gwarantuje świadczenie tych usług zgodnie z obowiąz-
kami określonymi w przepisach, wśród szeregu których – oprócz obowiązku świadczenia usług 
powszechnych w sposób określony w art. 46 ust. 2 prawa pocztowego (jednolitość, dostępność do 
placówek pocztowych i nadawczych skrzynek pocztowych, przystępność cenowa, częstotliwość 
doręczania, umożliwienie uzyskania dokumentu potwierdzającego nadanie przesyłki) wymienić 
można m.in. obowiązek zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług powszech-
nych (art. 62 prawa pocztowego) czy też obowiązek współdziałania z wojskową pocztą polową 
(art. 85 prawa pocztowego).

Kwestii ustanowienia operatora wyznaczonego, ustawodawca poświęcił odrębny rozdział 
prawa pocztowego. Zgodnie z art. 71 ust. 1 prawa pocztowego, operator wyznaczony jest wy-
bierany na okres 10 lat przez Prezesa UKE, w drodze decyzji, spośród operatorów pocztowych 
wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Prezesa UKE. Do konkursu może przystą-
pić operator pocztowy prowadzący działalność pocztową na podstawie wpisu do rejestru, który 
posiada zdolność ekonomiczną i techniczną obejmującą co najmniej: 1) sieć placówek pocz-
towych; 2) sieć centrów rozdzielczych; 3) środki transportu; 4) organizację przedsiębiorstwa; 
5) płynność fi nansową – umożliwiającą realizację zadań operatora wyznaczonego. Wskazać 
należy, że spełnienie przez operatora pocztowego powyższych warunków przystąpienia do 
Konkursu ma stanowić gwarancję wypełnienia obowiązków wynikających ze świadczenia usług 
powszechnych.

4 Ustawa z dn. 23.11. 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1481).
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Z kolei przesłanki5, jakimi kieruje się Prezes UKE przy wyborze operatora wyznaczonego, usta-
wodawca określił w art. 71 ust. 3 prawa pocztowego. Zgodnie z wymienionym przepisem, Prezes 
UKE dokonuje więc wyboru operatora wyznaczonego w oparciu o wskazane przez Ustawodawcę 
przesłanki, które obejmują zarówno sferę świadczenia usług powszechnych sensu stricto (ciągłość 
ich świadczenia, dostępność czy czas przebiegu przesyłek), ale również ekonomiczne i operacyj-
ne aspekty prowadzenia działalności pocztowej w skali umożliwiającej prawidłowe świadczenie 
usług powszechnych na rzecz społeczeństwa (koszt, rentowność czy zdolność ekonomiczna 
i techniczna ich świadczenia), a także zadania operatora wyznaczonego, w tym wykonywane na 
rzecz obronności, bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Prezes UKE, podejmując zatem decyzję o wyborze operatora wyznaczonego, obowiązany 
jest uwzględnić spełnienie powyżej wymienionych przesłanek przez operatora pocztowego oraz 
zobligowany jest ocenić czy operator pocztowy spełnia przesłanki określone w 71 ust. 3 prawa 
pocztowego, których zaistnienie warunkuje możliwość wyboru tego podmiotu jako operatora 
wyznaczonego.

II. Ustawowe uwarunkowania wyboru
Przed przystąpieniem do omawiania ustawowych uwarunkowań wyboru, tj. poszczególnych 

przesłanek wyboru operatora wyznaczonego, należy jednakże wspomnieć, że postępowanie 
administracyjne w sprawie wyboru operatora wyznaczonego toczące się przed Prezesem UKE 
poprzedzone jest opracowaniem dokumentacji i ogłoszeniem konkursu na operatora pocztowe-
go wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na określony w konkursie okres, a także 
pracami komisji konkursowej. W kontekście tematu niniejszego artykułu, należy zwrócić uwagę 
na istotność opracowania zawartości merytorycznej dokumentacji konkursowej i przyjętych w niej 
kryteriów oceny. Podkreślić bowiem należy, że jest to dokument, którego zawartość znacząco 
wpływa nie tylko na prace Komisji konkursowej, lecz także na dalsze postępowanie w sprawie 
wyboru. Przy czym wskazać należy, że dokumentacja konkursowa powinna być opracowana 
w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 li-
stopada 2013 r. w sprawie konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia 
usług powszechnych6. Kryteria te bowiem jako analogiczne z przesłankami wyboru operatora wy-
znaczonego są następnie przedmiotem rozważań na etapie wydawania decyzji administracyjnej 
o wyborze operatora wyznaczonego.

1. Przesłanka zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych

Stosownie do przepisu art. 71 ust. 3 pkt 1 prawa pocztowego, Prezes UKE dokonuje wyboru 
operatora wyznaczonego, mając na uwadze zachowanie ciągłości świadczenia usług powszech-
nych. Zauważyć należy, że obowiązujące przepisy nie określają co należy rozumieć przez pojęcie 
zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych. Dlatego też wyjaśniając znaczenie tej 
przesłanki, należy odwołać się do regulacji określających istotę świadczenia usług powszechnych, 

5 1) zachowanie ciągłości świadczenia usług powszechnych; 2) zapewnienie wymaganych wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych oraz 
dostępności usług powszechnych; 3) koszt świadczenia usług powszechnych przedstawiony przez operatora pocztowego; 4) zapewnienie rentowności 
świadczenia usług powszechnych; 5) zadania operatora wyznaczonego, w tym wykonywane na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpie-
czeństwa i porządku publicznego; 6) zdolność ekonomiczną i techniczną operatora pocztowego do świadczenia usług powszechnych.
6 Dz.U. 2013, poz. 1466.
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a także do językowego znaczenia użytych przez ustawodawcę sformułowań. W pierwszej ko-
lejności należy wyjaśnić sposób rozumienia słowa „ciągłość”. Zgodnie z defi nicją słownikową 
(www.sjp.pl), przez „ciągłość” rozumie się „określenie oznaczające brak przerw, stałość, trwanie 
cały czas lub regularną powtarzalność; ustawiczność”. W konsekwencji stwierdzić należy, że we 
wskazanym zakresie ocenie Prezesa UKE podlega zdolność operatora pocztowego do zacho-
wania nieprzerwalności świadczenia usług powszechnych. Reasumując, istota przesłanki zacho-
wania ciągłości świadczenia usług powszechnych zasadza się na nieprzerwanym przyjmowaniu, 
sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu (o określonych w ww. przepisie wadze i wymiarach): 
przesyłek listowych, przesyłek dla ociemniałych oraz paczek pocztowych, a także na sortowa-
niu, przemieszczaniu i doręczaniu nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych. Jednocześnie 
należy podkreślić, że proces ten powinien odbywać się w sposób jednolity w porównywalnych 
warunkach, przy zapewnieniu na terytorium całego kraju rozmieszczenia placówek pocztowych 
operatora oraz nadawczych skrzynek pocztowych odpowiedniego do zapotrzebowania na danym 
terenie, a także z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych, po przystęp-
nych cenach i z częstotliwością zapewniającą co najmniej jedno opróżnianie nadawczej skrzynki 
pocztowej i doręczanie przesyłek pocztowych, co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż 
przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, jak również w sposób 
umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestro-
wanej. Nie powinno zatem ulegać wątpliwości, iż jedynie posiadanie odpowiednich zasobów 
ludzkich, materialnych oraz odpowiednia organizacja przedsiębiorstwa, w tym przygotowanie na 
kontynuowanie działalności w sytuacjach nietypowych gwarantuje nieprzerwalność świadczenia 
usług powszechnych na terytorium całego kraju z zachowaniem odpowiednich warunków ich 
świadczenia. Dlatego też spełnienie powyższych warunków możliwe jest jedynie przez operatora 
pocztowego, który posiada odpowiednią liczbę placówek własnych w sieci placówek pocztowych, 
odpowiednią liczbę doręczycieli, zdolność do działania w trybie awaryjnym oraz rezerwy (wydaj-
ność) w centrach rozdzielczych umożliwiające opracowanie dodatkowych wolumenów przesyłek 
pocztowych w przypadkach zwiększonego ruchu pocztowego.

Jak wskazano wyżej, wymogiem gwarantującym zachowanie ciągłości świadczenia usług 
powszechnych jest liczba placówek własnych w sieci placówek pocztowych. Wskazać bowiem 
należy, że liczba placówek własnych w sieci placówek pocztowych operatora pocztowego ma 
bezpośredni wpływ na zachowanie ciągłości świadczenia usług powszechnych, co wynika z istoty 
świadczenia usług powszechnych. Wziąwszy bowiem pod uwagę obowiązujące przepisy, operator 
wyznaczony winien zorganizować proces świadczenia usług powszechnych, w sposób zapewnia-
jący nieprzerwane przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych. 
Jednocześnie proces ten, jak wskazano powyżej, winien odbywać się w sposób jednolity w po-
równywalnych warunkach na terytorium całego kraju. Zatem jedynie posiadanie przez operatora 
pocztowego placówek wchodzących w skład jego przedsiębiorstwa, daje gwarancję zapewnienia 
wymogów określonych w przepisach. Powyższe jest konsekwencją możliwości sprawowania nad 
takimi placówkami bezpośredniego nadzoru i bezpośredniego kierowania ich pracą, co minima-
lizuje możliwość powstania zagrożeń dla procesu świadczenia usług wynikających z działań lub 
zaniechań osób trzecich, nad którymi operator pocztowy nie ma kontroli. Ponadto, dla spełnie-
nia tej przesłanki istotna jest również odpowiednia liczba posiadanych placówek własnych i ich 
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rozmieszczenie. Tylko bowiem właściwa liczba placówek i ich odpowiednie rozmieszczenie na 
obszarze całego kraju pozwalają zapewnić odpowiednią dostępność świadczonych usług i ich 
realne świadczenie z zachowaniem wymaganej jakości. 

Kolejnym istotnym wymogiem gwarantującym zachowanie ciągłości świadczenia usług po-
wszechnych jest liczba doręczycieli. Należy zauważyć, że w prawie pocztowym nie zawarto defi -
nicji pojęcia „doręczyciel”. Wskazać jednak należy, że zgodnie z defi nicją słownikową (www.sjp.pl) 
pojęcie „doręczyciel” oznacza „tego, kto coś dostarcza; dostawcę; oddawcę”. Mając powyższe 
na uwadze, wskazać należy, że pojęcie „doręczyciel” nie jest pojęciem tożsamym z pojęciem 
„listo nosz”. Pojęcie „doręczyciel” jest pojęciem szerszym i obejmuje m.in. pojęcie „listonosz”, „ku-
rier”. Wskazać należy, że doręczyciele operatora pocztowego wykonują czynności związane ze 
świadczeniem usług pocztowych na etapach: przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych. 
Jednocześnie, należy podkreślić, że w myśl obowiązujących przepisów czynności te wykonywa-
ne są co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy. Wobec powyższego odpowiednia liczba doręczycieli stanowi 
gwarancję prawidłowego świadczenia usług powszechnych, w tym w szczególności zapewnia 
ciągłość świadczenia tych usług. Przyjąć należy, że odpowiednia liczba doręczycieli to taka liczba, 
która umożliwia świadczenie przez doręczycieli danej placówki pocztowej usług przyjmowania 
i doręczania przesyłek pocztowych z zachowaniem prawidłowości świadczenia usług, wobec 
czego posiadane przez operatora pocztowego zasoby (liczba) doręczycieli powinny być określo-
ne z uwzględnieniem liczby ludności objętej zakresem działalności danej placówki pocztowej lub 
wielkości obszaru, na którym dana placówka pocztowa świadczy usługi.

Na zachowanie ciągłości świadczenia usług powszechnych ma wpływ zdolność operatora 
pocztowego do działania w trybie awaryjnym. Przy czym przez zdolność działania w trybie awa-
ryjnym należy rozumieć możliwość (techniczną, organizacyjną) operatora pocztowego do zacho-
wania ciągłości świadczenia usług powszechnych w przypadku wystąpienia awarii. Z kolei, przez 
pojęcie „awarii” w kontekście prowadzenia działalności pocztowej należy rozumieć każde niespo-
dziewane (nieplanowane), nagłe zdarzenie (wydarzenie), które powoduje lub może (jest w stanie) 
spowodować jakiekolwiek zakłócenie w procesie świadczenia usług pocztowych. Jednocześnie, 
przez zdolność do działania w trybie awaryjnym rozumie się również podjęcie działań mających 
na celu ograniczenie czy likwidację skutków zaistniałej awarii. Wystąpienie awarii może mieć 
związek z zaistnieniem sytuacji kryzysowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym7. Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 1 ww. ustawy, przez pojęcie 
„sytuacji kryzysowej” należy rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa 
ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w dzia-
łaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych 
sił i środków. Powyżej przytoczona defi nicja potwierdza, że zaistnienie sytuacji kryzysowej może 
skutkować powstaniem awarii w ramach działalności pocztowej operatora pocztowego. Odnosząc 
powyższe do sposobu rozumienia omawianego wymogu, wyjaśnić należy, że operator pocztowy 
powinien uwzględnić przy organizacji przedsiębiorstwa zaistnienie czynników, które mogą mieć 
wpływ na zakłócenie procesu prowadzenia działalności pocztowej, w tym na zapewnienie ciągłości 
świadczenia usług. Wskazać należy, że zdolność operatora pocztowego do działania w sytuacjach 
7 T.j. Dz.U. 2013, poz. 1166.
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awaryjnych oznacza jego zdolność do uruchomienia, w przypadku wystąpienia sytuacji wpływa-
jących na ciągłość świadczenia usług pocztowych, odpowiednich procedur zabezpieczających 
nieprzerwane świadczenie usług powszechnych lub umożliwiających niezwłoczne odtworzenie 
zdolności przedsiębiorstwa do ich świadczenia.

Następnym wymogiem wpływającym na zachowanie ciągłości świadczenia usług powszech-
nych jest posiadanie przez operatora pocztowego rezerw (wydajności) centrów rozdzielczych. 
Posiadanie rezerw (wydajności) centrów rozdzielczych jest gwarancją zachowania ciągłości 
świadczenia usług powszechnych, gdyż umożliwia niezakłócone świadczenie usług pocztowych 
w sytuacji wzrostu zapotrzebowania na usługi powszechne. Przy czym przez rezerwy (wydajności) 
centrów rozdzielczych należy rozumieć możliwość opracowania dodatkowych wolumenów prze-
syłek pocztowych w przypadkach zwiększonego ruchu pocztowego (przesyłek listowych i paczek 
pocztowych)8. Posiadanie bowiem przez operatora pocztowego możliwości opracowania przesy-
łek pocztowych wyłącznie w wielkości minimum wolumenów nie dawałoby gwarancji zachowania 
ciągłości świadczenia usług powszechnych w przypadku konieczności opracowania dodatkowych 
wolumenów przesyłek pocztowych, w tym również przesyłek pocztowych nie zaliczających się do 
usług powszechnych (usługi wchodzące w zakres usług powszechnych, usługi kurierskie, pozo-
stałe usługi pocztowe). Taką gwarancję daje natomiast posiadanie przez operatora pocztowego 
rezerw, które w sytuacji wzrostu zapotrzebowania na usługi pocztowe umożliwią opracowanie 
dodatkowych wolumenów przesyłek pocztowych. Oznacza w konsekwencji, że w sytuacji wzrostu 
zapotrzebowania na usługi pocztowe wybrany operator pocztowy będzie w stanie zapewnić cią-
głość świadczenia usług powszechnych. Posiadanie rezerw (wydajności) centrów rozdzielczych 
jest zatem gwarancją zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych, gdyż umożliwia 
niezakłócone świadczenie usług pocztowych w sytuacji okresowego wzrostu zapotrzebowania 
na usługi powszechne. 

2.  Przesłanka zapewnienia wymaganych wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych 
oraz dostępności usług powszechnych

Przesłanka zapewnienia wymaganych wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych 
oraz dostępności usług powszechnych (art. 71 ust. 3 pkt 2 prawa pocztowego) jest kolejną prze-
słanką podlegającą ocenie w ramach postępowania w sprawie wyboru operatora wyznaczonego. 
Przy czym w ramach ww. przesłanki wyodrębnione są dwa, niezależne od siebie wymogi, które 
powinien spełnić operator pocztowy, czyli: 1) zapewnienie wymaganych wskaźników czasu prze-
biegu przesyłek pocztowych oraz 2) zapewnienie dostępności usług powszechnych.

Podkreślić należy, że przepisy prawa pocztowego określają obowiązki operatora wyznaczonego 
w zakresie sposobu świadczenia usług powszechnych, do których zalicza się, zgodnie z art. 46 
ust. 2 pkt 3) prawa pocztowego, obowiązek zachowania wskaźników czasu przebiegu przesyłek 
pocztowych. Obowiązki związane ze świadczeniem usług powszechnych, w tym w zakresie cza-
su przebiegu przesyłek pocztowych, przez operatora wyznaczonego zostały również określone 
w przepisach rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 29 kwietnia 2013 r. w sprawie 

8 Zgodnie z Dokumentacją konkursową na operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016–2025 (Ogłoszenie z 20.12.2014 r., 
https://archiwum.uke.gov.pl/ogloszenie-konkursu-na-operatora-pocztowego-wyznaczonego-do-swiadczenia-uslug-powszechnych-15221, dostęp 
09.12.2017 r.) minimum w zakresie wydajności centrów rozdzielczych zostało ustalone przez Prezesa UKE w liczbie 820 674 854 rocznie dla przesyłek 
listowych oraz 17 811 647 rocznie dla paczek pocztowych (tj. na poziomie wolumenów usług powszechnych świadczonych w 2013 r.).
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warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego9 (dalej: rozporzą-
dzenie w sprawie usług powszechnych). Zgodnie z § 3 ust. 1–3 rozporządzenia w sprawie usług 
powszechnych, przesyłki pocztowe doręcza się z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu 
przesyłek pocztowych w obrocie krajowym. Natomiast wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocz-
towych w obrocie krajowym ustawodawca określił w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie 
usług powszechnych. Jak jednak wynika z powyższego, zgodnie z przepisami, obowiązki w za-
kresie zachowania wskaźników czasu przebiegu przesyłek zostały nałożone jedynie na operatora 
wyznaczonego, a zatem na etapie opracowywania dokumentacji konkursowej należało przyjąć 
warunki konkursowe, które mogły być możliwe do spełnienia przez każdego operatora pocztowe-
go prowadzącego działalność pocztową na podstawie wpisu do rejestru, który posiada zdolność 
ekonomiczną i techniczną umożliwiającą realizację zadań operatora wyznaczonego. Dlatego też 
należało przyjąć założenie, że w celu zapewniania niedyskryminującego dla operatorów poczto-
wych dostępu do konkursu, ocena spełnienia przesłanki zapewnienia wymaganych wskaźników 
czasu przebiegu przesyłek pocztowych będzie dokonywana na podstawie: 
1) wyników własnego badania czasu przebiegu przesyłek listowych niebędących przesyłkami 

listowymi najszybszej kategorii w obrocie krajowym – wskaźnik D+3; 
2) wyników własnego badania czasu przebiegu paczek pocztowych niebędących paczkami 

pocztowymi najszybszej kategorii w obrocie krajowym – wskaźnik D+310. 
Ponadto przyjęto, że w celu zapewnienia prawidłowości oceny omawianej przesłanki ko-

niecznym jest przedłożenie przez uczestnika konkursu informacji o metodologii przeprowadzo-
nego badania, wraz z informacją: 1) czy badanie prowadzone było z użyciem posiadanego przez 
operatora pocztowego systemu śledzenia przesyłek; 2) na jakiej próbie było przeprowadzone; 
3) czy badanie było audytowane przez niezależną od operatora pocztowego jednostkę badaw-
czą. Wskazać bowiem należy, że tak przyjęte założenia do kryterium zapewnienia wymaganych 
wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych, umożliwiają podjęcie oceny prawidłowości 
spełnienia przesłanki wyboru operatora pocztowego w postępowaniu w sprawie wyboru na ope-
ratora wyznaczonego. 

Kolejnym wymogiem w zakresie spełnienia przesłanki określonej w przepisie art. 71 ust. 3 
pkt 2 prawa pocztowego jest zapewnienie dostępności usług powszechnych. Należy zauważyć, 
że przepisy nie defi niują sposobu rozumienia „dostępności usług powszechnych”. Odwołać się 
więc należy do defi nicji usług powszechnych, zawartej w przepisie art. 45 ust. 1 prawa poczto-
wego. Przez pojęcie „usług powszechnych” rozumie się świadczone w obrocie krajowymi i zagra-
nicznym usługi pocztowe obejmujące przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie 
przesyłek listowych i paczek pocztowych o określonej wadze i wymiarach oraz przesyłek dla 
ociemniałych, jak również sortowanie, przemieszczanie i doręczanie nadesłanych z zagranicy 
paczek pocztowych o określonej wadze i wymiarach. Ponadto, należy odwołać się do rozporzą-
dzenia w sprawie usług powszechnych, które określa warunki wykonywania usług powszechnych 
obejmujące m.in.: sposób rozmieszczenia placówek pocztowych na terenie kraju (§ 24 ust. 1–3 
i 5 rozporządzenia w sprawie usług powszechnych), godziny i dni otwarcia placówek pocztowych 

 9 Dz.U. 2013, poz. 545.
10 Zgodnie z Dokumentacją konkursową na operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016–2025 założenie obejmowało 
zobowiązanie uczestnika konkursu do przedstawienia wyników własnych badań przeprowadzonych w 2014 r. dla obu kategorii przesyłek pocztowych.
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(§ 25 rozporządzenia w zakresie usług powszechnych), liczbę nadawczych skrzynek pocztowych 
umieszczonych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnospraw-
nej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego (§ 26 rozporządzenia w zakresie usług 
powszechnych). Zatem przez pojęcie „dostępności usług powszechnych” należy rozumieć po-
tencjalną możliwość zawarcia i zrealizowania usługi powszechnej na terytorium kraju w obrębie 
każdej gminy w każdym dniu roboczym, przy uwzględnieniu potrzeby dostosowania warunków 
do potrzeb osób niepełnosprawnych w wymaganych przypadkach. Odnosząc powyższe do 
omawianej przesłanki dostępności usług powszechnych, należy wskazać, że oceny jej spełnie-
nia przez operatora pocztowego można dokonać przy uwzględnieniu następujących elementów: 
sposobu rozmieszczenia placówek pocztowych na terytorium kraju, możliwości zawarcia w każdej 
placówce pocztowej umowy o świadczenie usług pocztowych, zapewnienia w każdej placówce 
pocztowej dostępu do usług pocztowych osobom niepełnosprawnym, a także zapewnienia dni 
i godzin otwarcia placówek pocztowych oraz ich oznakowania w sposób widoczny jednoznacznie 
wskazujący i identyfi kujący placówkę pocztową, jak również wyodrębnionego i oznakowanego 
(w sposób widoczny jednoznacznie wskazujący i identyfi kujący operatora pocztowego) stanowi-
ska obsługi klientów w zakresie usług pocztowych w placówce pocztowej, w której prowadzona 
jest działalność inna niż pocztowa.

Podkreślić należy, że ww. elementy zapewniają gwarancję dostępności usług pocztowych, 
albowiem spełnienie ich przez operatora pocztowego umożliwia zawarcie i zrealizowanie usługi 
powszechnej na terytorium kraju w obrębie każdej gminy w każdym dniu roboczym, przy uwzględ-
nieniu, że z usług powszechnych będą korzystały osoby niepełnosprawne. Odnoszą się one 
bowiem do poszczególnych etapów związanych z procesem świadczenia usług powszechnych, 
tj. do sposobu organizacji pracy operatora pocztowego, sposobu rozmieszczenia placówek pocz-
towych, wymogów technicznych w zakresie dostosowania placówek pocztowych (na zewnątrz 
i w środku pomieszczeń) do świadczenia usług powszechnych (w tym udogodnień dla osób nie-
pełnosprawnych), wymogu umożliwienia zawarcia każdej z usług powszechnych w każdej z pla-
cówek. Jednocześnie dodać należy, że świadczenie usług powszechnych powinno zapewniać 
bezpieczeństwo obrotu pocztowego w zakresie funkcjonowania placówek pocztowych poprzez 
stworzenie warunków organizacyjno-technicznych w placówkach operatora pocztowego zapewnia-
jących ciągłość świadczenia usług powszechnym na ustalonym wymaganiami przepisów poziomie, 
przy jednoczesnym zminimalizowaniu niebezpieczeństwa wystąpienia zakłócenia w poprawno-
ści realizowanych usług powszechnych. Przy czym bezpieczeństwo obrotu pocztowego będzie 
zapewnione szczególnie wówczas, gdy operator pocztowy w ramach prowadzonej działalności 
pocztowej zagwarantuje zachowanie ciągłości i terminowości świadczenia usług pocztowych, 
tajemnicy pocztowej, oferowania usług pocztowych przy spełnieniu określonych wymagań, jak 
również na wprowadzeniu i wdrożeniu przejrzystych, wewnętrznych procedur kontrolnych oraz 
dbałości personalnej polegającej na właściwym doborze pracowników dających rękojmię należy-
tego świadczenia usług pocztowych. 



70 Magdalena Sławińska            Przesłanki wyboru operatora wyznaczonego zgodnie z prawem pocztowym

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 1(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.7.5

3.  Przesłanka kosztu świadczenia usług powszechnych przedstawionego przez operatora 
pocztowego

Stosownie do art. 71 ust. 1 pkt 3 prawa pocztowego, Prezes UKE dokonuje wyboru opera-
tora wyznaczonego, mając na uwadze koszt świadczenia usług powszechnych przedstawiony 
przez operatora pocztowego. Odnosząc się do przesłanki dotyczącej kosztu świadczenia usług 
powszechnych przedstawionego przez operatora pocztowego, należy zwrócić uwagę, że kwestia 
ta nie została zdefi niowana w ustawie – Prawo pocztowe. Należy przyjąć, że „koszty świadczenia 
usług powszechnych są to monetarnie wyrażone zużycie dóbr oraz środki fi nansowe zaangażowane 
przez operatora pocztowego w świadczenie usług powszechnych” (Sobańska, 2003). Przesłanka 
kosztu świadczenia usług powszechnych opiera się zatem na skalkulowanym planowanym kosz-
cie świadczenia usług powszechnych, który winien uwzględniać katalog usług powszechnych, 
obowiązki operatora wyznaczonego w zakresie świadczenia usług powszechnych, a także wy-
magania w zakresie wykonywania usług powszechnych określone w art. 46 prawa pocztowego 
oraz w rozporządzeniu w sprawie usług powszechnych. Ponadto skalkulowany planowany koszt 
świadczenia usług powszechnych powinien uwzględniać korekty z tytułu nieefektywności rozu-
mianej jako nieefektywne wykorzystanie zasobów i struktury tych zasobów w zakresie realizacji 
obowiązku świadczenia usług powszechnych i bez uwzględnienia kosztu zaangażowanego kapitału. 

Podkreślić należy, że przesłanka kosztu świadczenia usług powszechnych przedstawionego 
przez operatora pocztowego powinna być oceniona z perspektywy uzyskania przez operatora 
wyznaczonego dodatniej wartości wyniku netto z usług powszechnych, co przedkładać się będzie 
na dodatnią wartość rentowności z tych usług. Uzyskanie natomiast dodatniej rentowności ze 
świadczenia usług powszechnych gwarantuje niezakłóconą realizację zadań operatora wyzna-
czonego, bez konieczności ich fi nansowania ze źródeł zewnętrznych.

4. Przesłanka zapewnienia rentowności świadczenia usług powszechnych

Stosownie do art. 71 ust. 1 pkt 4 prawa pocztowego, Prezes UKE dokonuje wyboru operatora 
wyznaczonego, mając na uwadze zapewnienie rentowności świadczenia usług powszechnych. 
Odnosząc się do kryterium zapewnienia rentowności świadczenia usług powszechnych, należy 
wyjaśnić pojęcie „rentowności”. Wskazać należy, że rentowność może być rozumiana jako „miara 
dochodowości przedsiębiorstwa (efektywności biznesu), rozumiana jako relacja wyniku fi nanso-
wego do określonych wielkości ekonomicznych” (Korenik i Korenik, 2004). Rentowność oznacza 
więc stopień opłacalności podejmowanych czynności gospodarczych, przeprowadzanych operacji 
fi nansowych oraz inwestowania. W najbardziej ogólnym i uproszczonym ujęciu można stwierdzić, 
że dane przedsiębiorstwo jest rentowne, gdy uzyskuje dochody z prowadzonej działalności wyższe 
niż ponoszone na nią nakłady. Rentowność może przybierać wartość dodatnią – wówczas przed-
siębiorstwo jest przedsięwzięciem dochodowym – lub ujemną, kiedy przedsiębiorstwo przynosi 
stratę. Natomiast wskaźnik rentowności (profi litability ratios), nazywany wskaźnikiem zyskowno-
ści, wyznacza z reguły stosunek zysku wypracowanego przez daną jednostkę gospodarczą do 
nakładów fi nansowych poniesionych na jej działalność, który wyrażony jest zawsze w procentach.

Przesłanka zapewnienia rentowności świadczenia usług powszechnych opiera się zatem na 
zestawieniu danych o przewidywanych przychodach oraz wynikach netto ze świadczenia usług 
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powszechnych11. Spełnienie warunku dodatniej rentowności wskazuje bowiem na możliwość re-
alizacji przez podmiot zadań operatora wyznaczonego bez zakłóceń, a także bez konieczności 
ubiegania się przez tego operatora o dopłatę do kosztu netto świadczenia usług powszechnych. 
Podkreślić bowiem należy, że zgodnie z art. 109 prawa pocztowego fi nansowanie kosztu netto 
jest uruchamiane w przypadku, gdy świadczenie usług powszechnych przyniosło stratę rozumianą 
jako ujemny wynik na sprzedaży tych usług.

5.  Przesłanka wypełniania zadań operatora wyznaczonego, w tym wykonywanych na rzecz 
obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Dokonując oceny spełnienia przesłanki wypełniania zadań operatora wyznaczonego, w tym 
wykonywanych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, należy wziąć pod uwagę zdolność zarówno operatora pocztowego do realizacji za-
dań operatora wyznaczonego wynikających z obowiązku świadczenia usług powszechnych, jak 
i do wypełniania zadań operatora wyznaczonego wykonywanych na rzecz obronności, bezpie-
czeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Oceniając wypełnianie zadań operatora wyznaczonego związanych ze świadczeniem usług 
powszechnych, należy wziąć pod uwagę obowiązek określony w art. 46 ust. 2 prawa pocztowego. 
Stosownie do wymienionego przepisu operator wyznaczony winien świadczyć usługi powszechne 
w sposób jednolity i w porównywalnych warunkach dla całego społeczeństwa (w tym zapewnić 
przystępność cenową i czas przebiegu przesyłek pocztowych), a także zapewnić społeczeństwu 
dostępność do usług powszechnych poprzez odpowiednie rozmieszczenie placówek pocztowych 
i nadawczych skrzynek pocztowych na terytorium całego kraju. Ponadto operator wyznaczony 
w ramach wykonywanych zadań obowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego opróżniania 
nadawczych skrzynek pocztowych oraz doręczania przesyłek pocztowych, w tym umożliwiające-
go uzyskanie dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej. Podkreślić należy, że 
wymogi te stanowią element organizacji procesu świadczenia usług powszechnych, w tym zwią-
zanego z organizacją sieci placówek pocztowych oraz organizacją służby doręczeń.

