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W rocznicę uchwalenia nowej ustawy Prawo Pocztowe, w dniu 26 listopada 2013 
roku w Warszawie, odbyła się konferencja „NOWE PRAWO POCZTOWE I AKTY 
WYKONAWCZE”.

W konferencji wzięło udział ponad 50 uczestników reprezentujących 24 instytucje  
i firmy z sektora pocztowego, kurierskiego, marketingu bezpośredniego, technolo-
gicznego i doradczego.

Konferencja poświęcona była ocenie pierwszego roku obowiązywania ustawy, dys-
kusji nad projektami aktów wykonawczych do Prawa Pocztowego oraz analizie prak-
tycznych i spornych aspektów działalności operatorów pocztowych i kurierskich na 
gruncie prawa pocztowego, prawa konkurencji, prawa zamówień publicznych i pra-
wa podatkowego.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostały po raz pierwszy projekty aktów wy-
konawczych do Prawa Pocztowego przygotowane przez Ministerstwo administracji 
i Cyfryzacji dotyczące takich kwestii jak: 

· Wpis do rejestru
· Konkurs na operatora wyznaczonego
· Reklamacje usług pocztowych
· Sprawozdanie z działalności
· Koszt netto świadczenia UP
· Świadczenie usługi powszechnej
· Rachunkowość regulacyjna
· Price Cap
· Skrzynki nadawcze
· Skrzynki oddawcze  

W pierwszej części konferencji oceny pierwszego roku obowiązywania ustawy Pra-
wo Pocztowe dokonali : Elżbieta Pańczyk (Radca Ministra w Ministerstwie admini-
stracji i Cyfryzacji), poseł Jacek Tomczak (Członek Komisji Infrastruktury Sejmu RP 
i Przewodniczący Sejmowej Podkomisji ds. Prawa Pocztowego), alina Kępczyńska 
(Dyrektor Biura Regulacji Prawnych w Poczcie Polskiej) oraz dr Rafał Zgorzelski 
(Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operato-
rów Pocztowych zrzeszającego m.in. InPost, Polską Grupę Pocztową oraz Speed-
mail). 
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W drugiej części konferencji prawnicy z kancelarii prawnych obsługujących wiodą-
cych operatorów pocztowych omówili i zanalizowali uwarunkowania regulacyjno-
prawne działalności pocztowej i kurierskiej na gruncie prawa pocztowego, prawa 
konkurencji, prawa zamówień publicznych oraz prawa podatkowego.

Wśród omawianych tematów były takie zagadnienia, jak :
· Rozpoczynanie i prowadzenie działalności pocztowej
· Odpowiedzialność operatorów za świadczone usługi
· Dostęp do infrastruktury pocztowej operatora wyznaczonego
· Zasady doręczania tzw. przesyłek urzędowych a prawo zamówień publicznych
· Przekazy pocztowe i urzędowe potwierdzenia nadania listu
· Operator wyznaczony i zasady świadczenia usług powszechnych
· Prawo konkurencji a rynek pocztowy i kurierski
· Koszt netto i finansowanie usługi powszechnej

Złotym Partnerem Konferencji była Poczta Polska s.A.

Eksperci w trakcie panelu dyskutowali o wpływie Prawa Pocztowego na konkurencyjność rynku.



- 4 -

Elżbieta Pańczyk z Ministerstwa administracji i Cyfryzacji  
zaprezentowała nowe akty wykonawcze do Prawa 
Pocztowego.

Poseł Jacek Tomczak dokonał oceny pierwszego roku 
obowiązywania Prawa Pocztowego z perspektywy 
ustawodawcy.

alina Kępczyńska, Dyrektor Biura Regulacji Poczty 
Polskiej, pozytywnie oceniła doświadczenia pierwszego 
roku obowiązywania ustawy.

dr Rafał Zgorzelski, Prezes OZNOP, krytykował tryb 
uchwalenia ustawy oraz wskazywał na liczne jej 
niezgodności z dyrektywą pocztową UE.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego pt. „Prawo Pocztowe  
i akty Wykonawcze. Wpływ regulacji na konkurencyjność 
rynku pocztowego i kurierskiego”.

Grzegorz Kurdziel, Dyrektor Biura Klienta Biznesowego  
i Instytucjonalnego w Poczcie Polskiej S.a., mówił  
o wpływie zmian regulacyjnych na model biznesowy Poczty.
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Mec. arwid Mednis, Partner w kancelarii Wierzbowski 
Eversheds, przedstawił problematykę dostępu do 
infrastruktury pocztowej operatora wyznaczonego.

Mec. Rafał Szczęsny, Partner w kancelarii Kobiela 
Szczęsny, omówił kwestie zasad doręczania tzw. przesyłek 
urzędowych w kontekście prawa zamówień publicznych.

Mec. artur Salbert z kancelarii Modzelewska Paśnik 
omówił procedurę wyboru operatora wyznaczonego oraz 
warunki świadczenia usług powszechnych.

Maciej Rozbiecki z KPMG omówił procedurę wyliczania 
kosztu netto oraz zasady finansowania usługi 
powszechnej.

Mec. Piotr Paśnik, Partner w kancelarii Modzelewska 
Paśnik, przedstawił doświadczenia polskiego  
i europejskiego prawa konkurencji wobec sektora 
pocztowego.

Mec. anna Romejko-Borkowska z kancelarii SWS 
Strykowski Wachowiak zanalizowała kwestie 
rozpoczynania i prowadzenia działalności pocztowej  
w Nowym Prawie Pocztowym.
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Lista firm i instytucji uczestniczących w konferencji  
„Nowe Prawo Pocztowe i Akty Wykonawcze”:

· aBC Direct Contact Sp. z o.o. · DB Schenker Sp. z o.o. 

· DHL Express Poland Sp. z o.o. · DPD Polska Sp. z o.o. · InPost Sp. z o.o.

· Kobiela Szczęsny Kancelaria Prawna · KPMG · Kuvert Polska Sp. z o.o.

· Ministerstwo administracji i Cyfryzacji · Modzelewska&Paśnik Kancelaria Prawna

· Motorola Solutions · Narodowy Bank Polski 

· Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych

· Poczta Polska S.a. · Postdata S.a. · Siódemka S.a. · Stralfors Sp. z o.o.

· SWS