Z kolei, wypełnianie zadań operatora wyznaczonego wykonywanych na rzecz obronności, 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego powinno podlegać odrębnej 
ocenie w ramach omawianej przesłanki. Zauważyć należy, że zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami każdy operator pocztowy, w tym w szczególności operator wyznaczony, obowiązany jest 
do wykonywania obowiązków i zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bez-
pieczeństwa i porządku publicznego. W tym miejscu podkreślić zatem należy, że na operatora 
wyznaczonego może zostać wybrany wyłącznie operator pocztowy, który zapewnia realizację 
zadań operatora wyznaczonego wykonywanych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ocena spełnienia omawianej przesłanki winna zo-
stać oceniana w odniesieniu do poszczególnych zadań i obowiązków tym zakresie wnikających 
z obowiązujących przepisów prawa. Oceniając spełnienie ww. przesłanki, należy brać pod uwagę 
techniczne i organizacyjne możliwości operatora pocztowego umożliwiające wykonywanie zadań 

11 W celu porównywalności wyników w Dokumentacji konkursowej na operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016–2025 
przyjęto, iż określone przez operatora pocztowego przychody oraz wyniki netto ze świadczenia usług powszechnych (obliczone jako różnica między przy-
chodami ze sprzedaży a kosztami świadczenia usług powszechnych) powinny zostać zaprezentowane odrębnie dla każdego roku w latach 2016–2018, 
przy założeniu jednakowego poziomu wolumenów usług. 
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(wynikających ze szczególnych przepisów prawa) przez organy państwowe, a także spełnienie 
obowiązku współpracy z wojskową pocztą polową. 

Dlatego też wskazać należy, że stosownie do art. 82 ust. 1 prawa pocztowego, operator pocz-
towy, począwszy od dnia rozpoczęcia działalności pocztowej, jest obowiązany do nieodpłatnego 
zapewnienia, w ramach wykonywanej przez siebie działalności pocztowej, technicznych i orga-
nizacyjnych możliwości wykonywania przez policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro 
Antykorupcyjne i wywiad skarbowy oraz prokuraturę i sądy, ich zadań określonych odrębnymi 
przepisami, wymagających: 1) uzyskania danych o operatorze pocztowym, świadczonych usługach 
pocztowych oraz informacji umożliwiających identyfi kację korzystających z tych usług; 2) udo-
stępniania przesyłek pocztowych w celu kontroli treści korespondencji lub zawartości przesyłek; 
3) udostępniania zatrzymanej przez operatora przesyłki pocztowej w przypadku podejrzenia, że 
stanowi przedmiot przestępstwa do oględzin przez uprawnione podmioty; 4) dopuszczenia do 
dalszego przewozu przesyłki pocztowej zawierającej przedmioty przestępstwa w stanie nienaru-
szonym lub po ich usunięciu albo zastąpieniu w całości lub w części. Ponadto operator pocztowy 
(w tym operator wyznaczony), na podstawie art. 83 ust. 1 prawa pocztowego jest obowiązany 
posiadać aktualne i uzgodnione plany działania w sytuacjach kryzysowych, stanach nadzwy-
czajnych oraz w przypadkach bezpośrednich zagrożeń dla jego zasobów wykorzystywanych do 
świadczenia usług pocztowych lub utrzymania ciągłości świadczonych usług pocztowych, uwzględ-
niające obszar wykonywanej działalności pocztowej. Jednocześnie operator wyznaczony, na 
podstawie art. 85 ust. 1 prawa pocztowego, jest obowiązany posiadać aktualny i uzgodniony plan 
współdziałania z wojskową pocztą polową w sytuacji wprowadzenia stanu wojennego lub stanu 
wyjątkowego12. 

Wziąwszy powyższe pod uwagę, ocena w zakresie spełnienia omawianej przesłanki winna 
nastąpić przy uwzględnieniu, że operator pocztowy w ramach organizacji swojego przedsiębiorstwa 
zapewnia nieodpłatnie techniczne i organizacyjne możliwości wykonywania czynności operacyjno-
rozpoznawczych (niejawnie nadzorowanych) przez uprawnione organy ochrony prawnej. Ponadto, 
przy ocenie spełnienia omawianej przesłanki, należy uwzględnić czy operator pocztowy posiada 
aktualne i uzgodnione plany działania w sytuacjach kryzysowych, stanach nadzwyczajnych oraz 
w przypadkach bezpośrednich zagrożeń dla jego zasobów wykorzystywanych do świadczenia 
usług pocztowych lub utrzymania ciągłości świadczonych usług pocztowych, uwzględniające ob-
szar wykonywanej działalności pocztowej oraz posiada aktualny i uzgodniony plan współdziałania 
z wojskową pocztą polową w sytuacji wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego. 
Podsumowując, ustalenia w zakresie przesłanki powinny wskazywać, że operator pocztowy za-
pewnia uprawnionym podmiotom realizację ich zdań wynikających z przepisów ustrojowych i pro-
cesowych, ponieważ wybór operatora pocztowego posiadającego zasoby umożliwiające realizację 
wskazanym podmiotom ich zadań wpływa na spełnienie przesłanki w zakresie bezpieczeństwa 
państwa i porządku publicznego.

12 Zawartość, tryb sporządzania i aktualizacji planu współdziałania operatora wyznaczonego z wojskową pocztą polową w sytuacji wprowadzenia stanu 
wojennego lub stanu wyjątkowego zostały określone w przepisach rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 25.11.2013 r. w sprawie planu 
współdziałania operatora wyznaczonego z wojskową poczta polową (Dz.U. 2013, poz. 1406).
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6.  Przesłanka zdolności ekonomicznej i technicznej operatora pocztowego do świadczenia 
usług powszechnych 

Prezes UKE dokonuje wyboru operatora wyznaczonego, mając na uwadze zdolność ekono-
miczną i techniczną operatora pocztowego do świadczenia usług powszechnych (art. 71 ust. 1 
pkt 6 prawa pocztowego). Wskazać zatem należy, że na operatora wyznaczonego może zostać 
wybrany operator pocztowy, który posiada zdolność ekonomiczną i techniczną do świadczenia 
usług powszechnych. Przez zdolność ekonomiczną i techniczną operatora pocztowego do świad-
czenia usług powszechnych należy rozumieć realną możliwość świadczenia usług powszechnych 
przez operatora pocztowego zgodnie z wymaganymi przepisami prawa parametrami, która jest 
potwierdzona będącym w jego dyspozycji zasobem techniczno-organizacyjnym w postaci zaple-
cza transportowego, dotychczasowym doświadczeniem w opracowaniu wolumenów przesyłek 
oraz sytuacją ekonomiczną wyrażoną wskaźnikami rentowności (aktywów, kapitału własnego oraz 
sprzedaży). Ponadto, przez zdolność należy również rozumieć nie tylko sytuację świadczenia 
usług powszechnych w przeciętnym wymiarze wolumenów, lecz także zdolność do świadczenia 
usług powszechnych w sytuacji zwiększenia wolumenów przesyłek. Mając powyższe na uwadze, 
zauważyć należy, że wymóg w postaci posiadania zasobów transportowych odnosić się będzie 
nie tylko do dysponowania zapleczem środków transportu wykorzystywanym przy obsłudze 
przeciętnego wolumenu przesyłek pocztowych, ale przede wszystkim do dysponowania rezer-
wami, a więc zdolnością obsługi przesyłek pocztowych w sytuacji zwiększenia ich wolumenów 
przy zachowaniu parametrów świadczenia usług powszechnych. Do wymogów decydujących 
o zapewnieniu zdolności ekonomicznej i technicznej operatora pocztowego wyznaczonego do 
świadczenia usług powszechnych zaliczyć należy: dysponowanie rezerwami środków transpor-
tu umożliwiających przewóz dodatkowych wolumenów przesyłek pocztowych13, realizowane 
umowy o świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych, tym roczne wolu-
meny przesyłek pocztowych14 oraz wskaźniki rentowności aktywów, kapitału własnego oraz 
sprzedaży15.

Jednocześnie należy podkreślić, że przez pojęcie „zdolności technicznej” operatora pocz-
towego do świadczenia usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych, można rozumieć 
zdolność (możliwość) do posługiwania się wiedzą, metodami, technikami przez operatora pocz-
towego przy świadczeniu usług pocztowych. Zdolność techniczna operatora pocztowego do 
świadczenia usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych oznacza zarówno umiejętność 
operatora pocztowego do posługiwania się wiedzą, metodami czy technikami przy świadczeniu 
usług pocztowych, jak i posiadanie przez niego odpowiednich zasobów technicznych, organi-
zacyjnych czy personalnych. W konsekwencji ocena spełnienia przez operatora pocztowego 
tego kryterium może być dokonana przy uwzględnieniu, że operator pocztowy: 1) posiada sieć 

13 Zgodnie z Dokumentacją konkursową na operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016–2025, minimum w zakresie 
dysponowania rezerwami środków transportu zostało ustalone przez Prezesa UKE w liczbie 820 674 854 rocznie dla przesyłek listowych oraz 17 811 647 
rocznie dla paczek pocztowych (tj. na poziomie wolumenów usług powszechnych świadczonych w 2013 r.).
14 Dla informacji o realizowanych umowach o świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych, w tym o rocznych wolumenach 
przesyłek pocztowych w dokumentacji konkursowej powinny być przyjęte założenia co do zakresu informacji, jak i okresu za który powinny być 
przedłożone.
15 Dla porównywalności wyników dla wskaźników ekonomicznych powinien zostać wskazany okres, za który powinny być przedłożone dane dotyczące 
rentowności aktywów, kapitału własnego oraz sprzedaży.
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placówek pocztowych spełniających wymagania określone w przepisach prawa16; 2) posiada 
sieć centrów rozdzielczych posiadających rezerwę (wydajność)17; 3) posiada środki transpor-
tu umożliwiające obsługę zawartych umów o świadczenie usług pocztowych; 4) posiada or-
ganizację przedsiębiorstwa (w tym procedury) w zakresie świadczenia usług pocztowych na 
terenie kraju i zagranicy; 5) zapewnia zachowanie ciągłości usług powszechnych; 6) zapewnia 
wymagane wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych; 7) zapewnia dostępność usług 
powszechnych.

Jednocześnie dodać należy, że wymóg dysponowania rezerwami środków transportu umożli-
wiających przewóz dodatkowych wolumenów przesyłek pocztowych w przypadkach zwiększonego 
ruchu pocztowego, analogicznie jak w przypadku wymogu dotyczącego wydajności w centrach 
rozdzielczych, jest gwarancją zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych. Posiadanie 
przez operatora pocztowego możliwości przewozu przesyłek pocztowych wyłącznie do ww. wolu-
menów nie dawałoby gwarancji zapewnienia zdolności ekonomicznej i technicznej operatora pocz-
towego do świadczenia usług powszechnych w przypadku konieczności przewozu dodatkowych 
wolumenów przesyłek pocztowych. Taką gwarancję daje posiadanie przez operatora pocztowego 
rezerw środków transportu, które mogą zostać uruchomione w sytuacji wzrostu zapotrzebowania 
na usługi pocztowe, a tym samym konieczności transportu dodatkowych wolumenów przesyłek 
pocztowych. 

„Rentowność aktywów” defi niowana jest jako stosunek zysku netto operatora pocztowego 
do jego aktywów ogółem. Omawiany wskaźnik dostarcza informacji, jaki zysk został wypraco-
wany na bazie majątku operatora pocztowego, a także wskazuje na efektywność zarządzania 
majątkiem przez operatora pocztowego. Oznacza to, że wysoka wartość wskaźnika (wartość 
dodatnia) wskazuje, że operator pocztowy efektywnie zarządza aktywami w celu generowania 
zysku. Z kolei, „rentowność kapitału” rozumiana jest jako stosunek zysku netto operatora pocz-
towego do jego kapitałów własnych. Wskaźnik rentowności kapitału obrazuje zysk, który został 
wypracowany na bazie kapitałów własnych operatora pocztowego, jak również mierzy rentowność 
kapitału wniesionego do spółki przez akcjonariuszy. W konsekwencji, im wyższy poziom wskaź-
nika, tym lepsza jest efektywność zarządzania kapitałem własnym przez operatora pocztowego. 
Natomiast „rentowność sprzedaży” to stosunek zysku netto operatora pocztowego do jego przy-
chodów ze sprzedaży. Rentowność sprzedaży obrazuje jaki zysk przypada na każdą złotówkę 
pozyskaną ze sprzedaży (rozumianej jako działalność pocztowa). Wysoka wartość wskaźnika 
oznacza, że operator pocztowy uzyskuje wysoką marżę na sprzedaży. Zauważyć należy, że 
dodatnie wskaźniki rentowności aktywów, kapitału oraz sprzedaży potwierdzają zdolność eko-
nomiczną operatora pocztowego do świadczenia usług powszechnych, wielkość ich dodatniej 
wartości obrazuje większą lub mniejszą zdolność ekonomiczną operatora pocztowego. Biorąc 
powyższe pod uwagę, spełnienie wymogów w zakresie wskaźników rentowności aktywów, kapitału 
własnego oraz sprzedaży potwierdza posiadanie zdolności ekonomicznej do świadczenia usług 
powszechnych. 

16 Kryterium sieci placówek pocztowych omówiona została w części dotyczącej przesłanki zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych 
oraz dostępności usług powszechnych niniejszego opracowania.
17 Kryterium rezerwa (wydajność) centrów omówiona została w części dotyczącej przesłanki zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych 
niniejszego opracowania.
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III. Podsumowanie

Jak wspomniano na wstępie, prawo pocztowe z 2012 r. wprowadziło nieznaną dotąd na rynku 
usług pocztowych instytucję ustanawiania operatora wyznaczonego. Zawarte w ustawie przepisy 
są konsekwencją przyjętego przez ustawodawcę, na gruncie wytycznych UE zawartych w III dy-
rektywie pocztowej, sposobu zagwarantowania społeczeństwu dostępu do usług powszechnych 
w obrocie krajowym i zagranicznym poprzez wyznaczenie operatora pocztowego do realizacji 
zadań operatora wyznaczonego w ramach nałożonego obowiązku. 

Zasadą zatem ustanowioną w prawie pocztowym jest wybór operatora wyznaczonego przez 
Prezesa UKE, w drodze decyzji, spośród operatorów pocztowych wyłonionych w konkursie ogła-
szanym przez Prezesa UKE. Dla zapewnienia jednakże ciągłości świadczenia usług powszech-
nych, w przepisach prawa pocztowego przyjęto, że w pierwszych 3 latach obowiązywania ustawy, 
operatorem wyznaczonym będzie z jej mocy Poczta Polska S.A., tj. dotychczasowy operator 
publiczny. Taki zabieg pozwolił również na bezkolizyjne zapewnienie dokonania wyboru operatora 
wyznaczonego według nowych zasad. 

Jednocześnie ustawodawca uznał za niezbędne, że operator wyznaczony będzie wyłaniany 
na okres 10 lat. Wskazany okres ma bowiem gwarantować operatorowi zwrot poniesionych na-
kładów związanych z osiągnięciem pozycji rynkowej umożliwiającej podjęcie obowiązków ope-
ratora wyznaczonego. Przyjęto bowiem, że do konkursu będzie mógł przystąpić każdy operator 
pocztowy działający na podstawie wpisu do rejestru, który posiada odpowiednią sieć placówek 
pocztowych, sieć centrów rozdzielczych, środki transportu oraz organizację przedsiębiorstwa 
(uwzględniając np. umowy o współpracy z innymi operatorami), a także płynność fi nansową, 
umożliwiającą realizację zadań operatora wyznaczonego, tj. świadczenie usług powszechnych 
zgodnie z wymaganiami ustawy oraz aktów wykonawczych określających zakres tego obowiązku, 
a także decyzji Prezesa UKE dotyczących tego obowiązku. 

Wreszcie w ustawie określono przesłanki, jakie Prezes UKE powinien wziąć pod uwagę, 
dokonując wyboru operatora wyznaczonego, uwzględniając ich znaczenie dla wypełnienia przez 
tego operatora obowiązków świadczenia usługi powszechnej, w tym także z zakresu zadań na 
rzecz obronności bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Ponadto w ustawie wskazano 
także na aspekt ekonomiczny powierzanego zadania (koszt czy zapewnienie rentowności świad-
czenia usług powszechnych). Istotne jest bowiem, aby usługa powszechna świadczona była po 
jak najniższych uzasadnionych w danych warunkach rynkowych kosztach, co pozwoli zachować 
jej przystępność cenową. 

Podsumowując powyższe rozważania wskazać należy, iż podczas wyboru operatora wyzna-
czonego Prezes UKE obowiązany jest uwzględnić wszystkie kryteria, o których mowa w art. 71 
ust. 3 prawa pocztowego. Jednocześnie dokonując wyboru operatora wyznaczonego, Prezes UKE 
winien brać pod uwagę dokonane ustalenia odnośnie do operatora pocztowego wyłonionego 
w drodze konkursu. Podkreślić bowiem należy, że przepisy prawa pocztowego ustanawiają zakres 
usług powszechnych oraz sposób świadczenia usług powszechnych oraz kreują obowiązki, które 
powinien wypełniać operator wyznaczony. Kluczowe jest bowiem, by operatorem świadczącym 
usługi powszechne został wybrany przez Prezesa UKE podmiot dający gwarancję wypełnienia 
wszelkich obowiązków określonych w przepisach prawa. Biorąc to pod uwagę, zarówno warunki 
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przystąpienia do konkursu, jak i przesłanki wyboru operatora wyznaczonego musiały zostać okre-
ślone w taki sposób, aby zapewniony był wybór operatora zobowiązanego do świadczenia usług 
powszechnych, który gwarantuje świadczenie tych usług zgodnie z obowiązkami określonymi 
w przepisach.
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Streszczenie
Wpływy z kar pieniężnych uregulowanych w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocz-
towe stanowią dochód budżetu państwa. Obecna sytuacja w sektorze fi nansów publicznych 
wskazuje na duże znaczenie każdego ze źródeł dochodów publicznych w fi nansowaniu zadań 
publicznych. Skłania to do dogłębnej analizy statusu kar pieniężnych uregulowanych w ww. usta-
wie, tzn. omówienia podstaw prawnych tych dochodów publicznych, ich znaczenia i roli, jaką 
odgrywają w systemie fi nansów publicznych. Autor skupił się przede wszystkim na omówieniu 
znaczenia ww. kar pieniężnych z fi nansowoprawnego punktu widzenia, zakładając, że funkcja 
fi skalna nie jest główną funkcją tego narzędzia gromadzenia środków publicznych. Głównym 
celem omawianych kar pieniężnych jest bowiem oddziaływanie prewencyjne na podmioty rynku 
usług pocztowych, które naruszają bezpieczeństwo tego rynku, a tym samym ochrona rynku usług 
pocztowych przed działaniami zakłócającymi dostęp użytkownikom rynku pocztowego do usług 
powszechnych wysokiej jakości. Należy mieć na uwadze to, że w omawianym przypadku funkcja 
represyjna nie jest wykluczona, jednak nie może ona być uznana za najważniejszą i przysłaniać 
znaczenia innych funkcji.
W opracowaniu wykorzystano prawnoporównawczą, dogmatycznoporównawczą oraz analityczną 
metodę badawczą.
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I. Wprowadzenie
W systemie fi nansów publicznych istnieją różne narzędzia gromadzenia środków publicznych 

o głównym i ubocznym znaczeniu w procesie zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczeństwa. 
W praktyce najistotniejsze znaczenie mają dochody publiczne, lecz nie jest to kategoria jednolita, 
gdyż obejmuje ona zróżnicowane pod wieloma względami środki publiczne. 

Kary pieniężne w polskim systemie prawnym pełnią różne funkcje i mają różne zadania. 
Z punktu widzenia prawa administracyjnego kary pieniężne stanowią element urzeczywistnienia 
nakazów i zakazów publicznoprawnych (Sawczyn, 2017). Z perspektywy fi nansów publicznych 
duże znaczenie ma funkcja fi skalna, niemniej w różnych gałęziach prawa funkcje kary pieniężnej 
mogą być poddawane odmiennej gradacji. W prawie karnym na pierwsze miejsce wyłania się 
funkcja represyjna i prewencyjna, w prawie cywilnym istotną rolę odgrywa m.in. funkcja kompen-
sacyjna, w ujęciu socjologicznym natomiast funkcja edukacyjna (wychowawcza, informacyjna). 
W kontekście ścisłych powiązań prawa administracyjnego z prawem fi nansowym wskazać należy, 
że karom administracyjnym przypisuje się przede wszystkim cel prewencyjny, a także restytucyjny. 
Nie neguje się przy tym możliwości spełniania przez nie funkcji represyjnej, która jednak nie może 
dominować nad pozostałymi funkcjami, gdyż celem pierwszoplanowym kar administracyjnych jest 
funkcja ochronna w stosunku do porządku administracyjnego, następnie funkcja redystrybucyjna, 
a na końcu represyjna (Jaworowicz-Rudolf, 2011, s. 223; Wincenciak, 2008, s. 100).

W niniejszym opracowaniu autor skupił się przede wszystkim na funkcji fi skalnej kar pienięż-
nych uregulowanych w rozdziale 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe1 (dalej: 
upp lub prawo pocztowe). Funkcja fi skalna ww. źródeł dochodów publicznych jest funkcją uboczną, 
gdyż podstawową funkcją kar pieniężnych jest funkcja prewencyjna. Autor opracowania, chcąc 
potwierdzić ww. tezę, przeprowadzi badania analityczne w oparciu o dane uzyskane z Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej oraz opublikowane w sprawozdaniach związanych z wykonaniem 
budżetu państwa w latach 2006–2017.

II. Kara pieniężna jako źródło dochodów budżetu państwa
Mając na uwadze rangę aktu prawnego, w którym uregulowano omawiane narzędzia fi nansowo-

prawne, wskazać należy, że jest to konsekwencja zasad przyjętych w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.2. Przesłanki zastosowania oraz zakres dolegliwości fi nansowej 
wynikającej z kar pieniężnych, zgodnie z zasadami wyrażonymi w ustawie zasadniczej muszą 
być określone w odrębnych przepisach rangi ustawowej.

W art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych3 (dalej: ufp) wskazano 
obszerny katalog środków publicznych, w tym dochodów publicznych, które stanowią także do-
chody budżetu państwa. Konstrukcja art. 5 ust. 1 ufp wskazuje jednak na to, że katalog środków 
publicznych nie ma charakteru zamkniętego (Ofi arski, 2010, s. 24). Zgodnie z ustawowym wyli-
czeniem, zawartym w art. 5 ust. 2 ufp, dochodami publicznymi są m.in. daniny publiczne, które 
stanowią najważniejsze narzędzia gromadzenia środków publicznych (np. podatki, składki, opła-
ty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz 

1 Ustawa z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1481).
2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.).
3 Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o fi nansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1870 ze zm.).
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banków państwowych, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na 
rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych 
jednostek sektora fi nansów publicznych wynika z odrębnych ustaw), jak również inne dochody 
budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora fi nansów 
publicznych należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych. 

Kary pieniężne wymierzane na podstawie przepisów prawa pocztowego należy zaliczyć do 
kategorii innych dochodów budżetu państwa, a konkretnie dochodów niepodatkowych budżetu 
państwa. W literaturze przedmiotu kary pieniężne uznaje się za wpłaty (świadczenia) o charakte-
rze sankcyjnym, gdyż pobór wskazanych danin stanowi konsekwencję nałożenia przez właściwy 
organ władzy publicznej sankcji prawnych o charakterze fi nansowym (Mierzwa, 2014). 

Na tym tle wyłania się jedna z funkcji pełnionych przez kary pieniężne w upp, którą jest funkcja 
fi skalna polegająca na dążeniu do gromadzenia dochodów do budżetu państwa i do zapewnienia 
odpowiednich wpływów umożliwiających dostarczenie środków na realizację ustawowych zadań 
podmiotów publicznych.

Charakter prawny dochodów publicznych, w tym dochodów budżetu państwa został określo-
ny w upf. Ujęte w budżecie państwa dochody oraz przychody stanowią prognozy ich wielkości, co 
oznacza, że wykonanie dochodów powyżej albo poniżej zaplanowanej kwoty nie pociąga za sobą 
sankcji. Istotne jest jednak to, aby nieosiągnięcie określonej kwoty dochodów nie stanowiło naruszenia 
dyscypliny fi nansów publicznych. Pomimo prognostycznego charakteru ww. dochodów, należy mieć 
na uwadze, że organ administracji ma obowiązek realnego i rzetelnego planowania tych dochodów. 
Dochody są bowiem podstawową formą środków fi nansowych. Można jednak w tym miejscu zadać 
pytanie o możliwość i sens planowania wysokości dochodów w budżetach, które stanowiłyby m.in. 
dochody z kar pieniężnych. Należy mieć bowiem na uwadze to, że główną funkcją omawianych 
instrumentów jest ich prewencyjne oddziaływanie na podmioty naruszające zasady prawidłowego 
funkcjonowania rynku usług pocztowych. Ich prognozowanie można by uznać za niecelowe, jednakże 
np. w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za 2016 r. wskazano, że niższe niż zakładano 
wykonanie dochodów w dziale „Administracja publiczna” wynika przede wszystkim z uzyskania niż-
szych niż planowano wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fi zycz-
nych oraz grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych4.

Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych w przypadku należności Skarbu Państwa lub in-
nych jednostek sektora fi nansów publicznych jest np. nieustalenie ww. należności albo ustalenie takiej 
należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia; niepobranie lub niedocho-
dzenie tej należności albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca 
z prawidłowego obliczenia; czy też niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Państwa 
lub innej jednostki sektora fi nansów publicznych, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie spłaty na raty 
albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności5 (dalej: uondfp). W tym miejscu należy jednak 
podkreślić, że odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych podlegają jedynie 
osoby fi zyczne (m.in. kierowników jednostek sektora fi nansów publicznych), których zawinione zacho-
wanie jest szkodliwe dla fi nansów publicznych. Omówienie tego rodzaju odpowiedzialności wykracza 
jednak poza ramy przyjęte w niniejszym opracowaniu, w związku z czym zostaną one pominięte. 

4 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.9.2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r., s. 50 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1456).
5 Ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych, art. 5.



80 Wojciech Bożek            Kary pieniężne uregulowane w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 1(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.7.6

Należy również zauważyć, że skoro kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa, to mają 
do nich pomocnicze zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat-
kowa6 (dalej: uop). Jeżeli bowiem odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III uop 
stosuje się również do opłat, do których ustalenia lub określenia uprawnione są inne niż wymienione 
w § 1 pkt 1 uop organy. Będzie to miało istotne znaczenie w przypadku nieterminowego regulowa-
nia należności związanych z nałożoną przez Prezesa UKE karą pieniężną. Do wszelkich odsetek 
związanych z ww. zwłoką będą zatem miały zastosowanie odpowiednie przepisy działu III uop, 
a w związku z tym, również przepisy odnoszące się do odsetek za zwłokę od zaległości podatko-
wych (Gaj, Laprus-Bałuka i Zaborowska 2017). Warto w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z treś-
cią art. 3 uondfp przepisów tej ustawy, z zastrzeżeniem art. 16 uondfp, nie stosuje się jedynie do 
określania, ustalania, poboru lub wpłaty należności celnych i należności z tytułu podatków i opłat, 
o których mowa w art. 2 § 1 pkt 1 i 3 uop stanowiących dochody budżetu państwa lub jednostki sa-
morządu terytorialnego, w tym odsetek za zwłokę, a także udzielania ulg i zwolnień w zakresie tych 
należności. W związku z powyższym, kary pieniężne, o których mowa podlegają reżimowi uondfp.

Uwzględniając główną funkcję kar pieniężnych w polskim systemie prawnym, wskazać na-
leży, że ich celem jest przede wszystkim prewencyjne oddziaływanie na sprawcę czynu, którego 
zachowanie stanowi naruszenie wyznaczonej przez ustawodawcę normy prawnej. W omawianym 
przypadku z pewnością można wyraźnie określić dobro chronione przez karę pieniężną, jak i wyka-
zać stopień szkodliwości nie tylko dla fi nansów publicznych, ale przede wszystkim dla rynku usług 
pocztowych, zachowania ukaranego, które naruszyło to dobro, co z perspektywy omawianego 
zagadnienia ma duże znaczenie. Dobrem chronionym przez omawiane narzędzia gromadzenia 
środków publicznych jest zachowanie właściwych warunków wykonywania działalności pocztowej. 
Za istotne należy również uznać cele restytucyjne, które osiągają omawiane kary.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 15 stycznia 2007 r.7 podkreślił, że kara administracyjna nie 
jest odpłatą za popełniony czyn, stanowiąc środek przymusu służący zapewnieniu realizacji wyko-
nawczo-zarządzających zadań administracji. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 189b ustawy 
– Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. przez „administracyjną 
karę pieniężną” rozumie się określoną w ustawie sankcję o charakterze pieniężnym, nakładaną przez 
organ administracji publicznej, w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa polegającego na 
niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu ciążącego na osobie fi zycznej, osobie prawnej 
albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Trybunał Konstytucyjny w wyroku 
z dnia 1 lipca 2014 r.8 uznał, że „administracyjna kara pieniężna jest niewątpliwie jedną z sankcji admi-
nistracyjnych, rozumianych jako ujemne konsekwencje (dolegliwości), które powinien ponieść podmiot 
naruszający przepisy prawa administracyjnego” (zob. np. Stahl, 2011, s. 17 i n.; Klat-Wertelecka, 2011, 
s. 65 i n.; Kaźmierska-Patrzyczna i Rabiega-Przyłęcka, , s. 433 i n.). Kara administracyjna wiąże się 
ze stwierdzeniem obiektywnej bezprawności zachowania, a więc odpowiedzialność administracyj-
na jest co do zasady odpowiedzialnością obiektywną, bez względu na winę (Filipek, 1963, s. 879)9.

6 Ustawa z dn. 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2017, poz. 201 ze zm.). 
7 Wyr. TK z 15.01.2007 r., sygn. P 19/06, OTK-A 2007, Nr 1, poz. 2.
8 Wyr. TK z 1.07. 2014 r., sygn.. SK 6/12, Dz.U. z 2014 r. poz. 926.
 9 Wyr. NSA z dnia 24.02.2011 r. sygn.. akt II GSK 257/10, Legalis 348181 oraz wyr. NSA z 9.12.1986 r., sygn. akt IV SA 704/86, ONSA nr 2/1986, 
poz. 66; 8.12.2010 r., sygn. akt II OSK 1896/09, Legalis 356955; 29.03.2011 r., sygn. akt II OSK 567/10, Legalis 348740; 13.02.2009 r., sygn. akt II GSK 
760/08, Legalis 183597; 13.01.2011 r., sygn. akt I OSK 440/10, Legalis 389114.
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III. Kary pieniężne w ustawie Prawo pocztowe
W rozdziale 12 upp określono zakres naruszeń warunków wykonywania działalności poczto-

wej, za które nakładana jest na podmiot kara, w podziale na kary obligatoryjne i fakultatywne. Kary 
pieniężne na podstawie prawa pocztowego wymierza Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
(dalej: Prezes UKE), w drodze decyzji. Od decyzji Prezesa UKE o wymierzeniu kary pienięż-
nej przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Określono także maksymalną wy-
sokość kar oraz sposób określania ich wymiaru.

Odpowiedzialność na podstawie przepisów rozdziału 12 upp jest odpowiedzialnością karno-
administracyjną. Zastosowany w art. 126 upp zwrot: „karze podlega podmiot” wskazuje na bardzo 
szeroki krąg podmiotów, wobec których mogą być stosowane ww. kary pieniężne. Kary te mogą 
być zatem stosowane wobec osób zarówno fi zycznych, jak i prawnych, czy też innych podmiotów, 
które będą np. przedsiębiorcą uprawnionym do wykonywania działalności pocztowej, na podsta-
wie wpisu do rejestru operatorów pocztowych (art. 3 pkt 12 upp). Należy przy tym podkreślić, że 
czyn sprawczy z art. 126 upp mogą popełnić także osoby fi zyczne, którym nie można przypisać 
charakteru operatora pocztowego, np. podmioty świadczące usługi pocztowe bez wymaganego 
wpisu do rejestru (zob. Czyżak, 2015). Osoba taka może nie być nawet przedsiębiorcą wykonu-
jącym we własnym imieniu działalność gospodarczą w świetle art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej10 (dalej: usdg). 

W art. 126 upp określono kilka kategorii naruszeń podlegających odpowiedzialności karno-
administracyjnej, w tym m.in. polegających na zaniechaniu obowiązku udzielania informacji lub 
dostarczania dokumentów, uniemożliwianiu lub utrudnianiu przeprowadzenia kontroli, pomimo 
powiadomienia przez kontrolującego (Prezesa UKE) tej osoby (tj. osoby z kręgu wskazanego 
powyżej) o kontroli, naruszenia obowiązków informacyjno-sprawozdawczych spoczywających 
na operatorach pocztowych.

Mając na względzie ocenę znaczenia fi skalnej funkcji pełnionej przez analizowane kary pie-
niężne należy przytoczyć ustawowe podstawy prawne reguł wymiaru kary pieniężnej. 

Wysokość kary pieniężnej ustalana jest w niektórych przypadkach poprzez wyznaczenie 
relacji wysokości stosowanych sankcji do poziomu osiągniętego rocznego przychodu, w innych 
zaś kwotowo, gdy okres działalności jest krótszy aniżeli rok. 

W pierwszym przypadku wysokość kary pieniężnej nie może przekroczyć 2% przychodów 
ogółem osiągniętych przez operatora pocztowego z działalności pocztowej w roku obrotowym 
poprzedzającym wymierzenie kary, jak i z działalności gospodarczej w roku obrotowym poprzedza-
jącym wymierzenie kary w przypadku podmiotu wykonującego działalność pocztową bez wyma-
ganego wpisu do rejestru oraz podmiotu, który w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie 
kary nie wykonywał działalności pocztowej.

Jeżeli okres wykonywania działalności pocztowej jest krótszy niż 12 miesięcy, to za podstawę 
wymiaru kary pieniężnej przyjmuje się równowartość kwoty 500 000 euro, wyrażonej w złotych 
i ustalanej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obo-
wiązującego w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary.

10 Ustawy z dn. 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1829 ze zm.).
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Ustawodawca upoważnił Prezesa UKE do wystąpienia z żądaniem od sprawcy naruszenia 
dostarczenia danych niezbędnych do określenia podstawy wymiaru kary pieniężnej. Żądanie, 
o którym mowa, powinno być spełnione w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Bierna postawa 
sprawcy naruszenia skutkować będzie szacunkowym wymiarem kary pieniężnej. W przypadku 
niedostarczenia danych lub dostarczenia danych uniemożliwiających ustalenie podstawy wymiaru 
kary pieniężnej, Prezes UKE ustala karę pieniężną nie mniejszą niż:
a) 250% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z grudnia poprzedniego roku, 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – w przypadkach, o których mowa w art. 126 ust. 6 
i 7 ustawy;

b) równowartość 500 000 euro, wyrażoną w złotych i ustaloną przy zastosowaniu kursu śred-
niego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wydania decyzji 
o wymierzeniu kary pieniężnej – w pozostałych przypadkach.
Ustawodawca, piętnując zachowanie polegające na tym, że podległa jednostka kontrolowana 

uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, mimo powiadomienia przez kontrolującego 
tej osoby o kontroli, przewidział również możliwość autonomicznej odpowiedzialności karnoadmi-
nistracyjnej. Niezależnie bowiem od kary pieniężnej, o której mowa w art. 126 ust. 1 upp, karze 
pieniężnej podlegają w takiej sytuacji także: osoba fi zyczna będąca przedsiębiorcą, członek za-
rządu spółki prawa handlowego, dyrektor przedsiębiorstwa, wspólnik spółki jawnej, komplemen-
tariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. Ustalono jednak w tym przypadku 
górne progi tej kary. Nie może ona przekroczyć 300% otrzymywanego przez ukaranego wyna-
grodzenia, obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego 
za urlop, a w sytuacji, gdy ukarany nie otrzymuje wynagrodzenia w związku z pełnioną funkcją 
lub wykonywaną działalnością, wysokość kary nie może przekraczać dziesięciokrotności11 mini-
malnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę12.

Kara pieniężna powinna być uiszczona w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wy-
mierzeniu kary stała się ostateczna, natomiast kary pieniężne nieuiszczone w terminie wraz 
z odsetkami za zwłokę podlegają ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. W prawie pocztowym nie określono jednak sposobu uiszczenia 
kary pieniężnej.

Istotne znaczenie przy wymierzaniu kary mają terminy wskazane w prawie pocztowym, których 
upływ skutkuje stwierdzeniem przedawnienia karalności albo wykonania kary pieniężnej. Prezes 
UKE wydaje decyzję o wymierzeniu kary pieniężnej w terminie nieprzekraczającym 24 miesięcy 
od dnia stwierdzenia naruszeń. Natomiast obowiązek zapłaty kary pieniężnej ulega przedawnieniu 
po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej stała się ostateczna. 
Jest to rozwiązanie w pełni uzasadnione, ponieważ z jednej strony ustawodawca wyznacza orga-
nowi regulacyjnemu rynku usług pocztowych termin zakończenia postępowania administracyjne-
go w sprawie o nałożenie kary pieniężnej i mobilizuje go do sprawnego i efektywnego działania, 

11 W 2017 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9.09.2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. 
2016, poz. 1456) jest to 2.000,00 zł, zatem maksymalna kara pieniężna może wynieść 20000,00 zł. 
12 Ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2017, poz. 847).
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z drugiej zaś – niweluje poczucie „niekończącej się” niepewności prawnej wywołanej zaniechaniem 
działań przez właściwy organ administracji, po trzecie natomiast po upływie określonego czasu 
oddziaływanie represyjne i prewencyjne kary pieniężnej zmniejsza się, przez co nie spełnia ona 
nałożonych na nią funkcji i po czwarte – z upływem czasu maleją możliwości dowodowe, co może 
wiązać się z istotnymi trudnościami w sprawnym prowadzeniu postępowania przez Prezesa UKE.

IV. Dyrektywy wymiaru kar pieniężnych określonych w ustawie 
Prawo pocztowe

Ustawodawca uregulował w ustawie – Prawo pocztowe dyrektywy wymiaru kary pieniężnej. 
Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes UKE uwzględnia trzy elementy: stopień szkodliwości 
czynu, dotychczasową działalność podmiotu oraz wysokość przychodu uzyskanego z działalności 
gospodarczej w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary, z których każdy charakte-
ryzuje się prawną doniosłością. Pominięcie w ocenie Prezesa UKE jakiejkolwiek z nich, czy też 
formułowanie własnych kryteriów, odmiennych od ustawowych i nadawanie im zasadniczego 
znaczenia, stanowić będzie naruszenie prawa materialnego13.

Szkodliwość czynu to kategoria wybitnie ocenna, a konsekwencją tej niedookreśloności 
jest zawsze to, iż nie jest możliwe ścisłe wskazanie w ustawie kiedy zachodzi znikoma (art. 127 
ust. 4 upp), a kiedy inna, tzn. znaczna, rażąca szkodliwość czynu. Nie zmienia to jednak faktu, że 
ocena stopnia szkodliwości konkretnego zachowania powinna być oceną całościową, komplekso-
wą, nie zaś oceną poszczególnych faktorów zachowania sprawcy. Ocena szkodliwości czynu musi 
odzwierciedlać zakres negatywnych skutków wywołanych naruszeniem, a więc obejmować będzie 
ona nie tylko szkodę materialną, wywołaną nagannym zachowaniem, lecz także oddziaływanie 
tego zachowania na pozostałych uczestników rynku usług pocztowych. W szczególności należy 
uwzględnić rodzaj naruszonych obowiązków i dóbr, następstwa czynu, intensywność naruszenia, 
wysokość spowodowanej szkody. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny14 szkodliwość jest 
pojęciem szerszym, w którym obok aspektu szkody w rozumieniu materialnym, bierze się pod 
uwagę właśnie wagę naruszonych obowiązków, sposób i okoliczności naruszenia.

Odnosząc się do „dotychczasowej działalności podmiotu” jako dyrektywy wymiaru kary, 
wskazać należy, że chodzi tu przede wszystkim o ocenę naruszenia jako wyjątkowego, nieno-
torycznego zachowania w dotychczasowej działalności podmiotu na rynku usług pocztowych. 
Przedmiotem tej oceny będzie sposób wykonywania działalności pocztowej przed naruszeniem 
przepisów prawa pocztowego skutkującym odpowiedzialnością karnoadministracyjną. Słusznie 
w literaturze przedmiotu zauważa się, że: „W ramach omawianego kryterium należy ponadto do-
konać oceny współpracy podmiotu w zakresie prowadzonego postępowania kontrolnego czy też 
zmierzającego do nałożenia kary. Jako okoliczności zmniejszające wymiar kary mogą wystąpić 
m.in. przyznanie się do naruszenia, podjęcie czynności zapobiegawczych, ich efektywność oraz 
dobra wola w usuwaniu skutków naruszenia” (Gaj, Laprus-Bałuka i Zaborowska, 2017). 

Ostatnia z dyrektyw, nawiązująca do wysokości przychodu uzyskanego z działalności gospo-
darczej w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary, związana jest przede wszystkim 

13 Por. wyr. SN – Izba Karna z 11 grudnia 2014 r., IV KK 67/14, www.sn.pl (14.08.2017); wyr. SA w Warszawie z dnia 22 marca 2017 r. sygn. akt 
VI ACa 968/14, http://orzeczenia.ms.gov.pl/ (27.11.2017).
14 Wyr. SA z 14.06.2011 r. II GSK 688/10, Legalis nr 819848 (21.08.2017).
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z kwotowym sposobem określania wysokości nałożonej na sprawcę kary. To kryterium jest po-
wiązane z funkcją fi skalną pełnioną przez analizowane kary pieniężne. Podkreślić jednak należy 
kryterium adekwatności dolegliwości materialnej kary wobec sprawcy do popełnionych przez nie-
go czynów. Funkcja fi skalna kary pieniężnej nie może bowiem w żadnym stopniu być oceniana 
priorytetowo, ma ona bowiem, jak wskazano we wstępie, charakter uboczny. W tym rozumieniu 
stopień oddziaływania represyjnego kary pieniężnej powinien być dostosowany do stawianych 
karze w konkretnym przypadku celów prewencyjnych indywidualnych. Należy przy tym zauwa-
żyć, że w prawie pocztowym występuje niekonsekwencja terminologiczna ustawodawcy, który 
w omawianym przypadku używa określenia „przychód z działalności gospodarczej”. W takiej 
sytuacji „w przypadku operatora pocztowego, dla którego wymiar kary nie może przekroczyć 2% 
przychodów ogółem z działalności pocztowej (art. 126 ust. 4), a który poza działalnością poczto-
wą prowadzi inny rodzaj działalności gospodarczej dla ustalenia wysokości wymiaru kary, Prezes 
UKE będzie brał pod uwagę wysokość przychodu z całej działalności gospodarczej, a nie tylko 
pocztowej, co może być często niekorzystne dla podmiotu, ponieważ sumaryczna wysokość 
przychodu jest większa” (Gaj, Laprus-Bałuka i Zaborowska 2017).

W ustawie – Prawo pocztowe wprowadzono do polskiego porządku prawnego regulującego 
rynek usług pocztowych instytucję odstąpienia od wymierzenia kary. Prezes UKE, podejmując 
decyzję o odstąpieniu od kary, kieruje się charakterem i skalą tego naruszenia. Jeżeli zatem naru-
szenie nie będzie stanowiło istotnej przeszkody w realizacji przez Prezesa UKE zadań regulacyj-
nych i kontrolnych dotyczących rynku pocztowego, wymagających wykorzystania tych informacji, 
uzasadniona może być decyzja o odstąpieniu od wymierzenia kary. Prezes UKE może odstąpić od 
wymierzenia kary ze względu na istniejącą koniunkturę gospodarczą, aktualną sytuację fi nansową 
operatora wyznaczonego, w tym w zakresie świadczenia usług powszechnych, uwarunkowania 
rynku pracy oraz utrzymanie ciągłości świadczenia usług powszechnych, a w pewnych ustawowo 
określonych przypadkach naruszeń, także wyniki badań, o których mowa w art. 52 ust. 1 upp, 
z ostatnich dwóch lat, oraz wielkość różnicy między wskaźnikami obowiązującymi a osiągniętymi 
i działania podjęte przez operatora na rzecz poprawy osiąganych wskaźników.

V. Funkcja fi skalna kar pieniężnych uregulowanych w ustawie 
Prawo pocztowe – ujęcie statystyczne zagadnienia

Wysokość wpływów z kar pieniężnych uregulowanych w rozdziale 12 upp w latach 2006–2017 
(stan na 24 sierpnia 2017 r.) do budżetu państwa wskazuje na marginalne ich znaczenie jako 
narzędzi gromadzenia środków publicznych. Kary te ujmowane są w sprawozdaniach z wyko-
nania ustawy budżetowej w grupie „innych dochodów niepodatkowych”. W tabeli 1(A) wskazano 
łączną wysokość omawianych kar pieniężnych nałożonych w latach 2006–2017 (do 24 sierpnia 
2017 r.) i odniesiono je do danych ujętych w załącznikach do sprawozdań z wykonania budżetu 
państwa w latach 2006–2016 oraz w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa 
za styczeń–czerwiec 2017 r. Wpływy z ww. kar pieniężnych wynosiły od ok. 200 zł w 2006 r. do 
ponad 52,5 tys. zł w 2016 r. Dochody ogółem UKE (w 2006 r. – Urzędu Regulacji Telekomunikacji 
i Poczty (dalej: URTiP)) nie przekroczyły w analizowanym okresie 10 mld zł, natomiast dochody 
ujęte zbiorczo w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa jako dochody państwowych jed-
nostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe wynosiły 24,1 mld zł.
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Konkludując, potwierdzony został uboczny charakter funkcji fi skalnej omawianych kar 
pieniężnych, które stanowią niewielką część zarówno dochodów budżetu państwa (dochodów 
niepodatkowych), jak i dochodów UKE (URTiP) ujętych w części 76, dziale 600 UKE (URTiP) 
„Transport i łączność” sprawozdania z wykonania budżetu państwa. W pierwszej z omawianych 
relacji udział wpływów z kar pieniężnych (A) we wskazanych kategoriach dochodów budżetu 
państwa (C) w latach 2006–2016 wynosił poniżej piętnastu dziesięciotysięcznych procent (A/D), 
z kolei udział ww. kar w dochodach UKE wynosił w ww. okresie poniżej czterech tysięcznych 
procent (A/B). 

Zgodnie z danymi udostępnionymi autorowi, po wejściu w życie ustawy – Prawo pocztowe, 
a zatem od 1 stycznia 2013 r., Prezes UKE wydał ogółem 11 decyzji, których przedmiotem była 
kara pieniężna określona w rozdziale 12 upp. Największe wpływy z kar pieniężnych związane 
były z naruszeniem przepisów o ochronie tajemnicy pocztowej. Tajemnica pocztowa obejmuje 
informacje przekazywane w przesyłkach pocztowych, informacje dotyczące realizowania prze-
kazów pocztowych, dane dotyczące podmiotów korzystających z usług pocztowych oraz dane 
dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług. Do 
zachowania tajemnicy pocztowej są obowiązane m.in. osoby, które z racji wykonywanej dzia-
łalności mają dostęp do tajemnicy pocztowej. Naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy 
pocztowej jest w szczególności ujawnianie lub przetwarzanie informacji albo danych objętych 
tajemnicą pocztową, jak również umożliwianie osobom nieuprawnionym podejmowania dzia-
łań mających na celu wykonywanie ww. czynności. Podmiot, który nie usunął nieprawidłowości 
dotyczących działalności pocztowej w terminie określonym w decyzji Prezesa UKE podlegał 
karze pieniężnej. Z tego też tytułu w latach 2013–2017 nałożono kary pieniężne w łącznej wy-
sokości 50 000 zł. Inne kary pieniężne nakładane w ww. okresie związane były z niewywiąza-
niem się z obowiązku corocznego przedkładania Prezesowi UKE, w terminie do dnia 31 marca, 
sprawozdania z działalności pocztowej w poprzednim roku. Wpływy z ww. kar pieniężnych 
wynosiły w tym okresie 4 900,00 zł (za rok sprawozdawczy 2013) oraz 4 800,00 zł (za rok 
sprawozdawczy 2014).

Tabela 2. Podstawa prawna oraz wysokość nałożonej kary pieniężnej przez Prezesa UKE po 1 stycz-
nia 2013 r.

Lp. Podstawa prawna nałożonej kary pieniężnej
Wysokość 

kary pieniężnej

1.
Nałożenie kary pieniężnej w związku z niewywiązaniem się z obowiązku, 
o którym mowa w art. 43 ust. 1 upp za rok sprawozdawczy 2013 (na pod-
stawie art. 126 ust. 1 pkt 2 upp).

4 900,00 zł

2.
Nałożenie kary pieniężnej w związku z niewywiązaniem się z obowiązku, 
o którym mowa w art. 43 ust. 1 upp za rok sprawozdawczy 2014 (na pod-
stawie art. 126 ust. 1 pkt 2 upp).

4 800,00 zł.

3.
Nałożenie kary pieniężnej w związku z naruszeniem przepisów art. 41 
ust. 3 pkt 1 i 3 oraz art. 41 ust. 2 pkt 2 upp (na podstawie art. 126 ust 1 
pkt 15 upp)

50 000,00 zł

Źródło: dane uzyskane z Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Departament Rynku Pocztowego na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, 
DRP.WAS.0143.11.2017.2, stan na dzień: 24.08.2017 r.
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VI. Podsumowanie
Celem pierwszoplanowym kar administracyjnych jest funkcja ochronna w stosunku do porządku 

administracyjnego, następnie funkcja redystrybucyjna, a na końcu represyjna. Jedną z funkcji kary 
pieniężnej jest także funkcja fi skalna, przy czym jest to funkcja uboczna omawianego narzędzia. 
Wpływy z ww. źródeł gromadzenia środków publicznych są niewielkie, co podkreśla znaczenie 
funkcji prewencyjnej omawianych narzędzi fi nansowoprawnych. Zapłata kary pieniężnej wymie-
rzonej na podstawie przepisów prawa pocztowego skutkuje dostarczaniem do budżetu państwa 
środków pieniężnych w celu ich wydatkowania m.in. na fi nansowanie zadań publicznych. W związku 
z faktem, iż w ustawie – Prawo pocztowe nie wskazano sposobu uiszczenia kary pieniężnej, duże 
znaczenie będzie miała wypracowana w powyższym względzie praktyka Prezesa UKE oparta na 
odpowiednim stosowaniu przepisów uop. Co istotne, wszelkie działania Prezesa UKE muszą być 
podejmowane przy pełnym uwzględnieniu przepisów uondfp, gdyż Prezes UKE, jako kierownik 
jednostki sektora fi nansów publicznych, podlega odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi -
nansów publicznych. Należy mieć na uwadze, że wyłączenia z art. 3 uondfp nie obejmują niepo-
datkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ufp (Lipiec-Warzecha, 2012, s. 51).

Omawiane kary stanowią narzędzie wykorzystywane przez Prezesa UKE do piętnowania 
zachowań uczestników w rynku usług pocztowych, które zakłócają dostęp użytkownikom rynku 
pocztowego do usług powszechnych wysokiej jakości.

W literaturze przedmiotu słusznie zwrócono uwagę na to, że „każdy dochód publiczny, nie-
zależnie od tytułu prawnego, na podstawie którego jest pobierany, powoduje zwiększenie zgro-
madzonych środków, co nie musi automatycznie oznaczać, że jego ustanowienie w zamierzeniu 
ustawodawcy ma spełnić głównie cel fi skalny” (Majka, 2011, s. 10). Tak też jest w przypadku kar 
pieniężnych w prawie pocztowym. 

Dane liczbowe dotyczące wpływów do budżetu państwa dochodów niepodatkowych wy-
nikających z nałożonych na podmioty rynku usług pocztowych kar pieniężnych jednoznacznie 
wskazują na ich marginalne znaczenie jako narzędzi gromadzenia środków publicznych. Należy 
jednak mieć na uwadze, że każda opieszałość związana z egzekwowaniem ww. należności pub-
licznoprawnych będzie skutkowała koniecznością zweryfi kowania czy w sprawie nie miało miejsce 
naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych. 
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Streszczenie
Rozwój e-administracji (e-government, e-państwo, e-urząd) to naturalny etap usprawniania komu-
nikacji państwa z obywatelem w dobie Internetu, wiążący się ściśle z szeroką modernizacją istnie-
jącej w danym państwie infrastruktury i standaryzacją stosowanych systemów, a także z ogólną 
poprawą jakości świadczonych w tym obszarze usług. To także źródło ogromnych oszczędności 
i sposób na ochronę środowiska naturalnego. Wejście w życie z początkiem 2016 roku rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfi kacji elektronicznej 
i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 
(tzw. rozporządzenie eIDAS) usprawnia sposób uwierzytelniania oraz podpisywania dokumen-
tów elektronicznych, a tym samym otwiera drogę do stworzenia w Polsce sprawnego cyfrowego 
obiegu korespondencji urzędowej. 
W ostatnich latach w Europie w ramach cyfryzacji usług publicznych pojawiło się wiele systemów 
informatycznych mających stanowić nowoczesny odpowiednik tradycyjnej usługi pocztowej. Usługi 
te, znane jako „cyfrowe skrzynki pocztowe”, „cyfrowe skrytki” czy też „certyfi kowana poczta elek-
troniczna”, są wykorzystywane przez rządy poszczególnych państw europejskich do prowadzenia 
korespondencji i wymiany dokumentów z obywatelami.
„Cyfrowe skrzynki” – z założenia – oferują rozwiązanie tanie (tańsze niż tradycyjna koresponden-
cja), bezpieczne (o wysokim stopniu bezpieczeństwa informacji przechowywanych w skrzynkach), 

* Radca prawny, Kancelaria Prawna SWS Strykowski Wachowiak Sp.k., specjalizujący się w obsłudze podmiotów działających na rynkach regu-
lowanych, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów: pocztowego, energetycznego i lotniczego; wiceprezes zarządu Instytutu Pocztowego; absolwentka 
Podyplomowego Studium Public Relations AE (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu; e-mail: anna.borkowska@sws.com.pl.



90 Anna Romejko-Borkowska            E-administracja, czyli cyfryzacja usług publicznych w Europie i w Polsce…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 1(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.7.7

łatwo dostępne (via Internet), użyteczne (w zależności od pojemności przestrzeni dyskowej 
danego systemu możliwe jest zarządzanie zawartością skrzynki) oraz prawnie wiążące (do-
starcza bowiem dowodów na odbiór i wysyłkę dokumentów oraz zapewnia autentyczność ich
 pochodzenia). 
W wielu państwach Unii Europejskiej naturalnym partnerem dla administracji publicznej do obsługi 
poczty cyfrowej stali się pocztowi operatorzy narodowi lub wywodzący się ze struktur państwo-
wych. Z perspektywy polskich uwarunkowań oraz potrzeb wytworzenia nowego, kompleksowego 
modelu e-administracji interesujący wydaje się model czeski jako przykład kooperacji pocztowe-
go operatora narodowego z administracją państwową. W ramach tej współpracy powstał między 
innymi łatwy dostęp do usług administracji publicznej poprzez punkty kontaktowe w sieci Poczty 
Czeskiej. W punktach pocztowych można otrzymać uwierzytelnione wyciągi z wielu rejestrów 
administracji publicznej lub formularze, np. wyciąg z rejestru gruntów, z rejestru podmiotów go-
spodarczych czy z rejestru karnego. 
Aktualnie w Polsce coraz wyraźniejsza jest tendencja ze strony rządowej do zaangażowania 
polskiego operatora narodowego – Poczty Polskiej – w proceder krajowej cyfryzacji administra-
cji publicznej. W ramach „pierwszego kroku” zawarte zostało porozumienie z Pocztą Polską i jej 
spółką zależną Pocztą Polską Usługi Cyfrowe o strategicznej współpracy w obszarze cyfryzacji 
państwa. Umowa dotyczyła integracji systemów informatycznych administracji, z których korzy-
stają obywatele, z pocztową platformą Envelo, czyli stworzoną przez Pocztę Polską skrzynką 
do komunikacji elektronicznej. Adaptując rozwiązanie czeskie na grunt polski, platforma Envelo 
miałaby za zadanie umożliwić wdrożenie projektu e-skrzynki (na wzór czeskiej Datove Schranky), 
która przejęłaby na siebie znaczą część korespondencji między administracją a obywatelem 
(G2C), biznesem i administracją (G2B) oraz samą administracją (G2G), realizowanej dotychczas 
w formie tradycyjnej przesyłki listowej rejestrowanej. Docelowo, poprzez placówki pocztowe i do-
ręczycieli oraz z użyciem urządzeń mobilnych, za pośrednictwem których ułatwiony miałby zostać 
dostęp do profi lu zaufanego, korespondencja papierowa miałaby być doręczana elektronicznie 
(na komputer, telefon, laptop), bez konieczności odbierania jej w placówce pocztowej. Placówki 
pocztowe w takim modelu odgrywałyby rolę dopełniającą i byłyby miejscem uzyskania dostępu do 
różnego rodzaju dokumentów urzędowych, np. zaświadczeń. Niestety obecnie wynikająca w ww. 
porozumienia współpraca nie jest realizowana.

Słowa kluczowe: prawo pocztowe; usługi pocztowe; cyfryzacja; e-administracja; administracja 
publiczna; pocztowy operator narodowy.

JEL: H42, K23, L870, O33

I. Wprowadzenie
W ostatnich latach w Europie dostrzegalny jest wyraźny proces budowania społeczeństwa 

informacyjnego. Administracja publiczna coraz częściej wykorzystuje technologie informacyjne 
i telekomunikacyjne, opierając na nich kontakt na linii państwo – obywatel i obywatel – państwo. 
Rozwój e-administracji (zwanej też e-government, e-państwo, czy e-urząd) wiąże się ściśle z szeroką 
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modernizacją istniejącej w danym państwie infrastruktury i standaryzacją stosowanych systemów, 
a także z ogólną poprawą jakości świadczonych w tym obszarze usług. W konsekwencji tworzone 
są dodatkowe mechanizmy, umożliwiające większe zaangażowanie obywateli w sprawy państwowe, 
co z kolei – z założenia i docelowo – może systematycznie przyczyniać się do budowy państwa 
demokratycznego i do rozwoju w danym kraju procesów demokratycznych i propaństwowych. 

II. Rozporządzenie eIDAS jako otoczenie prawne dla cyfryzacji 
usług publicznych

W połowie 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfi kacji elektronicznej i usług zaufania w odniesie-
niu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE 
(dalej: rozporządzenie eIDAS). Głównym celem tego rozporządzenia jest ujednolicenie w całej 
Unii Europejskiej standardów zapewnienia bezpieczeństwa transakcji elektronicznych świadczo-
nych w Internecie. 

Rozporządzenie wprowadziło powszechnie rozpoznawalne mechanizmy identyfi kacji elektro-
nicznej (dalej: eID), które umożliwiają jednoznaczną weryfi kację tożsamości użytkowników usług 
online. W praktyce oznacza to, iż eID stanowi w obrocie cyfrowym taki sam instrument, jak doku-
ment tożsamości mający postać materialną w obrocie tradycyjnym. Rozporządzenie nałożyło też 
na państwa członkowskie obowiązek nadzoru nad dostawcami usług zaufania oraz współpracy 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa transakcji elektronicznych. 

Co jednak szczególnie istotne z punktu widzenia zagadnienia administracji cyfrowej, w roz-
porządzeniu eIDAS przewidziano instytucję rejestrowanego doręczenia elektronicznego, umoż-
liwiającą odbieranie i wysyłanie danych, które korzystają z domniemania integralności danych 
oraz wysłania i odbioru tych danych przez zidentyfi kowane podmioty. Instytucja rejestrowanego 
doręczenia elektronicznego może więc być skutecznie wykorzystywana w postępowaniach są-
dowych i administracyjnych jako dowód nadania lub odbioru dokumentu lub dowód dotrzymania 
terminu, wynikającego z określonej procedury (sądowej, administracyjnej) – stąd ranga takich 
doręczeń jest doniosła i analogiczna do doręczeń tradycyjnych listów poleconych.

W dużym uproszczeniu można zatem stwierdzić, że rozporządzenie eIDAS usprawnia sposób 
uwierzytelniania oraz podpisywania dokumentów elektronicznych, a tym samym otwiera drogę 
do stworzenia – również w Polsce – sprawnego cyfrowego obiegu korespondencji urzędowej. 

W następstwie rozporządzenia eIDAS polski ustawodawca uchwalił ustawę z 5 września 
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfi kacji elektronicznej (Dz.U. 2016, poz. 1579). Ustawa ta 
miała za zadanie uchylić uprzednie przepisy o podpisie elektronicznym1 i uporządkować rynek 
systemów elektronicznych w Polsce. W szczególności określono krajową infrastrukturę zaufania, 
działalność dostawców usług zaufania oraz kwestie certyfi katów podpisów elektronicznych i pie-
częci elektronicznych. W ślad za ww. ustawą wydane zostało rozporządzenie Ministra Cyfryzacji 
z 5 października 2016 r. w sprawie krajowej infrastruktury zaufania (Dz.U. 2016, poz. 1632). Obie 
wymienione regulacje mają na celu przyspieszenie procesu cyfryzacji usług publicznych, a w efekcie 
– stanowią normatywną bazę do wdrożenia w Polsce usługi tzw. cyfrowych skrzynek pocztowych.

1 Zgodnie z art. 141 ustawy o usługach zaufania oraz identyfi kacji elektronicznej „traci moc ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 262; z 2014 r., poz. 1662 oraz z 2015 r., poz. 1893)”.
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III. Rozwój cyfryzacji usług publicznych w Europie, 
rola operatorów pocztowych

W wielu krajach europejskich można dostrzec ekspansję systemów informatycznych mają-
cych stanowić nowoczesny odpowiednik tradycyjnej usługi pocztowej. Usługi te, znane głównie 
jako „cyfrowe skrzynki pocztowe”, „cyfrowe skrytki”, „certyfi kowana poczta elektroniczna”2, są wy-
korzystywane przez rządy poszczególnych państw europejskich do prowadzenia korespondencji 
i wymiany dokumentów z obywatelami. Niezależnie bowiem od swojej struktury i szczegółowej 
architektury informatycznej, każdy z systemów ma za zadanie przyspieszyć i ułatwić komunikację 
obywateli z administracją, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom głównie tych, którzy chcą załatwić 
tzw. sprawy urzędowe bez konieczności osobistego stawiennictwa w danym urzędzie, z poziomu 
jakiegokolwiek urządzenia elektronicznego i z użyciem dostępnej sieci internetowej. 

W związku z tym zasadna wydaje się teza, iż w czasach, w których coraz większa część 
komunikacji odbywa się drogą elektroniczną , nowoczesne państwo ma za zadanie dostosować 
się do tego trendu i, prowadząc równolegle lub nawet wyprzedzająco odpowiednie działania le-
gislacyjne i technologiczne (infrastrukturalne), zapewnić obywatelom sprawną, cyfrową obsługę, 
gwarantując jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa dla takiej komunikacji. Z racji bowiem 
rangi załatwianych w ten sposób spraw, waga przesyłanych dokumentów jest zazwyczaj bardzo 
znacząca ze względu na ich merytoryczną zawartość (dane objęte ochroną, w tym dane oso-
bowe, sprawy prywatne obywateli, tajemnica przedsiębiorstwa czy inne dane poufne) i o daleko 
idących skutkach prawnych (związanych na przykład z rozpoczęciem biegu wszelkiego rodzaju 
terminów urzędowych). 

Tzw. cyfrowe skrzynki i ich odpowiedniki z założenia oferują rozwiązania tanie (koszty obsługi 
są relatywnie niższe niż koszty tradycyjnej korespondencji), bezpieczne (o wysokim stopniu bez-
pieczeństwa informacji przechowywanych w skrzynkach, z możliwością ich archiwizacji), łatwo 
dostępne (via Internet, w związku z czym lokalizacja nadawcy/odbiorcy pozostaje bez znaczenia 
dla możliwości korzystania z usługi), użyteczne (w zależności bowiem od pojemności przestrzeni 
dyskowej danego systemu możliwe jest zarządzanie zawartością skrzynki) oraz prawnie wiążące 
(dostarczające dowodów na odbiór i wysyłkę dokumentów oraz zapewniające autentyczność ich 
pochodzenia) – w tym ostatnim wypadku mowa jest oczywiście o wspomnianej wcześniej roli re-
jestrowanej przesyłki elektronicznej, która na mocy rozporządzenia eIDAS ma identyczną rangę 
pod względem skutków prawnych, jak list polecony.

IV. Przypadki cyfryzacji usług publicznych w wybranych 
państwach europejskich

1. Uwagi ogólne

W licznych państwach europejskich naturalnym partnerem dla administracji publicznej do ob-
sługi poczty cyfrowej stali się pocztowi operatorzy narodowi (lub operatorzy pocztowi wywodzący 
się ze struktur państwowych). 

2 Wszelkie dane dotyczące europejskich systemów administracji usług publicznych przywołane w niniejszym opracowaniu zostały udostępnione i wy-
korzystane dzięki uprzejmości Instytutu Pocztowego, w oparciu o analizę Instytutu Pocztowego (2016). 
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Wśród stosowanych w kontaktach obywateli z administracją w obrocie cyfrowym rozwiązań 
wyróżnić można sześć wiodących systemów3:
1) pojedyncze punkty dostępowe – systemy rozwijane przez instytucje publiczne służące do 

przekazywania podań, formularzy, innych ofi cjalnych dokumentów do odpowiednich urzędów 
– przykład: ePUAP (Polska); 

2) cyfrowe skrzynki pocztowe – usługi dostarczane przez operatorów pocztowych przeprowa-
dzających modernizację swojej oferty; często umożliwiają wysyłanie korespondencji zarów-
no elektronicznej, jak i hybrydowej – przykłady: Moje Datova Schranka (Czechy), Skrzynka 
LaPoste (Francja);

3) profi l zaufany – odgrywa rolę podpisu elektronicznego w kontaktach obywateli z administracją 
(Polska); na poziomie UE kwestię podpisu elektronicznego reguluje rozporządzenie eIDAS;

4) cyfrowe skrytki – wersja cyfrowej skrzynki pocztowej opierającej się wyłącznie na kanale in-
ternetowym; często stworzone od podstaw przez podmioty publiczne i prywatne – przykład: 
e-Boks (Dania);

5) dedykowany adres e-mail + program szyfrujący (@eesti.ee + DigiDoc – rozwiązanie estońskie);
6) certyfi kowana poczta elektroniczna – wydzielone systemy poczty elektronicznej (często szy-

frowanej), udostępniające opcje przechowywania dokumentów – przykłady: De-Mail (Niemcy), 
PEC (Posta Elettronica Certifi cata, Włochy), IncaMail (Szwajcaria).

2. Przegląd wybranych rozwiązań europejskich, cechy charakterystyczne

Jak już wspomniano, w Europie funkcjonują rozmaite rozwiązania informatyczne, mające na 
celu umożliwienie komunikacji między obywatelami a państwem. Niżej opisano kluczowe cechy 
wybranych modeli systemowych:
1) system duński e-Boks:

a) system ten został uruchomiony w 2001 r. jako system do elektronicznej komunikacji, 
łączący instytucje publiczne oraz przedsiębiorców z obywatelami Danii – elektroniczna 
skrzynka odbiorcza z dożywotnią archiwizacją;

b) system jest obligatoryjny dla administracji publicznej i dla przedsiębiorców, obywatele 
zaś mają możliwość wyboru sposobu doręczeń (tradycyjnie lub elektronicznie);

c) do założenia skrzynki niezbędny jest cyfrowy podpis NemID (online, przez jednostki ad-
ministracji bądź poprzez bankowość internetową );

d) właścicielami systemu e-Boks są duńska poczta (Post Danmark) oraz Nets, dostawca 
usług płatności, kart płatniczych oraz technologii informatycznych;

2) system włoski PEC (Posta Elettronica Certifi cata):
a) system ten jest usługą pozwalającą na wymianę zabezpieczonej korespondencji elek-

tronicznej, dostarczającą jednocześnie dowody nadania;
b)  PEC jest nadzorowany przez rząd włoski, który ustala normy techniczne i funkcjonalne, 

obligatoryjne dla usługi; operatorami usługi mogą̨ być podmioty, które przejdą certyfi kację  
i spełnią  wszystkie normy;

c) istnieje ustawowe zobowiązanie do korzystania z PEC przez określoną̨ grupę pod-
miotów – fi rmy, osoby prowadzące działalność́ gospodarczą  oraz organy administracji 

3 Ibidem.
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 publicznej; wiadomość wysłana przy użyciu PEC jest prawnie równoważna listowi pole-
conemu;

d)  popularność PEC wyeliminowała z rynku rządowy projekt PostaCertifi cat@, który w du-
żym stopniu polegał na rozwiązaniach PEC, jednakże w ograniczonym w stosunku do 
PEC zakresie, a którego właścicielem był włoski operator pocztowy – Poste Italiane;

3) system niemiecki De-Mail:
a) jest systemem komunikacji elektronicznej, służącym do bezpiecznej wymiany korespon-

dencji i dokumentów między uwierzytelnionymi użytkownikami (obywatelami powyżej 
18. roku życia), przedsiębiorstwami i urzędami;

b) jest systemem zamkniętym, w którym dostawcy wymieniają między sobą korespondencję  
otrzymaną  od swoich klientów;

c) jest projektem rządowym; usługa De-Mail może być świadczona przez każdego dostaw-
cę prywatnego, który uzyska akredytację na podstawie ustawy zwanej „Prawo De-Mail”; 

d) do tej pory usługę świadczyli m.in.: Deutsche Telekom AG, Mentana – Claimsoft, T-Systems 
oraz United Internet AG (właściciel marek GMX, 1&1 oraz Web.de), o akredytację starał 
się również niemiecki operator pocztowy Deutsche Post;

e) równolegle swój projekt próbowała rozwinąć niemiecka Deutsche Post poprzez urucho-
mienie konkurencyjnej usługi poczty elektronicznej E-Postbrief; system ten nie jest zinte-
growany z De-Mail (nie istnieje możliwość wymiany korespondencji między systemami) 
i nie zyskał dotąd oczekiwanej popularności;

4) system francuski Digiposte:
a) to skrzynka e-mailowa oferowana przez francuskiego operatora pocztowego La Poste, 

w której konto zakłada się za pośrednictwem kanału online, przy czym istnieje możliwość 
zweryfi kowania tożsamości cyfrowej (tzw. Digital Identity); założenie przez użytkownika 
skrzynki La Poste i zweryfi kowanie swojego Digital Identity pozwala na możliwość otrzy-
mywania i wysyłania listów rejestrowanych oraz korzystania z innych standardowych 
funkcjonalności dodanych (np. znakowanie stemplem czasowym);

b) weryfi kacja w celu otrzymania Digital Identity dokonywana jest przez listonosza, po 
uprzednim umówieniu dogodnego terminu wizyty;

c) listy w formie elektronicznej mogą być wysyłane wyłącznie do innych posiadaczy Digital 
Identity, natomiast listy w formie hybrydowej (papierowa forma dostarczenia wysłanej 
elektronicznie wiadomości) mogą być wysyłane wyłącznie do odbiorców z Francji, Korsyki, 
zamorskich departamentów Francji (np. Gwadelupa czy Gujana Francuska) oraz do 
Monako;

d) umożliwia archiwizowanie dokumentów oraz dzielenie się tymi dokumentami z podmio-
tami trzecimi;

5) system estoński – @eesti.ee + DigiDoc:
a) każda osoba posiadająca estoński numer identyfi kacyjny (odpowiednik polskiego numeru 

PESEL) ma możliwość założenia adresu e-mail w domenie @eesti.ee; jest to adres, na 
który urzędy przesyłają do swoich obywateli ważne dokumenty, zaszyfrowane za pomocą 
oprogramowania DigiDoc; rozwiązanie @eesti.ee nie jest skrzynką  pocztową , jest to jedy-
nie adres służący do przekierowywania korespondencji na standardowe skrzynki e-mail; 
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b) usługa adresu e-mail w domenie @eesti.ee została wbudowana jako część rządowego 
portalu służącego do kontaktu z obywatelami – eesti.ee, zawartość wiadomości wysy-
łanych z domeny @eesti.ee nie jest zapisywana, widoczna jest jedynie lista wysłanych 
wiadomości;

c) usługa jest uzupełniona o ofertę skrzynki DigiDoc, będącą powszechnym w Estonii syste-
mem służącym do przechowywania, wymiany i podpisywania elektronicznych dokumen-
tów; DigiDoc jest dostępny po zalogowaniu za pomocą estońskiego dowodu osobistego 
z wbudowanym chipem lub mobilnego ID (obsługiwanego przez specjalną , dedykowaną  
kartę SIM): użytkownicy mogą wgrywać pliki na serwer, podpisać je cyfrowo (za pomo-
cą karty) i wysłać (np. korzystając z narodowego adresu e-mail), a po zalogowaniu do 
osobistego folderu widzą  swoje pliki oraz wszystkie te, które cyfrowo podpisali;

d) system jest wykorzystywany przez obywateli, sektor prywatny i publiczny, wliczając 
w to dokumenty sądowe, kontrakty i umowy; przestrzeń dyskowa w „chmurze” (cloud) 
na dowolne pliki wynosi 50MB, a pliki przechowywane są w ten sposób przez minimum 
12 miesięcy;

e) korzystanie z DigiDoc oraz adres e-mail w domenie @eesti.ee są w pełni darmowe, 
a koszty utrzymania ponosi rząd Estonii;

6) system czeski eGON (ChechPOINT + Datove Schranky):
a) program uruchomienia platformy elektronicznej realizacji zadań administracji publicznej 

w Republice Czeskiej rozpoczął się w 2008 r. wraz z uchwaleniem ustawy o e-admini-
stracji, natomiast w 2011 r. wszystkie projekty e-administracji funkcjonujące dotąd jako 
osobne systemy zostały zebrane w całość pod nazwą eGON (od eGovernment);

b) eGON łączy dwa kluczowe projekty czeskiej e-administracji: (1) ChechPOINT jako sy-
stem informatyczny, zapewniający elektroniczny dostęp do różnych rejestrów oraz (2) 
system Datove Schranky (DS) jako skrzynki danych i główne narzędzie elektronicznej 
wymiany dokumentów w programie e-administracji – operatorem systemu DS jest Poczta 
Czeska;

c) ChechPOINT oraz system DS mają dostęp do rejestrów podstawowych za pomocą sy-
stemów informatycznych zarządzających tymi rejestrami oraz sieci łączności administracji 
publicznej (KVIS);

d) celem projektu ChechPOINT (skrót od nazwy: Narodowy Terminal Doręczania Potwierdzonej 
Informacji) było ułatwienie kontaktów obywatela z administracją  (państwową  i samorzą-
dową), a zwłaszcza zredukowanie czasu, jaki obywatel musi poświęcić na uzyskiwanie 
różnych dokumentów; cele te zrealizowano poprzez zbudowanie systemu informatycz-
nego, zapewniającego elektroniczny dostęp do rejestrów upoważnionym urzędnikom 
(asystentom obywatela) oraz stworzenie punktów obsługi, w których można uzyskać 
potwierdzone wypisy z wielu rejestrów jednocześnie;

e) system DS jest z kolei głównym narzędziem elektronicznej wymiany dokumentów w pro-
gramie e-administracji w Republice Czeskiej, którego operatorem jest Poczta Czeska; 
skrzynki danych tworzone są̨ obowiązkowo dla wszystkich instytucji administracji pub-
licznej, notariuszy i komorników oraz fi rm/instytucji posiadających osobowość prawną ; 
dobrowolnie zaś dla osób fi zycznych lub prowadzących działalność gospodarczą,
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f) właścicielem obu systemów jest Republika Czeska, ponosząc także wszystkie koszty 
utrzymania i rozwoju systemu; głównymi składnikami kosztów utrzymania są koszty 
wsparcia technicznego dla użytkowników oraz koszty administrowania systemu i wsparcia 
technicznego dla samego systemu informatycznego;

g) rozwiązanie czeskie (Datove Schranka) jest przykładem kooperacji pocztowego opera-
tora narodowego (Poczty Czeskiej) z administracją państwową – w jej ramach powstał 
między innymi łatwy dostęp do usług administracji publicznej w ramach punktów kon-
taktowych w sieci Poczty Czeskiej, w których można otrzymać uwierzytelnione wyciągi 
z wielu rejestrów administracji publicznej lub formularze, np. wyciąg z rejestru gruntów, 
z rejestru podmiotów gospodarczych czy z rejestru karnego. 

Z perspektywy polskich uwarunkowań oraz potrzeb wytworzenia nowego, kompleksowego 
modelu e-administracji interesujący wydaje się właśnie model czeski, który – jako przykład ko-
operacji pocztowego operatora narodowego z administracją państwową – w naturalny sposób 
mógłby stanowić model dla Polski.

V. Uwarunkowania rynku polskiego

1. Porozumienie rządowe z Pocztą Polską

Równolegle z uchwaleniem polskiego odpowiednika rozporządzenia eIDAS, w Polsce wyraź-
na stała się tendencja ze strony rządowej do zaangażowania polskiego operatora narodowego 
– Poczty Polskiej S.A. (będącej jednoosobową spółką Skarbu Państwa, ale też operatorem wy-
znaczonym do świadczenia pocztowych usług powszechnych na lata 2016–2025; dalej: Poczta 
Polska) w proceder krajowej cyfryzacji administracji publicznej. 

W ramach „pierwszego kroku” w sierpniu 2016 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy stroną 
rządową, reprezentowaną przez Ministra Cyfryzacji i Ministra Infrastruktury i Budownictwa, a Pocztą 
Polską i jej spółką zależną Pocztą Polską Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. o strategicznej współpracy 
w obszarze cyfryzacji państwa4. Umowa dotyczyła integracji systemów informatycznych admini-
stracji, z których korzystają obywatele, z pocztową platformą Envelo, czyli stworzoną przez Pocztę 
Polską skrzynką do komunikacji elektronicznej. Było to pierwsze tego typu porozumienie na rynku, 
w wyniku którego Poczta Polska mogłaby się stać się kluczowym fi larem budowy tzw. e-państwa. 

W zamyśle strony rządowej Poczta Polska miała stać się jedną z kluczowych instytucji, na 
których będzie się opierać budowa cyfrowego państwa5. Miała też pomóc w ograniczeniu skut-
ków wykluczenia cyfrowego obywateli, szczególnie mieszkających na obszarach oddalonych od 
dużych ośrodków administracyjnych. Przy okazji podpisywania wspomnianego porozumienia 
podkreślano, że narodowy operator pocztowy ma wszelkie atuty, by odgrywać jedną z głównych 
ról w cyfryzacji kraju. 

Tym celom miało służyć m.in. uruchamianie w placówkach pocztowych bezpłatnych punktów 
Wi-Fi, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie dostęp do Internetu nie jest powszechny. 
Przede wszystkim jednak chodziło o to, aby:

4 Pozyskano z: http://www.polskaszerokopasmowa.pl/artykuly/budowa-e-panstwa-nowe-zadanie-dla-poczty-polskiej.html (17.11.2017); https://media.
poczta-polska.pl/pr/325241/poczta-polska-strategicznym-partnerem-w-budowie-e-panstwa-porozumienie-z-ministerstwem-cyfryzacji-oraz-ministerstwem
-infrastruktury-i-budownictwa (17.11.2017).
5 Por. ibidem.
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1) poprzez placówki pocztowe i doręczycieli (tzw. ambasadorów cyfryzacji), za pośrednictwem 
urządzeń mobilnych ułatwić obywatelom uzyskanie dostępu do profi lu zaufanego – tak, 
aby uzyskać efekt podobny, jak w Czechach, tj. by poczta papierowa była dostarczana na 
komputer lub telefon, bez konieczności odbierania jej w placówce pocztowej (jak wcześniej 
wskazano – to w Czechach właśnie powstał łatwy dostęp do usług administracji publicznej 
w ramach punktów kontaktowych w sieci czeskiego operatora narodowego);

2) dzięki dużej liczbie placówek oraz dostępowi do baz i systemów państwa Poczta Polska 
wspierała administrację w obsłudze spraw, w których niezbędne jest przyjęcie lub wydanie 
jakiegoś dokumentu (np. wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego, wniosku o dowód oso-
bisty itp.). 
Reasumując, wynikająca z zawartego porozumienia koncepcja polegała na tym, aby Poczta 

Polska z narodowego operatora pocztowego stała się narodowym operatorem cyfrowym i tym 
samym by skoncentrowała się na dwóch bardziej perspektywicznych źródłach przychodów: logi-
styce rynku e-commerce i obsłudze usług e-administracji.

Realizacji powyższych celów bezpośrednio miało pomóc wykorzystanie synergii Poczty 
Polskiej i jej spółki zależnej Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. (właściciela marki Envelo). 

2. Envelo jako gotowe narzędzie Poczty Polskiej do wykorzystania w programie e-administracji

Envelo jest nazwą nowoczesnego projektu, stworzonego w ramach grupy kapitałowej Poczty 
Polskiej, gotowego do wymiany korespondencji pomiędzy organami administracji publicznej, sa-
morządowej, fi rmami i obywatelami. Jest to rodzaj skrzynki do komunikacji elektronicznej, umoż-
liwiającej wygodny dostęp do kompleksowych, bezpiecznych i zaufanych e-usług pocztowych za 
pomocą podłączonych do Internetu urządzeń stacjonarnych i mobilnych. Wśród usług opracowa-
nych i wprowadzonych przez Envelo znajdują się zarówno rozwiązania hybrydowe, zapewniające 
dostęp do tradycyjnych usług pocztowych przez Internet, jak i usługi w pełni cyfrowe6.

Kluczowym elementem platformy Envelo, umożliwiającym wykorzystanie jej w procesie cy-
fryzacji administracji publicznej, jest tzw. Skrzynka Envelo, pozwalająca na wysyłanie wiadomości 
z konta zaufanego, znakowanych cyfrowym stemplem pocztowym. Skrzynka Envelo jest nośnikiem 
usługi e-tożsamości, dzięki której możliwe jest uwierzytelnienie użytkownika, natomiast cyfrowy 
stempel pocztowy to gwarancja autentyczności i integralności korespondencji oraz potwierdzenie 
czasu jej nadania i odbioru. 

Innymi słowy – z uwagi na wspomniane funkcjonalności7 – Envelo spełnia wymogi rozporzą-
dzenia eIDAS niezbędne do wysłania rejestrowanej przesyłki elektronicznej. Zgodnie zatem z tym, 
co stało u podstaw porozumienia zawartego między Pocztą Polską a stroną rządową, Envelo 
stanowi doskonałą platformę do reorganizacji i transformacji cyfrowej administracji. 

Adaptując rozwiązanie czeskie na grunt polski, platforma Envelo miałaby za zadanie umożli-
wić wdrożenie projektu e-skrzynki (na wzór czeskiej Datove Schranky), która przejęłaby na siebie 
znaczą część korespondencji między administracją a obywatelem (G2C), biznesem i administracją 
(G2B) oraz samą administracją (G2G), realizowanej dotychczas w formie tradycyjnej przesyłki 
listowej rejestrowanej. 

6 Informacje o produkcie i marce Envelo pozyskano z: www.envelo.pl (17.11.2017).
7 Konto zaufane umożliwiające pełną  identyfi kację  nadawcy, nośnik e-tożsamości, stempel cyfrowy i elektroniczny znacznik czasu.
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Docelowo, poprzez placówki pocztowe i doręczycieli oraz z użyciem urządzeń mobilnych, 
za pośrednictwem których ułatwiony miałby zostać dostęp do profi lu zaufanego, korespondencja 
papierowa miałaby być doręczana elektronicznie (na komputer, telefon, laptop), bez konieczności 
odbierania jej w placówce pocztowej8. Placówki pocztowe w takim modelu odgrywałyby zaś rolę 
komplementarną i byłyby miejscem uzyskania dostępu do różnego rodzaju dokumentów urzędo-
wych, np. zaświadczeń. 

Pomimo powyższych konstatacji, na dzień sporządzenia niniejszego opracowania poro-
zumienie o strategicznej współpracy w obszarze cyfryzacji państwa, zawarte między Pocztą 
Polską a stroną rządową, nie jest wykonywane, co budzi uzasadnione obawy co do możliwości 
jego realizacji w przyszłości. Pomimo różnych projektów częściowych, realizowanych w ramach 
tzw. planu Architektury Informacyjnej Państwa9 oraz pomimo założeń wpisanych w tzw. Wspólną 
Infrastrukturę Państwa10, nie ma też udostępnionych danych na temat planów wdrożenia innego, 
zastępczego projektu, który stworzyłby, podobną do opisywanych wyżej rozwiązań europejskich, 
formę narodowej platformy cyfrowej z wykorzystaniem określonej sieci punktów obsługi. 

Z analizy analogicznych rynków w innych krajach europejskich wynika, że realne wsparcie 
strony rządowej oraz w konsekwencji stworzenie szczegółowych warunków legislacyjnych doty-
czących „przymusowego” wdrożenia projektu e-administracji w Polsce są nieodzowne, aby kom-
pleksowa i długotrwała cyfryzacja usług publicznych stała się faktem i jednocześnie, by zakończyła 
się sukcesem. Nie bez znaczenia w tym kontekście pozostaje fakt, iż kooperacja Poczty Polskiej 
z administracją państwową pozwoliłaby na stworzenie nowych obszarów rozwoju dla pocztowego 
operatora narodowego (w tym nowych źródeł dochodu), co w obliczu postępu technologicznego 
i ekspansji digitalizacji w życiu publicznym (w tym zmniejszającego się rynku tradycyjnych prze-
syłek listowych) wydaje się rozwiązaniem długofalowym, mogącym mieć bezpośredni wpływ na 
utrzymanie przez ten podmiot swojej pozycji rynkowej lub przynajmniej na rentowność prowadzo-
nej przezeń działalności gospodarczej (en bloc).

VI. Podsumowanie
Trendy rynkowe pokazują, że zjawisko zastępowania tradycyjnych produktów nowoczesnymi 

(cyfrowymi) odpowiednikami jest coraz bardziej powszechne. Rośnie też zainteresowanie usłu-
gami wygodnymi i dostępnymi o każdej porze, które są jednocześnie bezpieczne pod względem 
ochrony informacji i wszelkich danych wrażliwych.

Polska administracja również ulega reorganizacji, albowiem zmienia się forma kontaktu 
z obywatelem, a kontakt ten ma coraz częściej charakter cyfrowy. 

W obliczu przedstawionych w niniejszym opracowaniu informacji i wniosków można sfor-
mułować przekonanie, że cyfryzacja usług publicznych staje się nową, ciekawą płaszczyzną 
zaangażowania operatorów pocztowych, a rozwój tego segmentu rynku, przy odpowiednim zaan-
gażowaniu państwa i stworzeniu mechanizmów prawnych, może pozwolić na płynne zastąpienie 

 8 A. Streżyńska, Minister Cyfryzacji: „Widzimy znacznie szerzej udział Poczty Polskiej w cyfryzacji kraju – poprzez placówki pocztowe i doręczycieli 
– ambasadorów cyfryzacji, którzy za pośrednictwem urządzeń mobilnych mogą ułatwić uzyskanie dostępu do profi lu zaufanego. Chcemy, aby poczta 
papierowa była dostarczana na nasz komputer lub telefon, bez konieczności odbierania jej w placówce pocztowej” (Tomaszkiewicz, 2016). 
 9 Architektura Informacyjna Państwa (AIP) to zbiór pryncypiów, wymagań, standardów i modeli nakierowanych na budowę społeczeństwa cyfrowego. 
Pozyskano z: https://www.gov.pl/cyfryzacja/architektura-informacyjna-panstwa (17.11.2017).
10 Zob. schemat – pozyskano z: http://archiwum.mc.gov.pl/fi les/wizja_aip_wersja_1.02.pdf (17.11.2017).
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tradycyjnych form komunikacji formami elektronicznymi, opartymi na nowoczesnej technologii 
i uniezależniającymi zainteresowane podmioty od miejsca pobytu czy określonych ram czasowych, 
obowiązujących w tradycyjnych formach załatwiania spraw administracyjnych.

Zapoczątkowana w tym obszarze w 2016 roku współpraca między Pocztą Polską a rzą-
dem nie jest aktualnie realizowana, a jak pokazują doświadczenia innych państw europejskich, 
współpraca taka co do zasady jest możliwa i niejednokrotnie jest też preferowana (oczekiwana) 
przez społeczeństwo. Ogłoszenie, w związku z zawartym porozumieniem, planów transforma-
cji polskiego narodowego operatora pocztowego w narodowego operatora cyfrowego, mogłoby 
zatem zakończyć się powodzeniem, jednakże pod warunkiem zaistnienia kilku istotnych w tym 
kontekście okoliczności:
1) nastąpiłaby koncentracja na jednym systemie (np. na wzór eGOV), a tym samym nie two-

rzono by i nie utrzymywano by alternatywnych rozwiązań;
2) wdrożony system byłby możliwie funkcjonalny, oparty na powszechnie znanych i intuicyjnych 

interfejsach; 
3) projekt traktowany byłby priorytetowo zarówno przez rząd, jak i przez inne odpowiedzialne 

przez tę sferę podmioty.
Wydaje się, iż ostatni warunek, czyli silne wsparcie rządu i niemal bezkrytyczna wiara w po-

wodzenie projektu cyfryzacji usług publicznych za pomocą pocztowego operatora narodowego 
mogłyby stworzyć nowe, zupełnie odmienne od dotychczasowych, płaszczyzny rozwoju dla tego 
podmiotu i tym samym dać mu „zastrzyk” nowoczesności i innowacyjności. To z kolei mogłoby 
przyczynić się do zaistnienia nowych źródeł dochodów operatora oraz do budowy pozytywnego 
wizerunku Poczty Polskiej jako narodowego operatora cyfrowego, a w konsekwencji ugruntować 
aprobujący stosunek społeczeństwa do potencjału Poczty Polskiej funkcjonującej zarówno w no-
wej roli, jak i w ramach dotychczasowych obszarów działań.
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Streszczenie
W lipcu 2016 r. Sąd UE wydał wyrok w sprawie Niemcy przeciwko Komisji (Deutsche Post). W wy-
roku tym dokonał sądowej kontroli decyzji Komisji Europejskiej uznającej za pomoc państwa kilka 
środków wsparcia przyznanych Deutsche Post przez rząd niemiecki. Część z nich Komisja uznała 
za pomoc istniejącą lub zgodną z rynkiem wewnętrznym. Jednakże wsparcie przeznaczone na 
pokrycie dodatkowych kosztów związanych ze szczególnym statusem pracowników poczty nie-
mieckiej, uznane zostało za pomoc niedopuszczalną i objęte zostało obowiązkiem zwrotu. Sąd 
UE uchylił decyzję Komisji, uznając, że środek nie stanowił pomocy państwa, a jedynie rekom-
pensatę niekorzystnej pozycji strukturalnej Deutsche Post wynikającej ze spoczywających na 
niej obowiązków. Dokonana przez Sąd UE w wyroku wykładnia art. 107 ust. 1 TFUE, w zakresie 
treści warunku selektywnej korzyści oraz zastosowana przezeń analogia do tzw. testu Altmark 
budzą zastrzeżenia dotyczące zgodności z utrwalonym orzecznictwem dotyczącym tak dopusz-
czalności rekompensat wykonywania usług publicznych, jak i koncepcji nierynkowej korzyści 

 * Adiunkt  w  Katedrze  Europejskiego  Prawa  Gospodarczego  na  Wydziale  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  Łódzkiego;  e-mail: 
lgrzejdziak@wpia.uni.lodz.pl.
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oraz pojęcia „pomocy państwa” w ogóle. Artykuł skupia się na odpowiedzi na pytanie o spójność 
werdyktu Sądu UE z wcześniejszym orzecznictwem w tym zakresie ora stanowi próbę oceny 
możliwych konsekwencji stosowania podejścia wypracowanego przez Sąd UE w analizowanym 
wyroku.

Słowa kluczowe: pomoc państwa; sektor pocztowy; pojęcie „pomocy państwa”; selektywność 
pomocy państwa; nierynkowa korzyść udzielona przedsiębiorstwu; fi nansowanie świadczeń so-
cjalnych pracowników. 

JEL: H25, H55, K23

I. Wprowadzenie
W lipcu 2016 r. Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie T-143/12 Niemcy przeciwko 

Komisji (dalej: Deutsche Post)1. W wyroku tym dokonał sądowej kontroli decyzji Komisji Europejskiej 
uznającej za pomoc państwa kilka środków wsparcia przyznanych Deutsche Post przez rząd 
niemiecki, w związku z jej utworzeniem i przekształceniami, którym podlegała w pierwszych la-
tach swojego istnienia2. Spośród nich wsparcie przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów 
związanych ze szczególnym statusem pracowników poczty niemieckiej uznane zostało za po-
moc niedopuszczalną i objęte obowiązkiem zwrotu. Sąd UE uchylił decyzję Komisji, uznając, że 
środek ten nie stanowił pomocy państwa, albowiem nie wiązał się z przyznaniem benefi cjentowi 
nierynkowej i selektywnej korzyści. Ocena dokonana w tym zakresie przez Sąd UE wzbudziła 
wątpliwości co do jej zgodności z utrwalonym orzecznictwem dotyczącym koncepcji nierynkowej 
korzyści oraz pojęcia „pomocy państwa” w ogóle. 

Artykuł skupia się na odpowiedzi na pytanie o spójność rozstrzygnięcia Sądu UE z wcześ-
niejszym orzecznictwem dotyczącym koncepcji nierynkowej i selektywnej korzyści jako elemen-
tów konstrukcyjnych pojęcia „pomoc państwa”. W dalszej kolejności dokonana została próba 
oszacowania wpływu, jaki analizowany wyrok może wywrzeć na działalność przedsiębiorstw 
 prowadzących  działalność w sektorach regulowanych, w szczególności przedsiębiorstw zasie-
działych.

II. Stan faktyczny
Wyrok w sprawie Deutsche Post dotyczy odwołania Niemiec od decyzji Komisji z dnia 25 stycz-

nia 2012 r., w której dokonała ona oceny, pod kątem zgodności z regułami pomocy państwa, 
trzech środków wsparcia. Zostały one udzielone przez niemiecki rząd federalny spółce Deutsche 
Post A.G. (dalej: Deutsche Post lub DPAG) i jej poprzednikom prawnym w związku z procesem 
przekształceń strukturalnych niemieckiego sektora pocztowego3. Postępowanie przed Komisją 
wszczęte zostało w wyniku skargi złożonej w 2004 r. przez konkurenta Deutsche Post na rynku 

1 Wyr. Sądu UE w sprawie T-143/12 Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji Europejskiej (Deutsche Post), ECLI:EU:T:2016:406.
2 Dec. KE 2012/636/UE z dnia 25.01.2012 r. w sprawie środka C 36/07 (ex NN 25/07) wdrożonego przez Niemcy na rzecz Deutsche Post AG (Dz. Urz., 
L 289 z 2012 r., s. 1).
3 Ibidem.
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usług kurierskich – United Parcel Service (dalej: UPS)4. W wydanej w 2012 roku decyzji Komisja 
uznała, że dwa spośród kwestionowanych przez UPS środków wsparcia, tj. transfery środków 
publicznych na rzecz Deutsche Post oraz gwarancje państwa służące zabezpieczeniu spłaty 
zadłużenia tego podmiotu, stanowiły, odpowiednio, pomoc zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz 
pomoc istniejącą. Tym samym nie podlegały one obowiązkowi zwrotu. Trzeci z ocenianych środ-
ków, obejmujący środki przeznaczone na fi nansowanie wydatków na emerytury pracowników 
Deutsche Post (dalej: subsydia emerytalne) uznane zostały przez Komisję za niezgodną z ryn-
kiem wewnętrznym i podlegającą zwrotowi pomoc państwa. Zwrotowi podlegać miała pomoc 
udzielana w okresie od 1 stycznia 2003 r. do dnia, w którym Deutsche Post przestała znajdować 
się w uprzywilejowanej pozycji konkurencyjnej, powiększona o odsetki5.

Zarzuty podniesione przez Niemcy w odwołaniu od decyzji Komisji skupiły się wyłącznie na 
rozstrzygnięciu w zakresie subsydiów emerytalnych. Zarówno prezentacja zarzutów, które sformu-
łowały Niemcy, jak i natura kwestionowanego przez nie środka wymaga przedstawienia przebiegu 
procesów przekształceń strukturalnych niemieckiego sektora pocztowego zapoczątkowanych już 
pod koniec lat 80. ubiegłego wieku. 

Do 1989 r. usługi pocztowe w Niemczech, świadczone były przez Deutsche Bundespost 
– podmiot o statusie „państwowej jednostki specjalnej”. Podmiot ten nie posiadał osobowości 
prawnej odrębnej od państwa, lecz był od niego wyodrębniony pod względem fi nansowym i or-
ganizacyjnym. Działalność Deutsche Bundespost nie ograniczała się do działalności pocztowej, 
obejmowała bowiem także usługi bankowe i telekomunikacyjne. 

Pracownicy Deutsche Bundespost cieszyli się specjalnym statusem urzędników państwo-
wych i z tego tytułu uzyskiwali szereg przywilejów socjalnych gwarantowanych im przez przepisy 
prawa. Po pierwsze, mieli oni prawo do emerytury skalkulowanej jako odpowiedni ułamek pro-
centowy ostatniego miesięcznego wynagrodzenia, co było rozwiązaniem korzystniejszym, aniżeli 
to, które dotyczyło pracowników objętych działaniem standardowego systemu ubezpieczeń eme-
rytalnych. Po drugie, pracownicy ci, bez konieczności odprowadzania składek na ubezpieczenia 
zdrowotne, mieli prawo do pokrycia przez państwo części (ok. 50–70%) wydatków zdrowotnych 
i pielęgnacyjnych. Brakujące koszty dopłacał pracownik lub dobrowolnie ubezpieczał się od ich 
poniesienia.

W wyniku reformy przeprowadzonej w 1989 r. Deutsche Bundespost została podzielona na 
trzy podmioty o statusie państwowych jednostek specjalnych, odpowiadające trzem gałęziom 
jego działalności: Postdienst, Postbank i Telekom. Każdy z tych podmiotów miał, zgodnie z obo-
wiązującym prawem, fi nansować samodzielnie swoją działalność, choć możliwe było skrośne 
subsydiowanie w układzie pomiędzy nimi, w celu pokrycia kosztów świadczenia usługi powszech-
nej. Każdy z nowoutworzonych podmiotów zobowiązany był do realizacji przywilejów socjalnych 
przysługujących emerytom – byłym pracownikom Deutsche Bundespost, w zakresie odpowia-
dającym charakterowi wykonywanej przez nich wcześniej pracy. Zatrudnieni nadal pracownicy 
4 Wcześniej, bo już w 1994 r., w wyniku skargi tego samego podmiotu wszczęte zostało postępowanie dotyczące zarzutu nieprawidłowego ustalenia 
wysokości rekompensaty należnej Deutsche Bundespost POSTDIENST, w zamian za wykonywanie usługi powszechnej w sektorze pocztowym. W de-
cyzji wydanej w 2002 r. Komisja uznała zasadność skargi UPS i nałożyła na Niemcy obowiązek zwrotu niezgodnej z rynkiem wewnętrznym pomocy 
państwa dla POSTDIENST w kwocie 572 mln euro. Decyzja ta została uchylona wyrokiem Sądu UE w sprawie T-266/02 Deutsche Post AG przeciwko 
Komisji, ECLI:EU:T:2008:235, w którym uznała ona, że Komisja nie przedstawiła wystarczająco dokładnej analizy kosztów i przychodów ze świadczenia 
usługi powszechnej przez Postdienst, a następnie przez Deutsche Post. Wyrok ten został utrzymany w mocy wydanym w 2010 r. wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie C-399/08 P Komisja Europejska przeciwko Deutsche Post AG, EU:C:2010:481
5 Por. art. 4 ust. 1 dec. KE 2012/636/UE
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o statusie urzędników zachowywali swoje uprawnienia względem państwa, które jednak mogło 
zażądać, aby podmioty powstałe z podziału Deutsche Bundespost w pełni pokryły koszty ich 
realizacji.

W 1994 r. weszły w życie kolejne akty prawne, na mocy których, z dniem 1 stycznia 1995 r. 
z przekształcenia Postdienst utworzona została Deutsche Post AG. Spółka ta, jako następca 
prawny Postdienst, weszła w prawa i obowiązki państwa niemieckiego realizowane dotychczas 
przez ten podmiot. W szczególności, na mocy przepisów ustawy o statusie pracowników poczty, 
DPAG przejęła prawa i zobowiązania państwa jako pracodawcy w zakresie pracowników zatrud-
nianych przez Postdienst. Jednocześnie DPAG została zobowiązana do utrzymania ich statusu 
prawnego i związanych z nim uprawnień fi nansowych. W tym celu utworzony został specjalny 
fundusz emerytalny dla pracowników Deutsche Post posiadających status urzędnika. 

W 2001 r., na mocy dalszych zmian legislacyjnych, doszło do połączenia funduszy emery-
talnych Deutsche Post, Deutsche Telekom AG i Postbank AG. DPAG zobowiązana była do co-
rocznych wpłat na wspólny fundusz emerytalny, przy tym w latach 1995–1999 wpłaty te wynosiły 
nieco ponad 2 mld euro rocznie. Od 2000 r. spółka ta zobowiązana była wpłacać do funduszu 
równowartość 33% sumy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia aktualnie zatrudnionych 
pracowników o statusie urzędnika. Wpłaty DP AG na fundusz emerytalny w latach 2000–2010 
mieściły się w przedziale około 540–735 mln euro rocznie. Pozostałe brakujące środki niezbędne 
do pokrycia kosztów wydatków emerytalnych, zdrowotnych i pielęgnacyjnych dopłacało państwo. 
Kwota ta wzrosła ze 151 mln euro w 1995 r. do 3,2 mld euro w 2010 r. Łączna kwota subsydiów 
wpłaconych przez państwo w latach 1995–2010 przekroczyła 37 mld euro.

Jednocześnie pracownicy kontraktowi (tzw. prywatni) objęci byli zwykłym systemem ubezpie-
czenia społecznego, co oznaczało partycypację pracowników oraz DPAG w opłacaniu składek na 
rzecz funduszu ubezpieczeń społecznych. Otrzymywali oni pokrycie całości świadczeń zdrowotnych 
i pielęgnacyjnych, lecz emeryturę naliczaną nie jako ułamek ostatniego wynagrodzenia, a jako 
ułamek średniego wynagrodzenia w okresie całego życia zawodowego. Było to rozwiązanie mniej 
korzystne. Niemniej jednak pracownicy prywatni, którzy zatrudnieni byli przez DPAG przed 1997 r., 
objęci byli z mocy przepisów prawa uzupełniającym ubezpieczeniem, którego koszty pokrywała 
DPAG i które miało pozwolić im uzyskać emeryturę na poziomie należnym byłym urzędnikom.

III. Decyzja Komisji Europejskiej
Jak zauważyła Komisja Europejska w zaskarżonej decyzji, zwiększone wydatki DPAG na 

świadczenia emerytalne, zdrowotne i pielęgnacyjne na rzecz byłych urzędników oraz na rzecz 
pracowników prywatnych brane były pod uwagę przez regulatora sektorowego przy ustalaniu 
maksymalnych stawek opłat za niektóre usługi pocztowe. Dotyczyło to przede wszystkim doręcza-
nia listów zwykłych, z czego przychody zajmowały główne miejsce w strukturze kosztów DPAG. 
Propozycje kalkulacji stawek opłat zgłaszane regulatorowi przez DPAG uwzględniały dodatkowe 
koszty ponoszone przez ten podmiot na świadczenia socjalne pracowników, w zakresie wykra-
czającym poza to, co musiałby ponieść hipotetyczny konkurent DPAG nieobciążony podobnymi 
obowiązkami.

W zaskarżonej decyzji Komisja nie miała wątpliwości, że subsydia emerytalne wypłacane 
na rzecz DPAG stanowiły interwencję państwa lub przy użyciu zasobów państwowych, która była 
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w stanie wpłynąć na handel między państwami członkowskimi UE i na konkurencję. Przedmiotem 
bardziej szczegółowej analizy Komisji było czy DPAG uzyskała w ten sposób selektywną korzyść 
nieosiągalną na normalnych rynkowych zasadach. W szczególności dążyła ona do zbadania czy 
subsydia emerytalne pozwoliły ich benefi cjentowi uniknąć poniesienia kosztów, które normalnie 
obciążałyby budżet przedsiębiorstwa i czy taka sytuacja nie uniemożliwiła wywarcia normalnych 
skutków przez siły rynkowe.

Komisja wskazała, że zobowiązania przedsiębiorstw wynikające z przepisów prawa pracy 
i układów zbiorowych pracy, takie jak koszty emerytur, stanowią część normalnych obciążeń 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które musi ono ponieść z własnych za-
sobów. Zatem, są one „nierozerwalnie związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa”6. 
Komisja zwróciła także uwagę, że Deutsche Bundespost zobowiązane było do pokrywania kosz-
tów świadczeń emerytalnych z własnego budżetu, a przepisy prawa obowiązujące do 1989 r. 
zakazywały udzielania temu podmiotowi subsydiów państwowych. Podobnie obowiązki te ob-
ciążały Postdienst, w okresie od 1989 r. do kolejnej reformy sektora pocztowego przeprowadzo-
nej w 1995 r., a następnie także DPAG. Subsydia emerytalne spowodowały zatem, że DPAG, 
począwszy od 1995 r., została częściowo zwolniona z obowiązków, które normalnie obciążały 
jej budżet. Przy tym okoliczność, że prywatni konkurencji DPAG nie musieli ponosić podobnych 
obciążeń związanych z przywilejami socjalnymi pracowników, uznana została przez Komisję za 
nieistotną dla stwierdzenia, że doszło do udzielenia pomocy państwa. Okoliczność ta powinna 
być natomiast wzięta pod uwagę przy ocenie zgodności subsydiów emerytalnych z rynkiem we-
wnętrznym7. Niemniej jednak nie wpłynęła ona na zmianę stanowiska Komisji, co do tego, że 
pomoc ta była niedopuszczalna.

IV. Postępowanie przed Sądem Unii Europejskiej

1. Zarzuty Niemiec

Niemcy odwołały się od decyzji Komisji, powołując w odwołaniu dziesięć zarzutów, z których 
część odnosiła się do naruszenia reguł proceduralnych zawartych w rozporządzeniu Rady (WE) 
nr 659/19998, a w zakresie przewlekłości postępowania i bezczynności Komisji, w art. 6 TUE, 
art. 41 karty praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności. Niemcy twierdziły także, że Komisja niewłaściwie uzasadniła decyzję. 
W odniesieniu do naruszenia prawa materialnego Niemcy zarzuciły Komisji przede wszystkim 
błędną ocenę jakoby subsydia emerytalne stanowiły dla DPAG korzyść w rozumieniu art. 107 
ust. 1 TFUE, a nie wyłącznie wyrównanie kosztów poniesionych przez ten podmiot.

2.  Rozstrzygnięcie w zakresie wpływu środka na handel i na konkurencję oraz istnienia 
interwencji państwa lub przy użyciu zasobów państwowych

Sąd wpierw oddalił zarzuty dotyczące braku należytego uzasadnienia decyzji Komisji oraz od-
noszące się do nadużycia przez nią władzy i popełnienia uchybień proceduralnych. Do większości 

6 Dec. KE 2012/636/UE, pkt 263.
7 Dec. KE 2012/636/UE, pkt 267 i 268.
8 Rozporządzenie Rady (WE) NR 659/1999 z dnia 22.03.1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE 
L 83 z 27.03.1999 r.).
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zarzutów opartych na naruszeniu prawa materialnego, Sąd odniósł się łącznie, wskazując na ko-
nieczność oceny kwestionowanego środka pod kątem spełnienia kryteriów zawartych w art.  07 
ust. 1 TFUE. Na potrzeby tej oceny przyjął czteroelementową koncepcję pojęcia „pomocy pań-
stwa”, zgodną z linią orzeczniczą wypracowaną przez TSUE w sprawie Altmark.9 

Sąd uznał, że nie ma wątpliwości, iż środek stanowił pomoc udzieloną przez państwo lub przy 
użyciu zasobów państwowych. Mechanizm ustanowiony w przepisach ustawy o statusie pracowni-
ków poczty nakazywał bowiem, by w latach 1995–1999 Federacja ponosiła ciężar odpowiadający 
różnicy między całkowitym kosztem świadczeń emerytalnych byłych urzędników Deutsche Post 
a rocznym ryczałtem w wysokości około 2 mld euro, a następnie, od roku 2001, między całkowitym 
kosztem świadczeń emerytalnych swych byłych urzędników a kwotą wynoszącą 33% wynagro-
dzenia brutto czynnych zawodowo urzędników DPAG. Sąd nie zgodził się przy tym z tezą rządu 
niemieckiego, jakoby środek był fi nansowany w całości z zasobów prywatnych – dochodów z usług 
świadczonych po cenach regulowanych. Zdaniem Niemiec bowiem jedyna korzyść przyznana na 
pokrycie dodatkowych kosztów świadczeń emerytalnych pochodziła z dochodów z usług świad-
czonych po tych cenach. Tym samym środki te pochodziły od nabywców usług.

Sąd wskazał jednak, że gdyby nie subsydia od państwa, resztę defi cytu wynikającego z ko-
nieczności poniesienia kosztów świadczeń emerytalnych DPAG musiałaby pokryć z przycho-
dów za świadczenie usług innych niż objętych regulacją cen. Dlatego, zdaniem Sądu, wielkość 
zaangażowanych środków państwowych Komisja słusznie oszacowała na około 37 mld EUR. 
Jednocześnie, ponieważ część przychodów z usług o cenach regulowanych przeznaczono na 
fi nansowanie programów emerytalnych, subsydia wpłacane przez państwo były niższe niż gdyby 
tego nie zrobiono. Choć przychody z pobierania cen regulowanych rzeczywiście mają przymiot 
zasobów prywatnych, to taka ich klasyfi kacja pozostawała bez znaczenia.

Podobnie, wątpliwości Sądu nie wzbudziła kwestia wpływu subsydiów emerytalnych na han-
del między państwami członkowskimi ani na konkurencję. Jak zauważył Sąd, rynek doręczania 
prasy i paczek w Niemczech był zawsze otwarty na konkurencję, a po otwarciu na konkurencję 
rynku doręczania listów DPAG stopniowo traciła swe wyłączne prawa w tym sektorze na rzecz 
stopniowo wchodzących na rynek konkurentów.

3. Ocena w zakresie elementu korzyści

W odniesieniu do oceny warunku istnienia korzyści przyznanej przedsiębiorstwu lub wzglę-
dem produkcji niektórych towarów, Sąd zaczął od ustosunkowania się do twierdzeń Niemiec ja-
koby benefi cjentem (lub benefi cjentami) korzyści uzyskanej w wyniku jej udzielenia nie było (lub 
nie były) przedsiębiorstwo. Niemcy twierdziły bowiem, że benefi cjentem wsparcia był fundusz 
emerytalny, do którego wpływały subsydia państwowe, ewentualnie sami pracownicy o statusie 
urzędników. Sąd nie zgodził się z takim rozumowaniem, albowiem w braku fi nansowania państwa 
DPAG, która bezsprzecznie posiadała status przedsiębiorstwa w rozumieniu europejskich reguł 

9 Por. wyr. TSUE w sprawie C-280/00, Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg przeciwko Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, 
przy udziale Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, ECLI:EU:C:2003:415, pkt 75, w którym TSUE wskazał na następujące elementy po-
jęcia pomocy państwa: 
1) ma miejsce interwencja państwa lub przy użyciu zasobów państwowych, 
2) interwencja ta może wywierać wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi, 
3) przyznaje benefi cjentowi selektywną korzyść i 
4) zakłóca konkurencję lub grozi jej zakłóceniem.
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konkurencji, musiałaby ponosić na rzecz uprawnionych pracowników pełne koszty przysługują-
cych im przywilejów socjalnych.

Odnosząc się do przesłanki korzyści, Sąd wskazał, że art. 107 ust. 1 TFUE nie wprowadza 
rozróżnienia pomiędzy interwencjami państwowymi w zależności od ich przyczyn lub celów, ale 
defi niuje te interwencje na podstawie ich skutków. Powołując się na tezę z motywu 87 wyroku 
w sprawie Altmark, wskazał również, że interwencja, która nie skutkuje uprzywilejowaniem obję-
tych nią przedsiębiorstw względem przedsiębiorstw konkurencyjnych, nie mieści się w zakresie 
zastosowania art. 107 ust. 1 TFUE10. 

W dalszej kolejności Sąd przypomniał regułę orzeczniczą Altmark, zgodnie z którą „re-
kompensata uzyskana w zamian za świadczenia realizowane przez będące jej benefi cjentami 
przedsiębiorstwa w celu wykonania zobowiązań do świadczenia usług publicznych nie przy-
sparza korzyści w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, a w konsekwencji nie jest objęta zakresem 
zastosowania tego przepisu, w sytuacji gdy, w szczególności, nie przekracza ona kwoty nie-
zbędnej do pokrycia całości lub części kosztów poniesionych w celu wykonania zobowiązań do 
świadczenia usług publicznych, przy uwzględnieniu związanych z nimi przychodów oraz roz-
sądnego zysku z tytułu wypełniania tych zobowiązań. Jeśli bowiem kryterium to jest spełnione, 
fi nansowanie tego rodzaju nie wzmacnia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, które jest jego 
benefi cjentem”11.

W związku z tym, jak wywiódł Sąd UE, „ponieważ jedynym celem art. 107 ust. 1 TFUE jest 
zakazanie przysparzania korzyści, które sprzyjają niektórym przedsiębiorstwom, pojęcie pomocy 
państwa dotyczy tylko tych interwencji, które zmniejszają obciążenia ponoszone normalnie przez 
przedsiębiorstwo i które należy uważać za korzyść gospodarczą, jakiej przedsiębiorstwo będą-
ce benefi cjentem nie uzyskałoby w normalnych warunkach rynkowych […]12. A zatem „środek, 
za pomocą którego państwo członkowskie uwalnia przedsiębiorstwo, początkowo zobowiązane 
przez ustawę do dalszego zatrudniania urzędników swego poprzednika prawnego i do zwrotu 
temu państwu kosztów wynagrodzeń i emerytur, które państwo to w dalszym ciągu wypłacało, 
od „niekorzystnej sytuacji strukturalnej”, w jakiej stawia to przedsiębiorstwo „uprzywilejowany 
i kosztowny status [tych] urzędników” względem statusu pracowników prywatnych konkurentów 
owego przedsiębiorstwa, nie stanowi co do zasady interwencji zmniejszającej obciążenia, jakim 
zazwyczaj podlega budżet przedsiębiorstwa, a w konsekwencji – pomocy13. Niemniej jednak, jak 
zauważył Sąd, „nawet w takim wypadku powinien istnieć bezpośredni związek między rzeczy-
wiście ponoszonymi kosztami dodatkowymi a kwotą pomocy […], który to związek pozwala na 
zmierzenie konkretnych skutków takiej pomocy”14.

10 Wyr. TSUE w sprawie C-280/00 Altmark Trans, pkt 87: „Z orzecznictwa tego wynika, że w zakresie, w jakim interwencję państwa należy uznać za 
rekompensatę stanowiącą świadczenie wzajemne za świadczenia przedsiębiorstw będących benefi cjentami w celu wykonania zobowiązań do świad-
czenia usług publicznych, tak że przedsiębiorstwa te w rzeczywistości nie uzyskują z tego tytułu korzyści fi nansowych, a zatem interwencja taka nie 
skutkuje uprzywilejowaniem tych przedsiębiorstw względem przedsiębiorstw konkurencyjnych, interwencja ta nie mieści się w zakresie stosowania 
art. 92 ust. 1 traktatu.”
11 Wyr. TSUE w sprawie C-280/00 Altmark, pkt 92.
12 W tym zakresie Sąd UE powołał się na wyr. TSUE w sprawach: 173/73 Włochy przeciwko Komisji, ECLI:EU:C:1974:71, pkt 26, C-387/92, Banco 
Exterior de España, ECLI:EU:C:1994:100, pkt 12, 13, w sprawie C-280/00 Altmark, pkt 84. 
13 Sąd UE powołał się w tym miejscu na wyr. Sądu UE w sprawie T-157/01, Combus, ECLI: EU:T:2004:76, pkt 6, 7, 56, 57.
14 Por. powołane przez Sąd UE wyr. w sprawach: T-254/00, T-270/00 i T-277/00, Hôtel Cipriani i in. przeciwko Komisji, ECLI:EU:T:2008:537, pkt 189; 
T-226/09 i T-230/09, British Telecommunications i BT Pension Scheme Trustees przeciwko Komisji, ECLI:EU:T:2013:466, pkt 72.
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4. Ocena w zakresie selektywności środka

Sąd UE wskazał wpierw, że w celu ustalenia selektywnego charakteru danego środka nale-
ży zbadać, „czy w ramach danego systemu prawnego środek ten stanowi korzyść dla niektórych 
przedsiębiorstw w porównaniu z innymi, znajdującymi się w porównywalnej sytuacji faktycznej 
i prawnej”15. Jak zatem wywiódł z tego Sąd, „rzeczoną korzyść należy zatem oceniać wyłącznie 
przez pryzmat konkurentów danego przedsiębiorstwa”16. „Zresztą sens odzyskania niezgodnej 
z prawem pomocy jest taki, że jej benefi cjent traci przewagę, jaką miał na rynku względem swych 
konkurentów, i przywrócona zostaje sytuacja sprzed przyznania pomocy”17.

Na poparcie twierdzeń o braku selektywnej korzyści Niemcy przedstawiły kilka argumentów, 
w tym taki, że koszty pokryte za pomocą publicznego fi nansowania emerytur nie są kosztami, które 
obciążają zwykle budżet przedsiębiorstwa, a kosztami nadzwyczajnymi. Ponadto, że środek służył 
zrekompensowaniu niekorzystnej sytuacji strukturalnej DPAG wynikającej z obciążającego ją obo-
wiązku zapłaty kosztów świadczeń socjalnych nieponoszonych przez innych uczestników rynku. 

Odnosząc się do pierwszego z tych argumentów Sąd powołał się na wyrok w sprawie Combus, 
w którym uznał on, że nie stanowiły pomocy państwa odprawy wypłacane pracownikom podle-
gającego komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa działającego na rynku autobusowego 
transportu publicznego, w zamian za rezygnację przez nich ze szczególnego statusu urzędnika 
państwowego. Opierając się na analogii do tej sprawy, Sąd podkreślił, że „środek, za pomocą 
którego państwo członkowskie uwalnia przedsiębiorstwo, początkowo zobowiązane przez ustawę 
do dalszego zatrudniania urzędników swego poprzednika prawnego i do zwrotu temu państwu 
kosztów wynagrodzeń i emerytur, które państwo to w dalszym ciągu wypłacało, od „niekorzystnej 
sytuacji strukturalnej”, w jakiej stawia to przedsiębiorstwo „uprzywilejowany i kosztowny status [tych] 
urzędników względem statusu pracowników prywatnych konkurentów owego przedsiębiorstwa, 
nie stanowi co do zasady interwencji zmniejszającej obciążenia, jakim zazwyczaj podlega budżet 
przedsiębiorstwa, a w konsekwencji pomocy. Nie można bowiem twierdzić, że do obciążeń, jakie 
ponoszą zwykle przedsiębiorstwa, należy koszt utrzymywania nadzwyczajnie hojnego systemu 
emerytalnego prawa powszechnego, ustanowionego w przepisach państwa członkowskiego”.

Jak podkreślił Sąd, rozumowanie zastosowane w sprawie Combus abstrahowało od intencji 
krajowego ustawodawcy, a odnosiło się do skutku działań państwa. Jak bowiem wskazał Sąd 
w cytowanym wyroku, taki sam skutek mógł zostać osiągnięty w przypadku „przeniesienia owych 
urzędników w ramach administracji publicznej, bez wypłacania szczególnej bonifi katy”18. Jego 
rozumowanie nie było więc sprzeczne z tzw. obiektywną koncepcją pomocy państwa, w myśl 
której art. 107 ust. 1 TFUE nie wprowadza rozróżnienia pomiędzy interwencjami państwowymi 
w zależności od ich przyczyn lub celów, ale defi niuje te interwencje na podstawie ich skutków19.

W związku z tym Sąd uznał, że w dalszej kolejności należy zbadać czy skutkiem udzielenia 
środka jest wzmocnienie pozycji DPAG względem jej konkurentów. Jak wskazał Sąd, konkludując, 

15 Wyr. Sądu UE w sprawie T-143/12, Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji Europejskiej (Deutsche Post), ECLI:EU:T:2016:406, pkt. 110.
16 Zob. powołany przez Sąd UE wyr. w sprawie T-257/10 Włochy przeciwko Komisji, ECLI:EU:T:2012:504, pkt 70.
17 Wyr. Sądu UE w sprawie T-143/12, Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji Europejskiej, pkt 112.
18 Wyr. Sądu UE w sprawie T-157/01, Combus, pkt 57.
19 Por. powołane przez Sąd UE wyr. w sprawach C-172/03, Heiser, ECLI:EU:C:2005:130, pkt 46; C-71/09 P, C-73/09 P i C-76/09 P Comitato „Venezia 
vuole vivere” i in. przeciwko Komisji, ECLI:EU:C:2011:368, pkt 94, 95; T-226/09 i T-230/09, British Telecommunications i BT Pension Scheme Trustees 
przeciwko Komisji, ECLI:EU:T:2013:466, pkt 74.
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„tak samo jak nałożenie obowiązku świadczenia usługi publicznej wyklucza możliwość uznania 
wypłaty wynagrodzenia nieprzekraczającego tego, które jest niezbędne do pokrycia kosztów 
poniesionych w związku ze świadczeniem takiej usługi, za przysporzenie korzyści w rozumieniu 
art. 107 ust. 1 TFUE, nałożenie, mocą aktu władzy publicznej, obowiązku ponoszenia pełnych 
kosztów emerytur personelu o statusie urzędnika zamiast odprowadzania składek na ubezpiecze-
nie emerytalne wyklucza bowiem możliwość uznania fi nansowania tych kosztów za przysporzenie 
korzyści, pod warunkiem że fi nansowanie takich kosztów nie wykracza poza to, co jest konieczne 
do zrównania obowiązków ciążących na Deutsche Poście z tymi, które ciążą na konkurujących 
z nim przedsiębiorstwach. Istnienie korzyści można więc stwierdzić jedynie wtedy, gdy owo fi nan-
sowanie przekracza ten próg”20. 

Zdaniem Sądu, DPAG, w wyniku obciążenia jej obowiązkiem ponoszenia kosztów przywile-
jów emerytalnych jej pracowników, znalazła się w sytuacji niekorzystnej względem konkurentów. 
Subsydia emerytalne pozwoliły jej jedynie zmniejszyć dysproporcje pomiędzy nią a jej konku-
rentami, lecz nie doprowadziły do ich zniwelowania. Tym samym nie uzyskała ona selektywnej 
korzyści. W rezultacie Sąd UE sformułował wniosek generalny, zgodnie z którym „pojęcie „ob-
ciążeń ponoszonych normalnie przez przedsiębiorstwo” nie obejmuje obciążeń nałożonych na 
jedno tylko przedsiębiorstwo mocą przepisów wprowadzających odstępstwo od reguł, które są 
powszechnie stosowane do przedsiębiorstw konkurencyjnych, a których skutkiem jest nałożenie 
na to jedno przedsiębiorstwo obowiązków, które nie ciążą na przedsiębiorstwach konkurencyj-
nych. „Obciążenia ponoszone normalnie przez przedsiębiorstwo” są to natomiast obciążenia, 
które wynikają z uregulowań stosowanych powszechnie”21.

Z tych przyczyn, a także ze względu na to, że Komisja nie dokonała porównania obciążeń 
spoczywających na DPAG i korzyści uzyskanych w wyniku przyznania subsydiów emerytalnych, 
na etapie oceny elementu selektywnej korzyści Sąd uznał, iż Komisja nie wykazała, że korzyść 
taka miała miejsce. W rezultacie stwierdził nieważność zaskarżonych postanowień decyzji Komisji. 

V. Ocena rozstrzygnięcia Sądu Unii Europejskiej

1. Uwagi ogólne

Dokonana przez Sąd UE w wyroku klasyfi kacja subsydiów emerytalnych jako pomocy publicz-
nej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE nie budzi kontrowersji w zakresie oceny spełnienia kryteriów 
interwencji państwa lub przy użyciu zasobów państwowych oraz wpływu na handel wewnątrzu-
nijny i na konkurencję. Sąd, opierając się na utrwalonym orzecznictwie oraz na własnej ocenie 
stanu faktycznego, słusznie uznał, że subsydia emerytalne w pełni tym kryteriom odpowiadały. 
Trudno nie zgodzić się z tezą Sądu, jakoby korzyść, którą uzyskała DPAG nie była fi nansowana 
z zasobów prywatnych – nabywców usług pocztowych. Środkiem, który podlegał ocenie Sądu były 
bowiem subsydia, a nie przychody uzyskiwane przez tę spółkę ze świadczenia usług po cenach 
regulowanych. Jak wskazał to Sąd, przychody te wpłynęły na pomniejszenie kwoty subsydiów 
uzyskiwanych przez Deutsche Post, co nie zmieniło faktu, że subsydia te były nadal wypłacane 
i to ze środków znajdujących się w dyspozycji rządu federalnego. Podobnie, sam fakt otwarcia 

20 Wyr. Sądu UE w sprawie T-143/12 Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji Europejskiej (Deutsche Post), pkt 132.
21 Ibidem.
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sektora usług pocztowych na konkurencję jest, w świetle utrwalonego orzecznictwa, wystarczają-
cy, by uznać, że tego rodzaju środek – jak subsydium udzielone przedsiębiorstwu zasiedziałemu 
o co najmniej krajowym zasięgu działalności – jest w stanie zakłócić lub zagrozić zakłóceniem 
konkurencji oraz wpłynąć na handel między państwami członkowskimi22.

Poważne wątpliwości budzi natomiast zastosowany przez Sąd UE sposób oceny spełnienia 
przez analizowany środek kryterium selektywnej korzyści i to zarówno w płaszczyźnie analizy ele-
mentu korzyści, jak i selektywności. W tym kontekście jedynym elementem, który nie odbiega od 
standardowego sposobu oceny spełnienia kryterium selektywnej korzyści jest przeprowadzenie 
odrębnie oceny dwóch wymienionych wyżej elementów.

2. Nieprawidłowa interpretacja wyroku w sprawie Altmark

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że Sąd oparł się na czteroelementowym 
ujęciu elementów defi niujących pojęcie „pomocy państwa”, wyróżniając kryterium selektywnej 
korzyści, a zatem kryterium łączące w sobie zarówno element selektywności (uprzywilejowania), 
jak i nierynkowej korzyści. Takie ujęcie nie stanowi nowości orzeczniczej, pozostając spójnym 
z utrwalonym orzecznictwem. Zostało ono po raz pierwszy zastosowane przez TSUE w sprawie 
Altmark, kiedy to Trybunał uznał selektywność za immanentną cechę korzyści gospodarczej, 
o której mowa w art. 107 ust. 1 TFUE. Wskazał wówczas, że pomoc państwa stanowią „środki, 
które, bez względu na ich formę, są w stanie bezpośrednio lub pośrednio uprzywilejować niektó-
re przedsiębiorstwa lub stanowią przewagę gospodarczą, której benefi cjent nie mógłby uzyskać 
w normalnych rynkowych warunkach”23. Odniesienie się przez Sąd UE do koncepcji selektywnej 
korzyści w rozumieniu wyroku w sprawie Altmark nie było przypadkowe, biorąc pod uwagę dalsze 
odwołania Sądu do tego orzeczenia. Wnioski, które sformułował Sąd w oparciu o analizę wyroku 
w sprawie Altmark budzą jednak zastrzeżenia.

Wykładnia warunku selektywnej korzyści zastosowana przez Sąd rozpoczyna się od odnie-
sienia do elementu korzyści gospodarczej. Sąd wpierw, bez przytaczania tezy w nim zawartej, 
powołuje się na treść motywu 87 wyroku w sprawie Altmark, wnioskując z niego, że „interwencja, 
która nie skutkuje uprzywilejowaniem objętych nią przedsiębiorstw względem przedsiębiorstw 
konkurencyjnych, nie mieści się w zakresie zastosowania art. 107 ust. 1 TFUE”. Wniosek taki 
trudno jednak wywieść z treści wyroku w sprawie Altmark. W jego motywie 87 TSUE wskazał 
bowiem, że „[…] w zakresie, w jakim interwencję państwa należy uznać za rekompensatę stano-
wiącą świadczenie wzajemne za świadczenia przedsiębiorstw będących benefi cjentami w celu 
wykonania zobowiązań do świadczenia usług publicznych, tak że przedsiębiorstwa te w rzeczy-
wistości nie uzyskują z tego tytułu korzyści fi nansowych, a zatem interwencja taka nie skutkuje 
uprzywilejowaniem tych przedsiębiorstw względem przedsiębiorstw konkurencyjnych, interwencja 
ta nie mieści się w zakresie stosowania art. 92 ust. 1 [107 ust. 1] traktatu”24.

Analiza treści wywodu Trybunału prowadzi po pierwsze do wniosku, że odnosił się on do 
kwestii zastosowania reguł pomocy państwa w określonym kontekście osadzonym w konkret-
nych okolicznościach faktycznych i prawnych, tj. w odniesieniu do rekompensat przyznawanych 
22 Por. w szczególności wyr. TSUE w sprawie C-280/00 Altmark Trans, pkt 78 i następne oraz cytowane tam wyr. w sprawach 102/87 Francja przeciwko 
Komisji, ECLI:EU:C:1988:391, pkt 19 i C-305/89 Włochy przeciwko Komisji ECLI:EU:C:1991:142, pkt 26.
23 Wyr. TSUE w sprawie C-280/00 Altmark Trans, pkt 84.
24 Ibidem, pkt 87.
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przedsiębiorstwom w zamian za wykonywanie przez nie obowiązków z tytułu usług publicznych. 
Świadczy o tym między innymi użycie przez TSUE określenia „w zakresie, w którym”. Trudno za-
tem na tej podstawie wnioskować, że TSUE dążył w ten sposób do ustanowienia reguły orzecz-
niczej o powszechnym na gruncie reguł pomocy państwa zakresie stosowania, wykraczającym 
poza specyfi czną sytuację w obrębie fi nansowania usług publicznych. Wniosek taki wynika także 
z analizy charakteru i treści tzw. testu Altmark ustanawiającego kryteria, których spełnienie gwa-
rantuje, że rekompensata stanowiąca jedynie pokrycie dodatkowych kosztów świadczenia usług 
publicznych nie stanowi pomocy państwa, albowiem nie przyznaje nierynkowej korzyści jej bene-
fi cjentowi25. Test Altmark bazuje na założeniu, zgodnie z którym państwo, powierzając przedsię-
biorstwu określone zadania polegające na wykonywaniu usług publicznych, płaci mu za to. Jest 
on zatem oparty na analogii do oceny elementów pomocy państwa w transakcjach wzajemnych, 
w których dysponent zasobów państwowych nabywa od przedsiębiorcy usługę. Notabene w po-
woływanym przez Sąd motywie wyroku w sprawie Altmark Trybunał expressis verbis odniósł się 
do rekompensaty stanowiącej świadczenie wzajemne przedsiębiorstw. W ten sposób test Altmark 
nawiązuje swoim charakterem do testu prywatnego operatora, a ściślej ujmując, do testu prywat-
nego nabywcy. Związek testu Altmark z kryterium prywatnego operatora dostrzegany był wielo-
krotnie przez przedstawicieli doktryny prawa (Hancher, 2003, s. 372; Gromnicka, 2005, s. 458; 
Sinnaeve, 2003, s. 357). Wniosek ten znajduje także wsparcie w rezultatach analizy historycznej, 
skupionej na badaniu rozwoju orzecznictwa w przedmiocie zgodności z regułami pomocy pań-
stwa rekompensat wykonywania usług publicznych przed wydaniem wyroku w sprawie Altmark. 
Ustanowioną w nim linię orzeczniczą należy bowiem uznać za bazującą na wcześniejszych kon-
cepcjach wypracowanych przez orzecznictwo sądów europejskich, a w szczególności koncepcji 
określanej mianem quid pro quo26 oraz koncepcji kompensacyjnej27. Opierały się one na zało-
żeniu, zgodnie z którym rekompensata oferowana w zamian za wykonywanie usług publicznych 
stanowi sui generis zapłatę za nie. 

Podsumowując, wbrew temu co wydawał się sugerować Sąd, w przypadku spełnienia przez 
przedsiębiorstwo warunków testu Altmark, czynnikiem decydującym o braku pomocy nie jest brak 
uprzywilejowania benefi cjenta rekompensaty względem jego konkurentów, a brak korzyści, na 
tej samej zasadzie, na której zapłata przez państwo ceny rynkowej za usługę nie będzie wiązać 
się z udzieleniem takiej korzyści. 

25 Por. wyr. TSUE w sprawie C-280/00 Altmark Trans, pkt 89–93, w którym Trybunał ustanowił następujące warunki, których spełnienie powoduje, że 
rekompensata wykonywania usług publicznych nie stanowi korzyści dla jej benefi cjenta:
„1.  przedsiębiorstwo będące benefi cjentem wsparcia musi rzeczywiście być podmiotem obowiązków z tytułu świadczenia usług publicznych, a zobowią-

zania te muszą być jasno zdefi niowane (…),
2.  parametry, w oparciu o które wyliczana ma być rekompensata, muszą zostać ustalone uprzednio w sposób obiektywny i przejrzysty, tak by uniknąć 

przyznania korzyści gospodarczej, która mogłaby uprzywilejować benefi cjenta względem jego konkurentów,
3.  wysokość rekompensaty nie może przekraczać kwoty niezbędnej do pokrycia całości lub części kosztów poniesionych w trakcie wywiązywania się 

z zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, przy uwzględnieniu odpowiednich wpływów i rozsądnego zysku, 
4.  w przypadku gdy wyboru przedsiębiorstwa mającego wywiązywać się ze zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych nie został dokonany 

zgodnie z procedurą przetargu publicznego, która pozwoliłaby na wybór oferenta świadczącego te usługi po kosztach najkorzystniejszych dla danej 
społeczności, poziom rekompensaty należy określić na podstawie analizy kosztów, jakie poniosłoby typowe, dobrze zarządzane przedsiębiorstwo 
dysponujące odpowiednimi środkami transportu, biorąc pod uwagę odpowiednie wpływy i rozsądny zysk wynikający z wykonywania tych obowiązków”.

26 Por. wyr. TSUE w sprawie 240/83, Procureur de la République przeciwko Association de défense des brûleurs d’huiles usagées (ADBHU), 
ECLI:EU:C:1985:59, a w szczególności opinię wydaną w niej przez Rzecznika Generalnego Lenza, który, odnosząc się do oceny rekompensaty uzyski-
wanych z zasobów państwowych przez przedsiębiorstwa w zamian za usługi utylizacji zużytych olejów silnikowych, uznał, że stanowią one jedynie quid 
pro quo za usługi przez nie świadczone, pod warunkiem, że wysokość świadczenia państwa nie przekracza „rocznych niepokrytych kosztów aktualnie 
odnotowanych przez przedsiębiorstwo, z uwzględnieniem rozsądnego zysku”.
27 Zob. w szczególności wyr. TSUE w sprawie C-53/00, Ferring SA przeciwko Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), 
ECLI:EU:C:2001:627.
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Po drugie, analiza językowa cytowanej przez Sąd UE w sprawie Deutsche Post tezy wyro-
ku w sprawie Altmark nie prowadzi do tak kategorycznego wniosku, jakie ów poczynił. Trybunał 
w sprawie Altmark ograniczył się bowiem do wskazania, że przedsiębiorstwa, które uzyskują re-
kompensatę usług publicznych w zamian za wykonywanie usług publicznych nie otrzymują korzyści 
nierynkowej, a to z kolei sprawia, że nie są one uprzywilejowane względem ich konkurentów. Nie 
oznacza to jednak, że każdy środek, który nie jest w stanie uprzywilejować benefi cjenta wzglę-
dem konkurentów nie jest objęty zakresem stosowania art. 107 ust. 1 TFUE. Takiemu stanowisku 
przeczy także utrwalone orzecznictwo.

3. Zatarcie granic między elementami korzyści i selektywności

Zanim jednak odniosę się do tego problemu, chciałbym zwrócić uwagę na inną jeszcze osob-
liwość przedstawionego wyżej rozumowania Sądu. Sąd odniósł się w nim do kwestii nierynkowej 
korzyści, wprowadzając już na tym etapie oceny wsparcia element wartościujący, charaktery-
styczny dla elementu selektywności pomocy, a nie korzyści jako takiej. Typowo ocena spełnienia 
warunku selektywnej korzyści prowadzona była przez sądy europejskie tak, by objąć nią odrębnie 
dwa elementy – korzyść ocenianą w sposób obiektywny oraz selektywność. W ramach pierwsze-
go z nich przedmiotem weryfi kacji było czy przedsiębiorstwo uzyskało korzyść o gospodarczym 
charakterze, a zatem taką, która wykraczała poza to, co można uzyskać na normalnych rynko-
wych zasadach28. Badanie selektywności środka służyć z kolei miało odpowiedzi na pytanie, czy 
przyznanie środka było w stanie uprzywilejować jego benefi cjenta względem określonej grupy 
podmiotów stanowiących punkt odniesienia.

Przyjęcie takiej zrelatywizowanej koncepcji korzyści prowadzi do zatarcia granic pomiędzy 
tymi dwoma elementami warunku korzyści, doprowadzając w istocie do ich utożsamienia. Badanie 
elementu korzyści obejmujące kwestię uprzywilejowania benefi cjenta względem innych podmiotów 
stawia pod znakiem zapytania zasadność oceny selektywności środka. Mimo to, Sąd UE dokonał 
takiej oceny w dalszej części wyroku. Doszedł w niej przy tym do analogicznych wniosków, choć 
wyprowadzonych z innych przesłanek, a w szczególności w oparciu o inne orzecznictwo – odno-
szące się do elementu selektywności.

4. Nieprawidłowy i sprzeczny z utrwalonym orzecznictwem test selektywności

Sąd UE zbadał kwestię uprzywilejowania DPAG jako benefi cjenta wsparcia dwukrotnie – w od-
niesieniu tak do elementu korzyści, jak i do selektywności. Za każdym razem uprzywilejowanie 
to pojmowane było jako uzyskanie przewagi benefi cjenta nad jego konkurentami. W pierwszym 
przypadku wniosek ten wywiedziony został, w sposób nieuzasadniony, z treści motywu 87 wyroku 
w sprawie Altmark. W drugim natomiast, z utrwalonego w orzecznictwie testu selektywności pomocy 
ustanowionego przez TSUE w sprawie Adria-Wien Pipeline29. Podobnie jak w przypadku oceny 
elementu korzyści, w tym przypadku Sąd sformułował, w oparciu o cytowany wyrok, wniosek zbyt 
daleko idący. Utożsamił on bowiem pojęcie „przedsiębiorstwa znajdującego się w porównywalnej 
sytuacji faktycznej i prawnej względem benefi cjenta” z jego konkurentem.

28 Wyr. TSUE w sprawie C-39/94, Syndicat français de l’Express international (SFEI) i inni przeciwko La Poste i innym, ECLI:EU:C:1996:285, pkt 60.
29 Wyr. TSUE w sprawie C-143/99, Adria-Wien Pipeline i Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, ECLI:EU:C:2001:598, pkt 41.
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Takie ujęcie, polegające na zrelatywizowaniu pojęcia „selektywności” do osiągnięcia przewagi 
nad konkurentami, jest całkowicie sprzeczne z utrwalonym orzecznictwem dotyczącym selektyw-
ności pomocy i z ustaloną przez nie koncepcją selektywnej korzyści. Dość powiedzieć, że sam 
przepis art. 107 ust. 1 TFUE posługuje się określeniem „pomoc, która zakłóca lub grozi zakłóceniem 
konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów”. 
A zatem, co nigdy nie budziło wątpliwości na gruncie orzecznictwa, w myśl art. 107 ust. 1 TFUE 
pomocą mogą być nie tylko środki, które są w stanie uprzywilejować przedsiębiorstwo względem 
jego konkurentów, lecz także takie, które są w stanie uprzywilejować wszystkie przedsiębiorstwa 
danego sektora gospodarki państwa członkowskiego względem pozostałych, niekonkurujących 
z nimi przedsiębiorstw. Najbardziej ilustratywnym przykładem takiego zastosowania przepisu art. 
107 ust. 1 TFUE jest wyrok TSUE w sprawie Włochy przeciwko Komisji (tekstylia), który wszedł 
do kanonu orzecznictwa w sprawach pomocy państwa30. W wyroku tym TSUE uznał za pomoc 
państwa przyznane wszystkim przedsiębiorstwom włoskiego sektora tekstylnego częściowe 
i ograniczone w czasie obniżenie składek naliczanych od każdego pracownika i wpłacanych przez 
nie na fundusz zasiłków rodzinnych. Przykłady wyroków, w których Trybunał uznał za selektyw-
ne środki wsparcia kierowane do wszystkich przedsiębiorstw danego sektora można mnożyć31.

Koncepcja selektywności wypracowana przez orzecznictwo jest jednak znacznie szersza 
i obejmuje różnorodne stany faktyczne, w których dochodzi do uprzywilejowania benefi cjenta lub 
grupy benefi cjentów względem grupy innych przedsiębiorstw wyodrębnionej ze względu na po-
siadaną przez nie określoną wspólną cechę32. Za selektywne uznawane były przez TSUE środki 
przynoszące korzyść kategoriom przedsiębiorstw wyodrębnionym ze względu na ich wielkość33, 
położenie w określonym regionie państwa członkowskiego34, formę prawną35, przynależność do 
sektora publicznego36, prowadzenie określonych działań gospodarczych (np. eksport, tworzenie 
sieci dystrybucyjnych zagranicą)37. Ujęcie zaproponowane przez Sąd UE dziwi tym bardziej, że 
w samym cytowanym przez Sąd UE wyroku w sprawie Adria-Wien Pipeline TSUE uznał za pomoc 
państwa objęcie przedsiębiorstw wytwórczych niższą stawką podatku ekologicznego, aniżeli ta, 
którą musiały płacić przedsiębiorstwa usługowe38.

Orzecznictwo zna przypadki, w których uznawano za selektywne środki oddziałujące trans-
sektorowo i trans regionalnie, w ramach których pomoc udzielana była na rzecz przedsiębiorstw 
określonych przy użyciu więcej niż jednego kryterium. Dla spełnienia przesłanki selektywności 
wystarczające było, by pojedyncze przedsiębiorstwa lub niektóre grupy przedsiębiorstw nie były 
objęte uprzywilejowaniem. Rzecz jasna w części przypadków, tego rodzaju środki wsparcia były 

30 Wyr. TSUE w sprawie 173/73 Włochy przeciwko Komisji, pkt 26
31 Por. m.in. wyr. w sprawie C-172/03, Heiser, ECLI:EU:C:2005:130, w którym TSUE uznał za selektywne preferencje podatkowe przysługujące 
lekarzom-dentystom. 
32 Por. zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. 
UE C 262 z19 lipca 2016 r., pkt 121) (zob. także: Nicolaides 2004, s. 371; Baudenbacher, 1997, s. 21).
33 Przykładowo środki skierowane wyłącznie do dużych przedsiębiorstw lub wyłącznie do małych i średnich por. wyr. TSUE w sprawach: C-200/97, 
Ecotrade Srl przeciwko Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS), ECLI:EU:C:1998:579 oraz C-295/97, Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo 
Piaggio SpA przeciwko International Factors Italia SpA i inni, ECLI:EU:C:1999:313.
34 Por. wyr.TSUE w sprawie C-88/03, Portugalia przeciwko Komisji (Azory), ECLI:EU:C:2006:511.
35 Wyr. TSUE w sprawach połączonych od C-78/08 do C-80/08 Paint Graphos i in., ECLI:EU:C:2011:550.
36 Wyr. TSUE w sprawie C-148/04, Unicredito Italiano SpA przeciwko Agenzia delle Entrate, Uffi cio Genova 1, ECLI:EU:C:2005:774.
37 Wyr. TSUE: w połączonych sprawach 6 i 11/69, Komisja przeciwko Francji, ECLI:EU:C:1969:68, 57/86, Grecja przeciwko Komisji, ECLI:EU:C:1988:284 
oraz C-501/00, Hiszpania przeciwko Komisji, ECLI:EU:C:2004:438, w sprawach połączonych C-106/09 P i C-107/09 P Komisja i Hiszpania przeciwko 
Rządowi Gibraltaru i Zjednoczonemu Królestwu, ECLI:EU:C:2011:732.
38 Wyr. TSUE w sprawie C-143/99, Adria-Wien Pipeline i Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke.
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w stanie różnicować sytuację podmiotów, które konkurowały ze sobą. Niemniej jednak nigdy oko-
liczność ta nie stanowiła kryterium oceny selektywności środka. Od początku rozwoju orzeczni-
ctwa oczywistym było, że koncepcja selektywności jest znacznie szersza. 

I tak w wyroku w sprawie Hiszpania przeciwko Komisji TSUE wskazał, że: „okoliczność, iż 
liczba przedsiębiorstw, które mogą się domagać korzystania z środka jest bardzo znacząca, lub 
że należą one do różnych sektorów działalności, nie jest wystarczająca dla podważenia selek-
tywnego charakteru tego środka”39.

W innym wyroku, w sprawie CETM przeciwko Komisji, Sąd UE uznał za selektywną pomoc 
udzielaną w ramach funkcjonowania hiszpańskiego programu dofi nansowania spłat odsetek od 
pożyczek udzielanych na zakup środków transportu przez: osoby fi zyczne, małe i średnie przed-
siębiorstwa, podmioty publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym oraz lokalnych opera-
torów usług publicznych40. Sąd UE uznał środek za selektywny, albowiem z dofi nansowania nie 
mogły skorzystać duże przedsiębiorstwa, które w ramach swojej działalności także korzystały 
ze środków transportu. Określenie „przedsiębiorstwa, znajdujące się w porównywalnej sytuacji 
faktycznej i prawnej w świetle celu, któremu służy środek” rozumiane było zatem przez Sąd UE 
odmiennie aniżeli w sprawie Deutsche Post. Za takie przedsiębiorstwa uznane zostały wszelkie 
podmioty wykorzystujące w swojej działalności środki transportu.

Analiza rozwoju orzecznictwa nie pozostawia wprawdzie wątpliwości, że zakres elemen-
tu selektywności ewoluuje w kierunku zawężenia jego zakresu. Tendencja ta uwidoczniła się 
w wyroku w sprawie Adria-Wien Pipeline, w którym ustanowione zostały zręby stosowanego po 
dzień dzisiejszy, i powołanego przez Sąd w sprawie Deutsche Post testu selektywności pomocy, 
opartego na odniesieniu do podmiotów znajdujących się w podobnej sytuacji. Dobrą ilustracją 
kierunku rozwoju linii orzeczniczej jest wyrok TSUE w sprawie Paint Graphos41. Przedmiotem 
oceny Trybunału w tej sprawie była selektywność zwolnień podatkowych, którym objęte były 
włoskie spółki spółdzielcze. Trybunał wskazał, że należy wpierw zidentyfi kować i zbadać reżim 
podatkowy, który jest powszechny lub „normalny” w danym państwie członkowskim, a następnie 
zbadać czy dane zwolnienie ustanawia odstępstwo od systemu powszechnego, wprowadzając 
zróżnicowanie podmiotów gospodarczych znajdujących się, w świetle celu wyznaczonego sy-
stemowi podatkowemu danego państwa członkowskiego, w porównywalnej sytuacji faktycznej 
i prawnej42. Za „normalny” system podatkowy TSUE uznał ogólne zasady podatku od osób praw-
nych, albowiem bez względu na podatnika podstawa opodatkowania ustalana była tak samo. 
Zwolnienia podatkowe stanowiły zatem odstępstwo od tak określonego „normalnego” systemu 
podatkowego. Z punktu widzenia celu realizowanego przez podatek dochodowy, określonego 
jako opodatkowanie zysku osiąganego przez przedsiębiorstwa, spółki spółdzielcze znajdowały 
się w szczególnej sytuacji faktycznej i prawnej, która nie pozwalała im osiągać zysków na takim 
poziomie, jak te osiągane przez spółki. Tym samym przysługujące im zwolnienia podatkowe nie 
miały charakteru selektywnego43.

39 Wyr. TSUE w sprawie C-409/00 Hiszpania przeciwko Komisji, ECLI:EU:C:2003:92, pkt 48.
40 Wyr. Sądu UE w sprawie T-55/99, Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) przeciwko Komisji, ECLI:EU:T:2000:223.
41 Wyr. TSUE w sprawach połączonych od C-78/08 do C-80/08 Paint Graphos i in., ECLI:EU:C:2011:550.
42 Ibidem, pkt 49.
43 Wyr. TSUE w sprawach połączonych od C-78/08 do C-80/08 Paint Graphos i in., pkt 61.
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Jak wynika z powyższego, test zastosowany przez Trybunał zmierzał w pierwszej kolejności 
do identyfi kacji celu „normalnego” systemu podatkowego, a zatem systemu, który stanowi punkt 
odniesienia dla dalszej oceny selektywności środka. Następnie Trybunał bada cechy podmiotów 
objętych danym wyłączeniem podatkowym, zmierzając do odpowiedzi na pytanie czy ich sytua-
cja faktyczna i prawna ma charakter wyjątkowy z punktu widzenia celu danego systemu, czy też 
istnieją inne podmioty w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej, które danej korzyści nie 
uzyskały lub uzyskały ja w mniejszym zakresie.

W zawiadomieniu w sprawie pojęcia „pomocy państwa”, Komisja Europejska, podsumowując 
dorobek orzeczniczy sądów w tym zakresie wskazała, że ocena selektywności materialnej środ-
ków zmniejszających zwykłe opłaty należne od przedsiębiorstw, opiera się zasadniczo na trójele-
mentowym teście. Obejmuje on wpierw identyfi kację systemu odniesienia, następnie ustalenie 
czy badany środek stanowi od niego odstępstwo w zakresie, w którym wprowadza zróżnicowanie 
podmiotów gospodarczych, które w świetle celów tego systemu znajdują się w porównywalnej 
sytuacji faktycznej i prawnej. W przypadku odpowiedzi pozytywnej należy ustalić czy odstępstwo 
to jest uzasadnione charakterem lub ogólną strukturą systemu44. Dopiero odpowiedź przecząca 
daje pewność, że środek jest selektywny. Test zastosowany przez Sąd UE w sprawie Deutsche 
Post odbiega od tego schematu.

5. Kadłubowy test rekompensaty niekorzystnej pozycji strukturalnej

Rozstrzygnięcie Sądu UE w sprawie DPAG opiera się na założeniu, zgodnie z którym uwol-
nienie, poprzez przyznanie wsparcia z zasobów państwowych, przedsiębiorstwa od niekorzyst-
nego położenia strukturalnego nie stanowi pomocy państwa, w zakresie w którym środek ten nie 
wykracza poza koszty dodatkowo ponoszone przez benefi cjenta. Przy tym rozumowanie Sądu 
oparte zostało wprost na analogii do testu Altmark. Analogia ta wydaje się nie na miejscu, biorąc 
pod uwagę chociażby zaprezentowane już wcześniej zastrzeżenia dotyczące relacji pomiędzy 
testem Altmark a testem prywatnego operatora i, w związku z tym, pojmowania rekompensat 
wykonywania usług publicznych jako sui generis świadczenia o charakterze wzajemnym. 

Zastosowanie przez Sąd rozumowania opartego na analogii do testu Altmark stanowi źródło 
wątpliwości. Nie jest bowiem w pełni jasne czy Sąd zmierzał w ten sposób do rozszerzenia przed-
miotowego zakresu stosowania testu Altmark o rekompensaty „niekorzystnej sytuacji strukturalnej” 
benefi cjenta, czy też do ustanowienia odrębnego testu, który miałby być stosowany względem 
tego rodzaju środków wsparcia? Druga z tak rozumianych alternatyw wydaje się bardziej praw-
dopodobna, biorąc pod uwagę, że dokonując oceny środka pod kątem spełnienia przesłanki 
selektywnej korzyści odniósł się wyłącznie do kwestii proporcjonalności rekompensaty przewagi 
strukturalnej, co miałoby stanowić odpowiednik trzeciego kryterium testu Altmark. Pominął na-
tomiast pozostałe trzy jego elementy. Można zaryzykować stwierdzenie, że w wyroku w sprawie 
Deutsche Post, Sąd ustanowił nowy, choć oparty na analogii do testu Altmark, „test rekompensaty 
niekorzystnej pozycji strukturalnej” przedsiębiorstwa. Jednakże w porównaniu z testem Altmark, 
ma on charakter kadłubowy. Sąd wskazał wprawdzie, że warunkiem zastosowania takiego podej-
ścia jest „bezpośredni związek między rzeczywiście ponoszonymi kosztami dodatkowymi a kwotą 

44 Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 
C 262 z 19.07.2016 r., pkt 128.
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pomocy”. Nie wskazał jednak, w odróżnieniu od tego co uczynił TSUE w sprawie Altmark, bardziej 
szczegółowych kryteriów, pozwalających ustalić istnienie tego rodzaju związku.

Takie ujęcie stanowi źródło kolejnych wątpliwości. Po pierwsze nie ma pewności co należy 
rozumieć przez pojęcie „niekorzystnej pozycji strukturalnej przedsiębiorstwa”, a w tym – jakie 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniają zastosowanie podejścia opartego na rekompensacie 
tejże pozycji? W szczególności, czy przez niekorzystną pozycję strukturalną należałoby rozumieć 
wyłącznie sytuację będącą następstwem nałożenia na przedsiębiorstwo obciążeń związanych 
z ponoszeniem kosztów związanych ze szczególnym statusem ich pracowników? Czy też, po-
dobne podejście mogłoby zostać zastosowane względem środków służących zrekompensowaniu 
innych przejawów niekorzystnego położenia rynkowego niektórych przedsiębiorstw lub niektórych 
ich grup, a jeżeli tak, to jakich?

Test rekompensaty niekorzystnej pozycji strukturalnej, wbrew stanowisku Sądu, niekoniecz-
nie znajduje uzasadnienie w orzecznictwie. Sąd, na poparcie swojego stanowiska powołał roz-
strzygnięcie w sprawie Combus, w którym uznał on, że jednorazowe płatności uzyskane przez 
pracowników, którzy utracili status urzędników państwowych w wyniku komercjalizacji i prywaty-
zacji publicznego przedsiębiorstwa świadczącego usługi transportu publicznego, służyło zniwelo-
waniu jego niekorzystnej pozycji konkurencyjnej, nie stanowiąc tym samym pomocy publicznej45. 
Możliwość zastosowania analogii do rozumowania Sądu w tej sprawie nie jest jednak oczywista, 
ponieważ w sprawie Combus argument dotyczący wpływu środka na poprawę niekorzystnej po-
zycji strukturalnej przedsiębiorstwa użyty został przez Sąd pomocniczo46. Wcześniej odniósł się 
on aprobująco do rozumowania Komisji, jakoby płatności podlegające ocenie stanowiły wsparcie 
oferowane na rzecz pracowników, a nie na rzecz przedsiębiorstwa jako ich pracodawcy47. Ponadto, 
jak słusznie wskazała Komisja w uchylonej przez Sąd decyzji w sprawie Deutsche Post, wyrok 
w sprawie Combus nie został potwierdzony wyrokiem TSUE, a inne jego orzeczenia w sposób 
niepozostawiający wątpliwości ujmowały koszty wynagrodzeń jako ciężary normalnie obciążające 
budżet przedsiębiorstwa48.

VI. Konkluzje
Wyrok w sprawie Deutsche Post interpretować należy jako próbę ustanowienia przez Sąd 

UE nowego testu oceny niektórych rodzajów przysporzeń uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa 
z zasobów państwowych jako selektywnej korzyści w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Test ten, 
który można określić mianem „testu rekompensaty niekorzystnej pozycji strukturalnej”, opie-
ra się na założeniu, zgodnie z którym przedsiębiorstwo będące podmiotem nałożonych przez 
państwo obowiązków, takich których realizacja powoduje, że znajduje się ono w niekorzystnej 
pozycji strukturalnej, może uzyskiwać wsparcie na pokrycie kosztów ich realizacji. Wsparcie to 
nie jest wówczas klasyfi kowane jako pomoc państwa, albowiem nie przysparza przedsiębiorstwu 
selektywnej korzyści. Warunkiem jest jednak proporcjonalność uzyskanego wsparcia, a zatem, 

45 Wyr. Sądu UE w sprawie T-157/01, Combus.
46 Ibidem, pkt 57.
47 Ibidem, pkt 56.
48 Por. Decyzja Komisji Europejskiej 2012/636/UE, pkt 262 i powołany w niej przez Komisję wyrok TSUE w sprawie C-5/01 Belgia przeciwko Komisji 
ECLI:EU:C:2002:754, pkt 39.
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by wartość uzyskanego wsparcia nie przekraczała kosztów związanych z realizacją nałożonych 
przez państwo obowiązków.

Jak zostało wykazane powyżej, takie ujęcie dalekie jest od precyzji i budzi liczne wątpliwości 
interpretacyjne, które skupiają się przede wszystkim wokół problemu przedmiotowego zakresu sto-
sowania tak sformułowanego testu, a także szczegółowego sposobu jego stosowania. Zastrzeżenia 
budzi przede wszystkim brak jednoznacznych wskazówek co do tego, jakiego rodzaju obowiązki 
nałożone na przedsiębiorstwo mogą być w ten sposób rekompensowane przez państwo.

Samo założenie koncepcyjne testu można ocenić jako, prima facie, oparte na logicznych pod-
stawach. Jeżeli bowiem państwo nakłada na dane przedsiębiorstwo określony obowiązek związany 
z ponoszeniem kosztów, a następnie je od tego obowiązku w części uwalnia, w pełni logicznym jest 
wniosek, że przedsiębiorstwo to nie uzyskało korzyści. Niemniej jednak, wydaje się, że zarówno 
z punktu widzenia praktyki stosowania reguł pomocy państwa, jak i ze względów spójności syste-
mowej zakres stosowania takiego podejścia należałoby zawęzić do środków stanowiących zapłatę 
w zamian za świadczenia wzajemne, tak jak ma to miejsce w przypadku testu Altmark i testu prywat-
nego operatora. Każde przedsiębiorstwo podlega przecież obowiązkom związanym z wykonywaną 
przezeń działalnością gospodarczą. Przy tym zwykle generują one określone koszty, a niekiedy 
także powodują, że przedsiębiorstwo nimi obarczone znajduje się w gorszej pozycji strukturalnej 
względem innych podmiotów działających na rynku. Dopuszczenie możliwości rekompensowania, 
poza zakresem stosowania reguł pomocy państwa, kosztów ponoszonych na realizację jakich-
kolwiek tego rodzaju obowiązków postawiłoby pod znakiem zapytania skuteczność reguł pomocy 
państwa. Nie ulega wątpliwości, że zakres stosowania podejścia opartego na koncepcji niestano-
wiącej pomocy państwa rekompensaty kosztów wykonywania obowiązków nałożonych przez pań-
stwo powinien być w określony sposób zawężony. Jego zawężenie do rekompensat stanowiących 
ekwiwalent za świadczenie wzajemne znajduje uzasadnienie w obowiązującym orzecznictwie oraz 
służy podniesieniu poziomu pewności stosowania reguł pomocy państwa.

Bez względu na te uwagi, poważne zastrzeżenia budzi sposób, w jaki Sąd UE wywiódł kon-
cepcję testu rekompensaty niekorzystnej pozycji strukturalnej. Relatywizacja elementu korzyści 
poprzez utożsamienie jej z przewagą, jaką benefi cjent uzyskuje względem jego konkurentów, nie 
tylko prowadzi do zaburzenia czytelnego podziału pomiędzy elementami korzyści i selektywności 
w ramach stosowania art. 107 ust. 1 TFUE, lecz także pozostaje w sprzeczności z utrwalonym 
orzecznictwem sądowym. Z kolei przyjęcie testu selektywności pomocy zawężonego do kwestii 
uprzywilejowania benefi cjenta względem konkurentów prowadzi do drastycznego zawężenia 
koncepcji pomocy państwa, a tym samym zakresu stosowania reguł pomocy państwa w ogóle. 
Sposób, w jaki Sąd UE wywiódł swoje podejście jest tym bardziej zastanawiający, że do podob-
nych wniosków mógł dojść stosując utrwalony w orzecznictwie test selektywności ustalony w wy-
roku w sprawie Adria-Wien Pipeline. Sąd mógłby wówczas uznać, że ze względu na szczególne 
obowiązki, które spoczywają na Deutsche Post, jest ono przedsiębiorstwem znajdującym się 
w nieporównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej w odniesieniu do innych działających na rynku 
przedsiębiorstw (nie zawężając przy tym ich kręgu do konkurentów Deutsche Post). Choć można 
zastanawiać się czy byłaby to prawidłowa konkluzja wynikająca z zastosowania testu selektywno-
ści, z całą pewnością nie stałaby ona w tak dużej sprzeczności z orzecznictwem jak zastosowane 
przez Sąd UE podejście.
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Odnosząc się do znaczenia wyroku w sprawie Deutsche Post, pozostaje mieć nadzieję, że 
wyrok ten stanowi „ślepą uliczkę” orzecznictwa a podejście w nim zastosowane nie zostanie po-
twierdzone przez TSUE ani kontynuowane w judykaturze Sądu UE. Wiele na to wskazuje, biorąc 
pod uwagę sprzeczność części tez wyroku z utrwalonym orzecznictwem dotyczącym treści warun-
ku selektywnej korzyści jako jednej z przesłanek stosowania art. 107 ust. 1 TFUE. Alternatywnie 
można zakładać, że podejście oparte na teście rekompensaty niekorzystnej pozycji strukturalnej 
przedsiębiorstwa będzie jednak w ograniczonym zakresie stosowane w odniesieniu do niektó-
rych, szczególnych obowiązków, nakładanych przez państwo na indywidualne przedsiębiorstwa. 
Dotyczyć może to w szczególności obowiązków analogicznych do tych, które obciążały DPAG, 
a zatem typowych dla przedsiębiorstw zasiedziałych podlegających przekształceniom strukturalnym 
i własnościowym. To z kolei może wpłynąć na poprawę ich pozycji konkurencyjnej otwierając pole 
do udzielania im przez państwa członkowskie wsparcia poza systemem kontroli pomocy państwa. 
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 2. Elektroniczne usługi pocztowe i wskaźniki dotyczące rozwoju rynku usług pocztowych 
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Streszczenie
W artykule przedstawiono rozwój rynku pocztowego pod kątem zmian podstawowych parame-
trów w latach 2012-2017. Uwzględniono również wybrane ceny usług pocztowych oraz elementy 
analizy ekonomicznej. Ponadto, zwrócono uwagę, na spadek wielkości tradycyjnych usług pocz-
towych i wykorzystanie przez operatorów pocztowych potencjalnych możliwości w zakresie usług 
doręczeniowych na rynku e-commerce. Podkreślono także współpracę operatorów wyznaczonych 
z administracją państwową w ramach świadczenia e-usług obywatelom.

Słowa kluczowe: rynek pocztowy, usługi pocztowe, dostawa przesyłek, cena transgraniczna

JEL: O31

Od 1 stycznia 2013 r. przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(Dz.U. 2012, poz. 1529 z późn. zm.) wyznaczają ramy prawne funkcjonowania krajowego ryn-
ku pocztowego. W ustawie określono m.in. zasady wykonywania działalności gospodarczej 
polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (w warun-
kach konkurencji, tj. po zniesieniu obszaru zastrzeżonego dla operatora świadczącego usługi 
powszechne, co m.in. wymagało ustalenia przez państwo nowych zasad fi nansowania usługi 

  * Starszy specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Analiz i Rozwoju Rynku ICT w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym; 
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 ** Asystent w Zakładzie Analiz i Rozwoju Rynku ICT w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym; e-mail: m.sylwestrzak@itl.waw.pl.
*** Niniejszy przegląd zawiera skrót opatrzonej komentarzem prezentacji (wybrane rysunki), przedstawionej podczas seminarium naukowego Instytutu 
Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego, które odbyło się 30 listopada 2017 r.
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powszechnej)1. Tym samym do krajowego porządku prawnego zostały zaimplementowane posta-
nowienia dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmie-
niająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego 
usług pocztowych Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 52 z 27.02.2008 r., s. 3, z późn. zm.).

I. Rynek pocztowy w liczbach
W 2016 roku operatorzy pocztowi sprzedali ogółem ok. 1,9 mld usług pocztowych (bez dru-

ków bezadresowych) o wartości 7,65 mld złotych.

Rysunek 1. Zmiany liczby sprzedanych usług ogółem
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Źródło: opracowano na podstawie: UKE, 2014; 2015; 2016; 2017.

W 2016 r. odnotowano spadek ogólnej liczby sprzedanych usług o 5 i 9% w porównaniu – 
odpowiednio – z 2012 r. (przed liberalizacją) i 2013 r. (po liberalizacji) (por. rys. 1). Z kolei, ogólne 
przychody z ich sprzedaży wzrosły odpowiednio o 32 i 4%, (por. rys. 2). Taka różnica, w roku 
przed i po liberalizacji, wynikała zapewne z doprecyzowania defi nicji i określenia przynależności 
przesyłek kurierskich do usług pocztowych (wcześniej, przez wielu operatorów, traktowane jako 
usługi świadczone w oparciu o przepisy prawa przewozowego2).

Do 2012 r. rynek usług pocztowych obejmował segmenty: przesyłki z korespondencją, paczki 
i inne usługi umowne, przesyłki reklamowe oraz druki bezadresowe. W 2013 r., w celu jego rze-
czywistego odzwierciedlenia, zweryfi kowano jego podział na nowe segmenty: powszechne usłu-
gi pocztowe, usługi wchodzące w zakres usług powszechnych, przesyłki kurierskie, inne usługi 
pocztowe (włączono do nich przesyłki reklamowe i druki bezadresowe).

1 Zmiany w przepisach prawnych zostały szczegółowo opisane w: A. Stolarczyk (2014, s. 73–86).
2 Ustawa z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 Nr 53, poz. 272, ze zm.).
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Rysunek 2. Zmiany przychodów ze sprzedaży usług ogółem

2016 r./2012 r.

Zm
ia

na
 p

rz
yc

ho
dó

w
 z

 u
sł

ug
 p

oc
zt

ow
yc

h 
[%

]

2016 r./2013 r. 2016 r./2015 r.

–20

–10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

Ogóem;
0,2%

Op. alt.;
1,1%

PP;
–0,5%

Ogóem;
4,1%

Op. alt.;
38,4%

PP;
–12,7%

Ogóem;
31,9%

Op. alt;
128,7%

PP;
–0,9%

Źródło: opracowano na podstawie: UKE, 2014; 2015; 2016; 2017. 

W latach 2013–2016 tylko w segmencie usług kurierskich odnotowano znaczny wzrost liczby 
(o ok. 94%) i wartości (o 56%) oferowanych usług. W pozostałych segmentach usług największy 
spadek wolumenu (o ok. 38%) i wartości (o 24%) dotyczył usług powszechnych. W segmencie 
„inne usługi pocztowe” – liczba usług obniżyła się o 6%, ale przychody spadły o 22%. Segment 
„usługi wchodzące w zakres usług powszechnych” charakteryzował kilkuprocentowy spadek liczby 
i przychodów ze sprzedaży usług (por. rys. 3).

Mając na uwadze podmiotowy kontekst funkcjonowania krajowego rynku pocztowego, nale-
ży podkreślić, że w latach 2012–2016 zmiany liczby alternatywnych operatorów pocztowych nie 
były dynamiczne. W przypadku zarejestrowanych podmiotów, w 2016 r., odnotowano wzrost ich 
liczby o 8,6 i 5,8% w porównaniu z latami 2012 i 2013. Z kolei, liczba działających operatorów 
zmniejszyła się odpowiednio – o 2% i 8% (por. rys. 4).

W 2016 r. 45% spośród 150 alternatywnych operatorów pocztowych prowadziło działalność 
na obszarze lokalnym (województwo, miasto, gmina lub inny), 29% – w kraju i zagranicą, 23% – 
tylko w kraju, a 3% – poza granicami kraju. Z kolei, pod względem form organizacyjno-prawnych 
prowadzenia działalności przez operatorów, udział był następujący: 45% – osoby fi zyczne, 42% 
– spółki z ograniczaną odpowiedzialnością, 10% – inne formy (np. spółka komandytowa, spół-
dzielnia itp.) oraz 3% – w formie spółek akcyjnych.
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Rysunek 3. Udział wolumenu i wartości usług w poszczególnych segmentach w liczbie i wartości 
usług ogółem (lata 2013–2016)
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Źródło: opracowano na podstawie: UKE, 2014; 2015; 2016; 2017.

Rysunek 4. Liczba zarejestrowanych i działających alternatywnych operatorów pocztowych oraz jej 
zmiany w latach 2013–2016
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Źródło: opracowano na podstawie: UKE, 2014; 2015; 2016; 2017.

W przypadku zatrudnienia, w latach 2012–2016 operatorzy pocztowi zredukowali liczbę pra-
cowników, w 2016 r., w skali kraju odpowiednio o 29 i ok. 9% w porównaniu z latami 2012 i 20133 
(por. tab. 1). 

Tabela 1. Liczba zatrudnionych oraz placówek pocztowych w latach 2012–2016

Wyszczególnienie 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.

Zatrudnienie

Poczta Polska  91 373 83 478 79 471 75 026 74 601

Operatorzy alternatywni  32 544 12 700 12 639 13 386 13 071

Ogółem 123 917 96 178 92 110 88 412 87 672

Placówki pocztowe

Poczta Polska  8 459  7 884  7 540  7 387  7 497

Operatorzy alternatywni  5 923 19 191 22 408 16 908  8 615

Ogółem 14 382 27 075 29 948 24 295 16 112
Źródło: opracowano na podstawie: UKE, 2014; 2015; 2016; 2017.

3 W odniesieniu do zatrudnienia, należy zwrócić uwagę, iż od 2013 r. zmieniono sposób sprawozdawania przez operatorów pocztowych – ogólnej 
liczby zatrudnionych. Obecnie wykazywane jest średnioroczne zatrudnienie przeliczone na pełne etaty (w oparciu o umowy). Jeszcze w 2012 r. opera-
torzy alternatywni wykazali zatrudnienie w liczbie ponad 32,5 tys. osób, co w porównaniu z 2016 r. dało „teoretyczny” spadek zatrudnienia o ok. 60%.
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Z kolei, ogólna liczba placówek pocztowych, w 2016 r., w porównaniu z rokiem 2012 wzrosła 
o 12%, natomiast – z rokiem 2013 spadła o 40%. Taka różnica, w roku przed i po  liberalizacji, 
wynikała ze sposobu sprawozdawania liczby placówek przez operatorów alternatywnych4. 

Należy też podkreślić, że w ostatnich latach Poczta Polska sukcesywnie ograniczała liczbę 
swoich placówek, jednak rząd podjął działania w kierunku przywrócenia części zlikwidowanych 
obiektów, zgodnie z założeniem, że operator wyznaczony powinien być kluczowym fi larem budowy 
cyfrowego państwa. Z tego faktu, w 2016 r. w porównaniu z 2015 r., mógł wynikać 1,5 procentowy 
wzrost liczby placówek.

II. Opłaty za wybrane usługi pocztowe
Do końca 2012 r. w ramach cennika Poczty Polskiej obowiązywało sześć kategorii wagowych 

na przesyłki z korespondencją, które od stycznia 2013 r. zostały połączone w trzy, przy czym 
jedna kategoria pozostała bez zmiany. W analizowanym okresie operator wyznaczony nie pod-
nosił opłat za przesyłki z korespondencją II i III kategorii wagowej5 poza priorytetową przesyłką 
poleconą do 1000 g z 6,70 PLN w 2014 r. do 7,20 PLN w 2015 r., jednakże ceny z tych kategorii 
są poniżej opłat z 2012 r. O ile Poczta Polska nie zmienia opłat w dwóch wspomnianych katego-
riach, o tyle podnosiła ceny przesyłek z korespondencją do 350 g, przy czym ceny ekonomicznej 
nierejestrowanej przesyłki listowej oraz ekonomicznej i priorytetowej przesyłki poleconej w 2016 r. 
były wyższe niż na koniec 2012 r. odpowiednio o 5,3, 2,4 i 7,8%, przy czym opłata za przesyłkę 
do 50 g wynosiła adekwatnie 1,55 PLN, 3,75 PLN i 4,15%. Jedynie opłata za priorytetową nie-
rejestrowaną przesyłkę listową była niższa o 13,8% w 2016 r. w porównaniu z 2012 r., ale cena 
przesyłki do 50 g była wtedy równa 1,95 PLN (por. rys. 5).

Rysunek 5. Ceny przesyłek z korespondencją do 350 g w latach 2012–2016
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Źródło: opracowano na podstawie cenników Poczty Polskiej za lata 2012–2017.

W przypadku paczek pocztowych Poczta Polska nie zmieniła kategorii wagowych, a do lutego 
2016 r. ceny pozostawały na niezmienionym poziomie od początku analizowanego okresu (por. rys. 6). 
Od marca 2016 r. Poczta Polska podniosła ceny paczek ekonomicznych w zależności od ich masy 
od 3,5 do 5,0 PLN, tj. 33,3 do 38,5%, a paczek priorytetowych od 3,0 do 4,5 PLN, tj. 22,0 do 31,0%.
4 Problem dotyczył placówek pocztowych, wykazywanych w sprawozdaniach jednocześnie przez różnych alternatywnych operatorów pocztowych 
(ocenia się, że w ten sposób zwielokrotniono kilka tysięcy placówek prowadzonych przez agentów). 
5 II kategoria wagowa – od 350 g do 1 000 g. III kategoria wagowa – od 1 000 g do 2 000 g.
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Rysunek 6. Ceny paczek pocztowych w latach 2012–2016
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Źródło: opracowano na podstawie cenników Poczty Polskiej za lata 2012–2017.

III. Wpływ liberalizacji na wyniki fi nansowe operatora wyznaczonego
Liberalizacja rynku pocztowego nie wpłynęła pozytywnie na wyniki Poczty Polskiej. W 2012 r. 

spółka wypracowała zysk netto na poziomie 88,8 mln PLN, aby w 2016 r. ponieść stratę netto 
wynoszącą 71,1 mln PLN. Zmniejszenie wyniku fi nansowego netto było związane ze spadkiem 
przychodów netto ze sprzedaży w 2012 r. z 6,01 do 5,37 mld PLN, tj. o 10,6% przy niższym 
zmniejszeniu kosztów własnych sprzedaży – z 5,97 do 5,39 mld PLN, tj. o 9,8%. Ponadto w la-
tach 2015–2016 Poczta Polska na pozostałej działalności operacyjnej wypracowała ujemny wynik 
wynoszący odpowiednio 53 i 57 mln PLN (por. tab. 2).

W 2016 r. strata netto Poczty Polskiej wynikała z większego wzrostu kosztów własnych 
sprzedaży (o 2,1%) przy znacznie mniejszym wzroście przychodów ze sprzedaży (o 0,6%), pod-
czas gdy w poprzednich latach operacyjność spółki wahała się na poziomie od 98,7 do 99,8%, 
osiągnięcia w latach 2015–2016 ujemnego wyniku na samej pozostałej działalności operacyjnej 
(odpowiednio 53,0 oraz 57,8 mln PLN) przy dodatnim wyniku w latach 2012–2014 wahającym 
się od 13,5 do 22,9 mln PLN oraz zmniejszenia wyniku z działalności fi nansowej do 5,5 mln PLN.

Tabela 2. Wyniki Poczty Polskiej w latach 2012–2016 (dane w mln PLN)

Składowe 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.
Przychody netto ze sprzedaży 6 014,2 5 819,7 5 541,4 5 341,1 5 373,9

Zysk ze sprzedaży 39,9 11,0 31,8 66,9 –13,0

Zysk operacyjny 62,8 28,1 45,3 13,8 –70,8

Zysk brutto 111,0 65,7 86,2 35,6 –65,3

Zysk netto 88,8 37,0 54,8 18,4 –71,1
Źródło: opracowano na podstawie jednostkowych sprawozdań fi nansowych Poczty Polskiej w latach 2012–2016.

W przypadku operatora wyznaczonego można zaobserwować dodatnie, łączne przepływy 
pieniężne jedynie za 2012 r. wynoszące 1,07 mld PLN, przy czym wynikało to z wypracowania 
dodatnich przepływów z działalności operacyjnej w kwocie 1,04 mld PLN. Warto nadmienić, że 
oprócz 2012 roku, dodatnie przepływy z podstawowej działalności Poczta Polska wypracowała 
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w 2015 roku i wyniosły one 90,6 mln PLN, jednak nie wystarczyły one na pokrycie ujemnych sald 
z działalności inwestycyjnej i fi nansowej (por. tab. 3).

Tabela 3. Przepływy pieniężne Poczty Polskiej w latach 2012–2016 (dane w mln PLN)

Składowe 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 1 043,1 –77,3 –114,0 90,6 –429,6

Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej 53,0 –89,5 –151,4 –182,5 –133,9

Przepływy pieniężne z dz. fi nansowej –28,8 –60,5 –63,6 –68,0 –50,4

Łączne przepływy pieniężne netto 1 067,3 –227,3 –328,9 –159,9 –613,9
Źródło: opracowano na podstawie jednostkowych sprawozdań fi nansowych Poczty Polskiej w latach 2012–2016.

IV. Kierunki rozwoju rynku pocztowego
1. Punkty odbioru przesyłek w kontekście doręczeń towarów zakupionych w e-sklepach

W ostatnich latach wolumen przesyłek listowych i paczek pocztowych wykazuje tendencje 
spadkowe. Z kolei, liczba przesyłek kurierskich (usługa, z której często korzystają klienci skle-
pów internetowych) rok do roku dynamicznie rośnie i trend ten będzie zapewne utrzymywał się. 
W 2016 r. w porównaniu z 2013 r. liczba paczek zmalała o 11%, listów – o 17%, a liczba przesyłek 
kurierskich wzrosła o 93% (por. rys. 7). W tej sytuacji – dla operatorów pocztowych oraz podmiotów 
dysponujących rozległą siecią dystrybucji swoich produktów/usług, jak również sklepów interne-
towych i ich klientów – istotnego znaczenia nabierają usługi o wartości dodanej, w tym wypadku 
usługa „punkty odbioru przesyłek” (dalej: POP), ponieważ ważnym elementem procesu sprzedaży 
towarów on-line – zarówno na terenie kraju, jak i za granicą – jest ich dostawa.

Rysunek 7. Liczba POP, jakimi dysponowali poszczególni operatorzy oraz ich udział w ogólnej liczbie 
POP w 2017 r.
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Źródło: opracowano na podstawie informacji pobranych ze stron operatorów PP, DHL, DPD i GLS. Pozyskano z:: http://odbiorwpunkcie.poczta-polska.
pl/; https://www.dhlparcel.pl/pl/dla-ciebie/odbior/punkt.html; https://www.dpd.com.pl/Znajdz-Punkt-pPicku; https://gls-group.eu/PL/pl/odbior-w-punkcie-
parcelshop (08.2017).

Dla nadawcy to m.in. możliwość: obniżenia kosztów, pewności skutecznego doręczenia prze-
syłki, ograniczenia liczby zwrotów, wyeliminowania z łańcucha logistycznego ponownego nadania 
przesyłki, wzrostu satysfakcji dotychczasowych i pozyskiwania nowych klientów.
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Dla odbiorcy to m.in. możliwość: niższej ceny usług, wyboru sposobu doręczenia: door to door 
lub POP, wyboru najdogodniejszej lokalizacji POP, odbioru przesyłek w systemie 24/7, a nawet 
podczas podróży (stacje ORLEN), powiadomienia o możliwości odbioru.

2. Elektroniczne usługi pocztowe i wskaźniki dotyczące rozwoju rynku usług pocztowych 

W 2015 r. członkowie Grupy Rozwoju Produktów i Usług UPU uaktualnili wykaz e-usług w po-
równaniu z pierwszą iteracją badania w 2010 r. Usługi, które utraciły przydatność zostały usunięte, 
o podobnej funkcjonalności zostały połączone, a nowe – dodane. W ten sposób w 2015 r. powstał 
aktualny katalog zawierający 42 e-usługi skategoryzowane w czterech grupach. Opracowując 
nowy zestaw e-usług, skupiono się na cyfrowych funkcjonalnościach usług, wykluczono zaś ich 
„fi zyczne” aspekty (związane, np. z doręczaniem lub logistyką). 

Dla tak sklasyfi kowanych usług Światowy Związek Pocztowy przeprowadził badanie wśród 
192 podmiotów pocztowych (zrzeszonych w UPU), otrzymano zwrotnie 45% wypełnionych kwe-
stionariuszy, czyli od 87 operatorów wyznaczonych (w tym 14 z UE), co było podstawą dla wie-
loaspektowego studium w zakresie rozwoju pocztowych e-usług (por. tab. 4).

Tabela 4. Liczba e-usług w poszczególnych kategoriach, świadczonych w wybranych krajach UE
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Źródło: opracowano na podstawie: Corredera, 2015.

Do określenia poziomu zaawansowania świadczenia e-usług pocztowych przez operatorów 
wyznaczonych UPU zastosował holistyczne podejście do badań w tym zakresie i zaproponował 
zestaw trzech podstawowych wskaźników (Postal Electronic Services Index, UPU PES Index) oraz 
będącego ich wypadkową – Global PES Index. 87 podmiotów pocztowych oceniało e-usługi w trzech 
obszarach: 1) zakresu świadczonych usług (PES1)6; 2) otoczenia zewnętrznego (PES2)7 oraz 
3) możliwości innowacyjnych (PES3)8.

6 Wskaźnik PES1 (zakres świadczonych e-usług) uwzględnia ocenę aktualnie świadczonych e-usług przez operatorów wyznaczonych w wybranych 
państwach oraz jakie strategie są stosowane w odniesieniu do świadczenia e-usług ogółem oraz ich poszczególnych kategorii (e-poczta i e-government, 
e-commerce, cyfrowe fi nansowe i płatnicze rozwiązania oraz usługi wsparcia/pomocnicze.
7 Wskaźnik PES2 (wskaźnik otoczenia zewnętrznego), uwzględnia ocenę parametrów odzwierciedlających zewnętrzne siły (otoczenie technologiczne, 
prawno-regulacyjne oraz rynkowo-konkurencyjne), które wywierają bezpośredni wpływ na możliwości wejścia operatorów na cyfrowy rynek pocztowy 
i uzyskania znacznego udziału (z uwzględnieniem barier wejścia i głównych graczy w tym segmencie). Miarą tego wskaźnika są zagregowane wartości 
m.in. wskaźnika infrastruktury telekomunikacyjnej (TI Index) oraz danych zebranych w badaniu.
8 Wskaźnik PES3 (wskaźnik możliwości/zdolności innowacyjnych), odzwierciedla rzeczywisty poziom rozwoju pocztowych e-usług – łączy w sobie 
wartości dotyczące: poziomu gotowości do cyfrowych innowacji (kapitał ludzki, infrastruktura IT, fi nansowe i organizacyjne skutki transformacji cyfrowej) 
oraz stosowanych strategii.
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Odzwierciedleniem liczby świadczonych pocztowych e-usług w analizowanych 14 krajach 
UE jest zestawienie wartości poszczególnych wskaźników PES (por. tab. 5). Globalny wskaźnik 
PES jednoznacznie wskazuje na Finlandię jako lidera wśród 87 krajów zrzeszonych w UPU (po-
twierdza to także czołowe miejsce pod względem wartości PES1 i PES2). W pierwszej dziesiątce 
znalazły się również Austria i Włochy, natomiast Polska zajęła 23 miejsce. 

Tabela 5. Wskaźniki elektronicznych usług pocztowych (PES) w wybranych krajach UE

Państwo
Global PES Index PES1 Index PES2 Index PES3 Index

pozycja wartość pozycja wartość pozycja wartość pozycja wartość

Finlandia  1 0,88  2 0,99  3 0,91 61 0,20

Austria  4 0,80  5 0,86 11 0,77 26 0,61

Czechy  5 0,75  4 0,86 18 0,67 41 0,49

Włochy  9 0,71 13 0,68  4 0,87 64 0,18

Portugalia 11 0,70  9 0,74 26 0,64 14 0,73

Francja 12 0,69 12 0,68 10 0,77 48 0,43

Węgry 15 0,67 11 0,69 16 0,67 38 0,51

Holandia 16 0,67 18 0,61  9 0,80 52 0,40

Grecja 22 0,57 23 0,56 21 0,65 59 0,29

Polska 23 0,56 24 0,55 33 0,60 36 0,52

Słowenia 24 0,56 27 0,50 27 0,63 23 0,64

Bułgaria 32 0,49 56 0,27  6 0,85 78 0,13

Hiszpania 37 0,47 30 0,45 43 0,53 56 0,34

Słowacja 51 0,41 42 0,38 53 0,46 47 0,43

Wielka Brytania 78 0,16 87 0,00 63 0,40 86 0,04
Źródło: opracowano na podstawie: Corredera, 2015.

Zastanawia fakt niskiej pozycji krajów europejskich o rozwiniętych gospodarkach w odniesieniu 
do wskaźnika innowacyjności (PES3). Wiele z nich zajmuje miejsca poniżej pięćdziesiątej pozycji. 
Jedną z przyczyn może być już osiągnięty wysoki poziom rozwoju i w związku z tym wykazują 
mniejszy potencjał innowacyjności niż kraje mniej zaawansowane technologicznie.

3. Problem zróżnicowanych opłat za transgraniczne usługi doręczeniowe 

Problem związany z transgranicznym doręczaniem towarów zakupionych w internetowych 
sklepach na terenie UE leży w obszarze szczególnej troski Komisji Europejskiej. W tym kontek-
ście należy podkreślić, że obecnie jest procedowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek. Wniosek o ww. rozporządzenie 
został przedstawiony przez Komisję Europejską w maju 2016 r.

Przedmiotowe zagadnienie przedstawiono w zarysie przez pryzmat opłat pobieranych za na-
danie paczki pocztowej o masie 2 kg w Polsce i w krajach sąsiadujących, z Grupy Wyszehradzkiej 
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oraz dodatkowo w Wielkiej Brytanii i Francji, gdzie skupia się liczna Polonia (por. tab. 6). Jest to 
fragment matrycy cen opracowanej dla analizowanej usługi, świadczonej przez operatorów wy-
znaczonych w 28 krajach UE (Stolarczyk i Sylwestrzak, 2016).

Tabela 6. Opłaty za transgraniczne paczki pocztowe o masie 2 kg w Polsce oraz w wybranych 
krajach  UE [euro]

Państwa CZ FR LT DE PL SK HU UK
Czechy  4,29 17,38 21,70 20,46  7,70  4,29 17,38 17,38

Francja 16,50  8,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50

Litwa 13,85 17,33  2,40 19,47 13,58 13,33 16,18 20,56

Niemcy 16,99 16,99 16,99  6,99 16,99 16,99 16,99 16,99

Polska  8,37 14,82 14,82 13,86  2,63  8,37 14,82 14,82

Słowacja  9,00 16,00 16,00 16,00 16,00  2,80 16,00 16,00

Węgry 24,11 30,69 30,69 24,11 24,11 24,11 3,84 30,69

Wielka Brytania 18,27 18,27 18,27 18,27 18,27 18,27 18,27 6,74
Źródło: opracowano na podstawie: Stolarczyk i Sylwestrzak, 2016. 

Jak widać, ceny są bardzo zróżnicowane i wskazują na fakt, że każdy operator prowadził 
własną politykę kształtowania opłat za świadczone usługi. Warto jeszcze zwrócić uwagę na rozpię-
tość cen w wybranych krajach stosujących jednakową taryfę do UE, są to Dania i Szwecja, gdzie 
operatorzy pobierają od swoich klientów najwyższe opłaty – ok. 40 euro, czyli ponad 4-krotnie 
więcej niż w Luksemburgu – 9,50 euro. Na tym tle, z punktu widzenia konsumentów, korzyst-
nie lokują się operatorzy ze Słowenii – 13,67; Polski – 14,82; Słowacji – 16,00 oraz Francji – 
16,50 euro.

Można też zauważyć, na przykładzie opłat przedstawionych w tabeli 6, że ceny usług za-
granicznych znacznie przekraczają ceny krajowe (podświetlone po przekątnej), w tym wypadku 
ok. 3–8 razy.

4. Wpływ wybranych czynników na transgraniczne ceny usług doręczeniowych

Analizy przeprowadzone przez Gomez–Herrerę, Martensa i Turle’a (2013) oraz Duch-Brown 
i Martens (2015) wykazały, że wysoka cena usług doręczeniowych jest jedną z głównych ba-
rier w rozwoju rynku e-commerce w krajach UE. Wyniki analizy przeprowadzonej przez Claesa 
i Vergote’a (2016) wskazały kilka istotnych czynników wpływających na różnicę w cenie paczki 
transgranicznej, w tym: odległość, kraj przeznaczenia, moduł śledzenia przesyłek, masę paczki 
oraz posiadanie wspólnej granicy. Uzyskane wyniki wykazały, że obecność usług dodanych, wyższa 
waga paczki, zaklasyfi kowanie jej jako usługi premium oraz przesyłka do kraju będącego na pery-
feriach UE zwiększa cenę transgraniczną przesyłki. Natomiast ujemny wpływ na wysokość ceny 
transgranicznej miała wysyłka paczki do dużych krajów Europy Zachodniej, do kraju sąsiedniego, 
liberalizacja rynku przed 2009 rokiem, wysokość wynagrodzenia i mniejsza gęstość zaludnienia 
w kraju wysyłającym przesyłkę. Badanie przeprowadzone przez Stolarczyk i Sylwestrzaka (2017) 
na próbie 756 obserwacji wykazały, że wysłanie przesyłki do kraju sąsiadującego, możliwość 



128 Anna Stolarczyk, Marek Sylwestrzak            Rynek usług pocztowych w latach 2012–2017

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 1(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.7.9

nadania paczki jako priorytetowej, przynależność kraju nadawcy do strefy euro, zwiększenie 
wielkości przychodów netto ze sprzedaży oraz wypracowanie zysku netto w 2015 roku wpływały 
na zmniejszenie ceny transgranicznej. Natomiast forma własnościowa operatora, wzrost liczby 
placówek, zwiększenie ceny przesyłki priorytetowej, liczba lat kraju w Unii oraz wzrost PKB wpły-
wały na wzrost zmiennej zależnej. Wśród zmiennych związanych z działalnością pocztową silną, 
dodatnią korelację można byłoby zaobserwować pomiędzy ceną transgraniczną a ceną przesył-
ki priorytetowej oraz umiarkowaną dodatnią pomiędzy zmienną zależną a ceną krajowej paczki 
pocztowej oraz ceną transgranicznej przesyłki listowej.

5. Współpraca administracji państwowej z operatorami wyznaczonymi

Kolejnym zagadnieniem, które należałoby wziąć pod uwagę, wyznaczając kierunki rozwoju 
krajowego rynku usług pocztowych, są potencjalne możliwości współpracy administracji pań-
stwowej z operatorem wyznaczonym. W opracowaniu strategii ewentualnej współpracy należy 
mieć na uwadze, że w wielu państwach rządy są właścicielami organizacji pocztowych, a zatem 
regulują ich funkcjonowanie i cały rynek pocztowy, niejednokrotnie też wpływają politycznie na 
operatorów wyznaczonych (niezależne poczty, to: PostNL/TNT w pełni sprywatyzowana, Deutsche 
Post/DHL i Royal Mail – w rękach prywatnych). Ponadto, istotne i problematyczne jest również, 
że rząd występuje w podwójnej roli wobec operatora wyznaczonego – z jednej strony jako klient, 
z drugiej zaś – jako partner/właściciel (Bukovc, 2014).

Uznając: 
1) strategiczne znaczenie rynku pocztowego dla gospodarki (infrastruktura, rozległa sieć pla-

cówek pocztowych, postrzeganie poczty, jako instytucji zaufania społecznego…);
2) konieczność redukcji kosztów funkcjonowania administracji;
3) dążenie operatorów do maksymalizacji wyników fi nansowych poprzez dywersyfi kację i inno-

wacyjność usług 
za przesłanki do współpracy (por. rys. 8), spodziewanym efektem mogłoby być:
1) integracja systemów informatycznych administracji z platformami, na których świadczone są 

elektroniczne usługi pocztowe przez operatorów wyznaczonych (niezwykle istotna, z punktu 
widzenia potrzeb społecznych i ekonomicznych);

2) wdrażanie cyfrowych platform, spełniających wymogi bezpieczeństwa i odpowiadających na 
potrzeby wszystkich podmiotów funkcjonujących w gospodarce;

3) funkcjonowanie administracji zgodnie z założeniami koncepcji lean government.
Przedstawione wyżej czynniki wpisują się w założenia koncepcji lean government (Grycuk, 

2011), a charakteryzujące ją cechy, to m.in.: 
1) organizacja pracy umożliwiająca ciągły przepływ usług między administracją a klientem;
2) dostarczenie usługi, gdy jest potrzebna (tzw. system ciągniony);
3) ciągłe doskonalenie, analiza i poprawa osiąganych wyników poprzez badanie wskaźników, 

np. średni czas wydawania zezwoleń i decyzji administracyjnych; 
4) odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi, zadowolony pracownik adm. = zadowolony 

obywatel; 
5) zasada transparentności – w administracji publicznej to przede wszystkim udostępnianie 

obywatelom/klientom rzetelnych informacji o kosztach funkcjonowania.
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Rysunek 8. Potencjalne komponenty i efekty współpracy pocztowych operatorów wyznaczonych 
z administracją

Redukcja
kosztów

funkcjnowania
adminictracji

Strategiczne
znaczenie rynku

pocztowego
dla gospodarki
(infrastruktura,

zaufanie…)adminictra zaufanie…)

Dążenie
operatorów

do dywersyfikacji
i innowacyjności

usług, innowacyjności,
maksymalizacji

wyników
finansowych

– istotna z punktu widzenia potrzeb społecznych i ekonomicznych,
integracja systemów informatycznych administracji z platformami,

na których świadczone są elektroniczne usługi pocztowe przez operatorów wyznaczonych,

– wdrażanie cyfrowych platform, spełniających wymogi bezpieczeństwa
i odpowiadających na potrzeby administracji, obywateli oraz przedsiębiorców,

– funkcjonowanie administracji zgodnie z założeniami koncepcji
llean government

Źródło: opracowanie własne. 

Na rysunku 9 przedstawiono kilka faktów dotyczących podejmowania współpracy krajowej 
administracji z operatorem wyznaczonym. Niestety, w tym miejscu, należałoby zadać pytanie 
„co dalej?”. 

Rysunek 9. Próby podejmowania współpracy administracji z PP S.A.

2013 r.
PP S.A.:
sygnatariusz
Szerokiego
Porozumienia
na rzecz
Umiejętności
Cyfrowych

sierpień 2015 r.
PP S.A, i MAiC:
deklaracja
współpracy
w ramach PO PC
w celu tworzenia
Centrów
Aktywności
Cyfrowej

sierpień 2016 r.
MIiB, MC, PP S.A.:
porozumienie
o strategicznej
współpracy
w obszarze
cyfryzacji
państwa

???
październik 2016 r.
PWPW S.A., PP S.A.,
PPUC Sp. z o.o.
(platforma ENVELO):
Trójstronne
Porozumienie
o współpracy
w celu cyfryzacji
usług publicznych

Źródło: opracowanie własne.
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Na zakończenie warto zapoznać się z kilkoma przykładami współpracy operatorów wyzna-
czonych z administracją państwową w wybranych krajach:
1) Swiss Post – zarządzanie częścią administracji związaną z opieką zdrowotną poprzez włas-

ną platformę cyfrową, współpracuje również z administracją państwową w czasie wyborów, 
obsługując mailowy system głosowania;

2) Poste Italiane – początkowo współpraca z rządem dotyczyła zarządzania systemem nakła-
dania grzywien na poczet Ministerstwa Sprawiedliwości, policji i innych publicznych instytucji, 
następnie zarządzania pozwoleniami na pracę imigrantów; 

3) bpost – zarządzanie wydawaniem tablic rejestracyjnych oraz przetwarzaniem mandatów za 
wykroczenia drogowe dla policji federalnej;

4) Czeska Poczta – pierwszy projekt to Czech POINT (2007 r.); od 2011 r. program eGON 
opierający się na rejestrach podstawowych oraz zarządzających nimi systemach, umożliwia-
jących funkcjonowanie sieci łączności administracji (KIVS) oraz systemu Datove Schranky, 
czyli bezpłatne i obowiązkowe – dla wszystkich instytucji publicznych, notariuszy i komorni-
ków (podmiotów posiadających osobowość prawną) – skrzynki danych, będące narzędziem 
wymiany e-dokumentów pomiędzy obywatelami, administracją a przedsiębiorstwami gwa-
rantującym szybkość i bezpieczeństwo;

5) United States Postal Service – współpraca z rządem w zarządzaniu polityką paszportową 
poprzez udostępnianie punktów obsługi klienta.

V. Podsumowanie

W analizowanym 
okresie 
odnotowano:

spadek ogólnej liczby usług i wzrost dochodów z ich zprzedaży,

spadek liczby i wartości powszechnych uslug pocztowych,

znaczny wzrost liczby i wartości przesyłek kurierskich,

wzrost liczby zarejestrowanych i spadek działających operatorów alternatywnych,

spadek liczby zatrudnionych,

wypracowanie zysku netto w 2015 roku.

Zagadnienia, które 
warto poddać 
głębszej analizie

zróżnicowanie ceny transgranicznych usług doręczeniowych oraz wpływ wybranych 

czynników na ich kształtowanie,

integracja systemów informatycznych administracji państwowej z platformami, na których 

świadczone są elektroniczne usługi pocztowe przez operatorów wyznaczonych,

rozwój rynku usług pocztowych z wykorzystaniem wskaźników opracowanych przez UPY: 

Postal Electronic Service Index (PES Idex) oraz Integrated Index for Postal 

Development (2IPD).

Źródło: opracowanie własne.
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Zofi a Snażyk, Świadczenie pocztowej usługi powszechnej 
w warunkach liberalizacji rynku, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2015, ss. 280

Usługi publiczne, usługi powszechne – najczęściej, chociaż nie wyłącznie usługi sieciowe, 
takie jak telekomunikacja, energia elektryczna, gaz, transport oraz usługi pocztowe – są usługami 
o charakterze komercyjnym, uznawanymi za niezbędne elementy funkcjonowania sfery publicz-
nej. W procesie liberalizacji rynku oraz wprowadzania reguł konkurencji na rynkach w większości 
zdominowanych przez monopole może się jednak okazać, że świadczenie usługi powszechnej, 
w tym jej dostępność, będą ograniczone. W tym celu państwa członkowskie UE zobowiązane 
są do wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych mających na celu zagwarantowanie do-
stępności usługi powszechnej, w tym m.in. do wyznaczenia pocztowego operatora świadczące-
go pocztową usługę powszechną, który zobowiązany jest zapewnić wszystkim obywatelom (na 
liberalizującym się rynku pocztowym) dostęp do wysokiej jakości usług, świadczonych po przy-
stępnych cenach, na takich samych zasadach na terenie całego kraju. Wyznaczanie operatorów 
świadczących usługi powszechne w ogóle wywołuje uzasadnioną dyskusje nt. sposobu oraz re-
kompensat, jakie operatorzy uzyskują w kontekście świadczenia usługi powszechnej. W związku 
z powyższym powstaje kwestia zgodności rekompensat z tytułu świadczenia usługi powszechnej 
z prawem dotyczącym pomocy państwa, które ma na celu zapobieganie praktykom zakłócającym 
konkurencję poprzez zakaz stosowania przez państwo takich działań, które zapewniają pewnym 
podmiotom gospodarczym przewagę konkurencyjną nad innymi i w ten sposób wywierają nie-
korzystny wpływ na konkurencję. Również defi nicja samej usługi powszechnej nie zawsze bywa 
jasna i precyzyjna. Dr Snażyk w swojej książce wychodzi naprzeciw tym oraz innym problemom 
badawczym w kontekście rynku pocztowego, który do tej pory1 nie podlegał dogłębnym analizom 
w polskiej literaturze prawniczej. Celem książki jest zatem sformułowanie istotnych elementów 
defi nicji „pocztowej usługi powszechnej” oraz wskazanie dopuszczalnych sposobów gwaranto-
wania świadczenia usługi powszechnej, które nie naruszałyby zasad wolnego rynku.

W tym celu w pracy poddano analizie przepisy zawierające elementy defi niujące pocztową 
usługę powszechną, gdzie badane były m.in. cechy charakteryzujące usługę powszechną i spo-
sób jej świadczenia, a więc: dostępność terytorialną i cenową, ciągłość świadczenia oraz jakość 
wraz z procedurami reklamacyjnymi, a także koszty i fi nansowanie usługi powszechnej. Ponadto 
przedmiotem prowadzonych badań były: sposób nakładania obowiązku świadczenia pocztowych 
usług powszechnych na operatorów pocztowych, instrumenty egzekwowania należytego wyko-
nania tego obowiązku oraz dopuszczalna pomoc państwa w tym zakresie.

Wartością dodaną książki jest nie tylko analiza rynku pocztowego w Polsce, lecz także po-
równanie z rozwiązaniami prawnymi stosowanymi we Francji oraz Niemczech, z tezą, że w Polsce 
bardziej pożądane jest przyjęcie rozwiązań francuskich ze względu na podobieństwo struktury 

1 Szczególnie daty wydania książki, czyli roku 2015. 
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rynku pocztowego. Z lektury książki wynika, iż istnieją dwa przeciwstawne modele liberalizacji 
rynku pocztowego – model niemiecki i francuski. Pierwszy model, zdaniem Autorki, zakłada naj-
większą liberalizację oraz dążenie do zapewnienia świadczenia powszechnych usług pocztowych 
przez siły rynkowe. Można tutaj wyróżnić odrębne usługi świadczone w ramach pocztowej usługi 
powszechnej, niezależnie, przez więcej niż jednego operatora pocztowego. Na rynku niemieckim 
nie występuje operator publiczny, a regulator rynku posiada znaczącą władzę. W przypadku mo-
delu francuskiego utrzymana jest silna pozycja operatora publicznego, pod kontrolą państwa. 
Usługa powszechna ma charakter jednolity i jest świadczona przez jednego operatora, który ma 
wykonywać to zobowiązanie przez dłuższy czas. Francuskie regulacje prawne nie przewidują 
specjalnych mechanizmów dających możliwość większego rozwoju operatorów niepublicznych. 

Reasumując, zdaniem dr Snażyk, konieczne jest stworzenie rozwiązań systemowych adekwat-
nych do polskich warunków prawno-politycznych. Elementami składowymi modelu świadczenia 
pocztowej usługi powszechnej w warunkach liberalizacji rynku są przede wszystkim: 1) sposób 
defi niowania pocztowej usługi powszechnej; 2) wyznaczanie wymogów związanych z tą usługa 
i ich egzekwowanie; 3) sposób wyznaczania operatorów zobowiązanych do jej świadczenia; 
4) sposób kompensacji obowiązku świadczenia usługi powszechnej; 5) dostęp do publicznej sie-
ci pocztowej; 6) forma organizacyjno-prawna operatora zobowiązanego do świadczenia usługi 
powszechnej; oraz 7) pozycja prawna operatora zobowiązanego względem pozostałych opera-
torów pocztowych. Biorąc pod uwagę powyższe elementy oraz analizę autorki można dojść do 
wniosku, że polski ustawodawca nie stworzył rozwiązań modelowych (stan na rok 2015), a zatem 
potwierdzona została teza, że w polskim prawie pocztowym nie zostało w pełni zagwarantowane 
świadczenie pocztowych usług powszechnych oraz że polski rynek pocztowy nie został w pełni 
zliberalizowany.

dr hab. Bartłomiej Nowak, prof. ALK
Akademia Leona Koźmińskiego
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Sprawozdanie z I Krajowej Konferencji Pocztowej 
pn. Rynek pocztowy w zmieniającym się świecie, 

Wydział Zarządzania UW, Warszawa, 28 września 2017 r.

W dniu 28 września 2017 r. na Wydziale Zarządzania UW w Warszawie odbyła się I Krajowa 
Konferencja Pocztowa CARS pn. Rynek pocztowy w zmieniającym się świecie. Została ona zorga-
nizowana przez Laboratorium Rynku Pocztowego CARS, partnerem zaś była Poczta Polska S.A. 
Tematami przewodnimi konferencji były konkurencja na rynku pocztowym oraz usługa powszechna 
na rynku pocztowym, ze szczególnym uwzględnieniem jej ewolucji.

Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak. W swoim 
wystąpieniu zwracał on uwagę na współpracę środowiska naukowego i uniwersytetów z bizne-
sem, w tym konkretnym przypadku – między Pocztą Polską S.A. a Uniwersytetem Warszawskim. 
Wskazywał, że współpraca ta przynosi wymierne efekty każdej ze stron. 

W panelu pierwszym, pn. Konkurencja na rynku pocztowym z perspektywy operatorów (i re-
gulatora), uczestniczyli: dr Mateusz Chołodecki (UAM, CARS) w roli moderatora, Karol Krzywicki 
(zastępca prezesa UKE), Tomasz Dąbrowski (członek zarządu Poczty Polskiej S.A.), Wojciech 
Arszewski (prezes zarządu Forum Przewoźników Ekspresowych) oraz Adam Jasser (wicedyrektor 
CARS). Panel ten miał formę dyskusji. Na temat obecnego stanu rynku pocztowego w Polsce jako 
pierwszy głos zabrał K. Krzywicki. W skrócie przedstawił on zmiany regulacyjne na rynku poczto-
wym z perspektywy regulatora rynku pocztowego. W jego ocenie rynek pocztowy jest w bardzo 
ciekawym miejscu i ciągle ewoluuje. T. Dąbrowski zwrócił natomiast uwagę na kluczowy moment 
zmian dokonywanych obecnie w Poczcie Polskiej S.A., w szczególności na zmiany w kierunku 
uczynienia z Poczty Polskiej narodowego operatora cyfrowego. Jednocześnie wskazał on, że 
Poczta Polska podejmuje wyzwania konkurencyjne na rynku przesyłek ekspresowych, na którym 
z każdym rokiem zdobywa coraz większy udział. W. Arszewski podzielił stanowisko swoich przed-
mówców, co do przełomowego momentu dla rynku pocztowego. W swojej wypowiedzi zwracał on 
uwagę na rosnące zapotrzebowanie na usługi kurierskie w Polsce oraz na fakt, że na tym rynku, 
podobnie jak w innych krajach europejskich, większościowy udział mają światowi gracze poczto-
wi. Na kwestie związane ze stanem konkurencji na rynku pocztowym zwracał uwagę A. Jasser. 
Podkreślał on kwestie związane z pozycją Poczty Polskiej na rynku pocztowym w Polsce oraz 
ewentualnego dostępu do jej infrastruktury. 

W dalszej części dyskutowano nad przyszłością rynku pocztowego –kierunkami jego zmian. 
Uczestnicy panelu zgodnie podkreślali, że bardzo trudno obecnie przewidzieć zmiany, jakie będą 
zachodzić na rynku pocztowym. Spowodowane jest to głównie postępującymi zmianami techno-
logicznymi, zastępowaniem relacji państwo – obywatel przez e-administrację cyfrową czy nowe 
technologie dostarczania paczek. K. Krzywicki w swojej wypowiedzi zaznaczył, że to konsumen-
ci będą wymuszali zmiany na rynku pocztowym, jak stało się już np. na rynku telekomunikacyj-
nym. Wskazywał on, że rynek ten w perspektywie wieloletniej ulegnie niemal całkowitej zmianie. 
T. Dąbrowski mówił o podejmowanych przez Pocztę Polską wyzwaniach, jej programie zmian 
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poprzez dostosowywanie swoich usług do zmieniającego się otoczenia. Prelegent podkreślał po-
trzebę istnienia podmiotu, który będzie nadal łączył państwo i obywateli, czyli Poczty Polskiej tym 
razem jako operatora dostarczającego bezpieczne usługi cyfrowe. Zwrócił on również uwagę, że 
Poczta Polska, na wzór innych krajów, musi zwiększać zakres swoich usług związanych nie tylko 
z tradycyjnym dostarczaniem przesyłek. Z kolei W. Arszewski podkreślał wprowadzane obecnie 
zmiany w sposobie dostarczania przesyłek, mówił o zastosowaniu dronów, paczkomatach i au-
tomatyce procesu doręczania przesyłek. W jego ocenie zwiększanie się segmentu e-commerce 
będzie wymuszało coraz szybsze dostarczanie przesyłek, w szczególności w obrocie międzyna-
rodowym, a to z kolei będzie wymagało innowacji i postępu technicznego. 

Drugi panel konferencji zatytułowany Jaki rynek pocztowy? Między regulacją a konkuren-
cją moderował prof. dr hab. Stanisław Piątek (CARS). W tej części swoje wystąpienia mieli dr 
Łukasz Grzejdziak (UŁ), radca pr. Anna Romejko-Borkowska (SWS Kancelaria Prawna Strykowski 
Wachowiak sp.k.), dr Wojciech Bożek (USZ) oraz Krzysztof Piskorski (Instytut Pocztowy). Prelegenci 
w swoich wystąpieniach odnosili się do najważniejszych obecnych problemów rynku pocztowego 
w postaci dopuszczalnego zakresu udzielanej pomocy publicznej dla przedsiębiorców pocztowych, 
zmian roli operatorów pocztowych w zakresie e-administracji i cyfryzacji oraz roli kar pieniężnych 
stosowanych przez Prezesa UKE na rynku pocztowym. Ostatnie wystąpienie poświęcone zostało 
możliwym zmianom właścicielskim tzw. narodowych przedsiębiorców pocztowych na tle innych 
państw. 

Moderatorem trzeciego, ostatniego panelu, zatytułowanego Usługa powszechna jako (nie)
zbędny element rynku pocztowego, była prof. dr hab. Bożena Popowska (UAM). Swoje wystąpienia 
podczas tej części konferencji mieli Magdalena Sławińska (UKE), dr Zofi a Snażyk (ALK), dr Piotr 
Lissoń (UAM) oraz Grzegorz Pawul (KUL). W wystąpieniach zwrócili oni uwagę na doniosłość 
usługi powszechnej na rynku pocztowym i zadań Poczty Polskiej jako operatora wyznaczonego 
do świadczenia tej usługi. 

Na zakończenie konferencji krótkiego podsumowania dokonał M. Chołodecki. Podkreślił on 
potrzebę dalszego prowadzenia badań nad regulacją rynku pocztowego i wagę tego rynku dla 
funkcjonowania gospodarki. 
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The Postal market in the changing word (from the Volume Editor) 

Articles

Mateusz Chołodecki, Bożena Popowska, Regulatory instruments on the postal market 
Table of contents:
I. Introduction 
II. Postal regulatory authority – the President of UKE
III. Classifi cation of legal instruments of the President of UKE
 1. Legal instruments for the universal service 
  1.1.  Designation of the universal service provider 
  1.2.  Impact on the universal service provider
  1.3.  Financing of the universal service 
 2. Legal instrument for competition 
IV. Conclusions
Summary: The main goal of the paper is to analyse regulatory instruments of the President of 
UKE in his capacity as the postal national regulatory authority. The authors distinguish regulatory 
instruments according to their purpose for ensuring the universal service or competition. The 
instruments ensuring the universal service involve: service provider designation, impact of the 
regulatory authority on the universal service provider, and fi nancing of the universal service. In 
contrast, third party access to the postal infrastructure is considered as a regulation for competition. 
The paper shows that Polish Postal law focuses mainly on the universal service obligation, 
rather than on the competition on the postal market. Consequently, the President of UKE has 
a stronger regulatory power to ensure the provision of the universal service, rather than creating 
the conditions for effective competition in the postal sector. Such a situation differs from the 
Polish regulatory model used on other regulated markets. In conclusions, the authors propose 
to increase the regulatory power of the President of UKE to stimulate competition on the postal 
market. 
Key words: President of UKE, postal regulatory authority, legal instruments, regulated industries, 
postal market, postal law.
JEL: K23

Piotr Lissoń, A universal service and a designated universal service provider – two 
(in)dispensable pillars of postal law
Table of contents:
I.  Introduction
II.  A universal postal service in a multi-level legal system
 1. A universal postal service in the provisions of international law
 2. A universal postal service in the provisions of European Union Law
 3. A universal postal service in the provisions of Polish postal law
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III. Is an institution of a designated postal services provider necessary?
IV. Conclusions
Summary: The article contains an analysis of legal provisions governing two institutions of postal 
law that are referred to in its title: a universal service and a designated universal service provider. 
The question asked is whether, in a situation of changing conditions of the postal market, the 
application and enforcement of legal regulations providing for an obligatory provision of a universal 
postal service and the designation, for this purpose, of a specifi ed provider is legitimate. The 
fi ndings presented in the article make it possible to conclude that the institution of a universal 
service continues to be an essential and constant element of postal law, both domestic and EU, as 
well as international law, playing an important role in the contemporary postal market. Somewhat 
different conclusions are drawn from the analysis of the provisions applicable to the institution of 
a designated service provider. Firstly, Polish regulations of postal law in this respect seem to be 
compatible with European Union law, as well as relevant provisions of international law, despite 
the fact that they also allow for the application of other solutions aimed at providing the universal 
postal service, other than a designated service provider. Secondly, under the conditions in which 
the Polish postal market currently operates, the implementation of a solution allowing the provision 
of the universal service by market forces would be rather impossible. And yet, it will be justifi ed to 
expect that an entity acting as the designated provider (also termed a designated service operator) 
adjusts the performance of its activity to a greater extent to the changes currently occurring in the 
postal services market. In particular, what should be expected, at the age of a dynamic development 
of electronic trading (or e-commerce), is a much greater activity of the designated provider in the 
fi eld of satisfying the demand for the transport services of the goods ordered on-line.
Key words: postal law; multi-level legal system; services provided in general economic interest; 
universal service; letter-post items; parcel-post items; postal services provider; designated provider 
of postal services.
JEL: K 230, K 400, L500

Zofi a Snażyk, The scope of the [designated] operator’s freedom to shape the manner of 
providing the universal postal service
Table of contents:
I.  Introduction
II.  Defi nition of the universal postal service
III.  The infl uence of the universal service provider on the determination of the universal postal 

service
IV.  Legal forms of the determination of the universal postal service
V.  Conclusions
Summary: The article looks at research into the scope of the [designated] operator’s freedom 
to shape the manner of providing the universal postal service. The author indicates fi rst of all the 
fi xed elements of the universal postal service. Presented next is the discretionary power of the 
EU Member States in shaping the manner of providing these services, as set out by the Postal 
Directives. The article goes on to present the Polish regulations regarding the parameters of the 
universal postal service. The author considers the current model of shaping the parameters of the 
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universal postal service as being unadjusted to market conditions, and is particularly critical of the 
low involvement of the designated operator in shaping the method of providing these services. 
According to the author, the proper legal form in which the market regulator operates is through 
administrative acts, which should be used when setting variable parameters of the universal postal 
service with the participation of the designated operator. For de lege ferenda applications, the 
author includes the need to provide defi nitions in the [Polish] Postal Law, in relation to the issue 
of ‘post offi ce’ and ‘registered post’.
Key words: universal postal services, market regulator, postal operator
JEL: K230

Grzegorz Pawul, Derogation from the obligation to provide the universal service in postal law
Table of contents:
I.  Services of general economic interest in European law 
II.  Universal service in postal law
III. Terms of universal service provision
IV. Premises for establishing a derogation from the provision of the universal service
V. Request from the designated operator to establish a derogation
VI. Decision of the President of UKE regarding the establishment of a derogation
VII Summary
Summary: EU institutions recognize postal services as being of general economic interest (SGEI 
– service of general economic interest) that is, services that are particularly important to citizens 
due to the public interest. EU Directives state that postal services are essential communication 
instruments for the public, and play a substantial role in ensuring social, economic and territorial 
cohesion. A universal service constitutes a signifi cant part of postal services, – selected from 
the perspective of an enumerated catalogue of services as well as the conditions that it must 
meet.. In cases specifi ed in the Postal Law Act, it is permissible to introduce a derogation from 
the obligation to provide the universal service. The article is intended to analyze premises and 
decision-making procedures of the President of UKE regarding the establishment of a derogation 
from the requirement to provide the universal service.
Key words: universal service providers, universal services, obligations universal service providers, 
derogation from the obligation to provide universal services.
JEL: K230

Magdalena Sławińska, Premises of the appointment of the designated operator
Table of contents:
I. Introduction
II. Statutory selection criteria
 1. Premise of maintaining the continuity of universal service provision
 2.  Premise of ensuring the indicators of required routing time of postal delivery and availability 

of the universal service
 3. Premise of the cost of providing the universal service presented by the postal operator
 4. Premise of maintaining the profi tability of universal service provision



Contents, Summaries and Key Words 

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 1(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

145

 5.  Premise in the scope of performing the tasks of the designated operator, including those 
in favour of national defence, state security or public safety and order

 6.  Premise of the economic and technical capability of the postal operator to provide the 
universal service

III. Conclusion
Summary: The Postal Law binding from 1 January 2013 introduced an unknown institution on 
the postal services market – the appointment of the designated operator. This article is devoted 
to the question of appointment of the designated operator, which is an important element of the 
procedure to issue an administrative decision on the designation of a postal operator obliged to 
provide the universal service. The aim of the article is to outline the way of understanding the 
terms included in Art. 71(3) of the Postal Law as an indication of the choice of the designated 
operator in correlation with the provisions imposing a series of obligations on the postal operator 
providing services included in the ambit of services of general economic interest, such as the 
universal postal service.
Key words: universal service, premises of appointment, premise of maintaining the continuity, 
premise of ensuring the required routing time indicators, premise of availability, premise of cost, 
premise of maintaining profi tability, premise in the scope of performing the taks of the designated 
operator, premise of economic and technical capacity
JEL: K 230, K 400, L500

Wojciech Bożek, Proceeds from fi nes regulated in the Act of 23 November 2012 Postal Law 
– fi nancial and legal analysis of issues
Table of contents: 
I. Introduction 
II. Fines as a source of revenue of the state budget 
III. Fines in the Postal Law 
IV. Directives on the assessment of fi nes set out in the Postal Law
V. The fi scal function of fi nes regulated in the Postal law – a statistical concept 
VI. Summary 
Summary: Proceeds from fi nes regulated by the Act of 23 November 2012 Postal law constitute 
revenues of the state budget. The current situation in the public fi nance sector shows the importance 
of each source of public revenue in fi nancing public tasks. This prompts an in-depth analysis of 
fi nes regulated in the Law of 23 November 2012 Postal Law from a fi nalized point of view, that is, 
discussing the fi nancial bases of these public levies, their importance, and their role in the public 
fi nance system. The main purpose of the penalties in question is their preventive impact on postal 
market operators, which undermine the security of this market, and thus the protection of the postal 
services market against acts that disrupt access to high-quality universal service by postal users.
The paper uses a comparative, dogmatic, and analytical research methodology.
Key words: fi nes, public funds, public income, state budget
JEL: K39
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Anna Romejko-Borkowska, E-administration or the digitalization of public services in Europe 
and Poland – new role of postal operators?
Table of contents:
I. Introduction
II. The eIDAS Regulation as a regulatory environment for the digitalization of public services
III. The development of the digitalization of public services in Europe, postal operators’ role
IV. The digitalization of public services in selected European countries – a case study
 1. General remarks
 2. The review of selected European solutions, characteristics
V. Polish market conditions
 1. A governmental agreement with Poczta Polska
 2. Envelo – Poczta Polska’s ready-made tool for use as part of the e-administration programme
VI. Summary
Summary: The development of e-administration (e-government, e-state, e-offi ce) is a natural stage 
of facilitating communication between the state and its citizens in the Internet age. Regulation 
(EU) no 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic 
identifi cation and trust services for electronic transactions in the internal market (the so-called 
eIDAS Regulation) came into force in mid-2016. It  facilitates the process of authenticating and 
signing electronic documents, in that way opening a path for the development of an effi cient system 
for the circulation of offi cial correspondence in Poland. 
In many European states, national postal operators have become the natural partner for public 
administration in the area of digital mail (or postal operators that originated from state structures). 
Currently in Poland an increasing tendency of the Polish government has been observed to engage 
the Polish national postal operator, Poczta Polska S.A., in the process of national digitalization of 
public administration. The development of that market segment, with the appropriate engagement of 
the state and the establishment of relevant legal mechanisms, may facilitate the smooth replacement 
of traditional forms of communication with electronic ones involving modern technologies. 
Key words: postal law; postal services; digitalization, e-administration, public administration, 
national postal operator
JEL: H42, K23, L870, O33

Łukasz Grzejdziak, Between a relative and an objective advantage. Case T-143/12 Deutsche 
Post and its consequences
Table of contents:
I. Introduction
II. Facts of the case
III. European Commission Decision
IV. Proceedings before the General Court
 1. Pleas put forward by Germany
 2.  Assessment of effect of aid on trade and on competition as well as regarding the existence 

of State intervention
 3. Assessment of the condition of an advantage
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 4. Analysis of the selectivity of the measure
V. Assessment of the General Court 
 1. General remarks
 2. Incorrect interpretation of the Altmark judgment
 3. The blurring of boundaries between the element of an advantage and of selectivity
 4. Invalid and inconsistent with settled case-law selectivity test
 5. Fragmentary test of compensation of the structural disadvantage
VI. Conclusions
Summary: In July 2016, the General Court issued a judgment in the Germany v Commission 
(Deutsche Post) case. In this judgment, the Court carried out a judicial review of the decision 
of the European Commission declaring as State aid certain measures granted by the German 
government to Deutsche Post. Some of them were considered by the Commission as existing aid 
or as aid compatible with the Internal Market. However, measures intended to cover additional 
costs related to the special status of German postal offi cers was considered an illegal aid and 
thus subject to recovery. 
The General Court annulled the Commission decision and held that the measure in question did not 
constitute State Aid, but merely a compensation for the disadvantageous structural position of Deutsche 
Post resulting from the obligations imposed on this company. The interpretation of Art. 107 (1) TFEU 
made by the General Court, regarding the selectivity of the measure, as well as the analogy to the 
Altmark test, as applied by the General Court, raise questions as to their compliance with well-established 
case-law regarding public service compensation, as well as the concept of ‘unmarketlike’ advantage 
and the notion of State Aid in general. The paper aims to answer the question of the compatibility of 
the Court’s judgment with earlier case-law, as well as to assess potential consequences of a possible 
application of the approach developed by the Court in the analyzed judgment. 
Key words: State Aid; Postal services; Notion of State Aid; Selectivity of Aid; Notion of unmarketlike 
advantage granted to an undertaking; Financing of social benefi ts granted to employees
JEL: H25, H55, K23

Anna Stolarczyk, Marek Sylwestrzak, The postal services market in 2012–2017
Table of contents:
I. The postal market in numbers
II. Fees for selected postal services
III. Impact of the liberalization of the postal market onto the fi nancial results of the designated 

operator
IV. Development directions of the postal market
 1. Collection points for shipments in the context of the delivery of goods purchased in e-shops
 2.  Electronic postal services and indicators regarding the development of the postal services 

market 
 3. Differentiated prices for cross-border delivery services
 4.  Impact of selected factors on the cross-border price of the postal delivery of parcels in 

the European Union
 5. Cooperation of state administration with the designated operator
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Summary: The postal market is presented here in terms of its basic parameters changes in 
2012–2017. Included also are selected postal services’ prices and elements of economic analysis. 
Moreover, with the decrease of the volume of traditional postal services, attention is drawn to the 
developing cooperation of postal operators in the fi eld of delivery services on the e-commerce 
market. The cooperation between operators designated by state administration as part of providing 
e-services to citizens is also highlighted.
Key words: postal services market, postal services, delivery, cross-border prices
JEL: O31
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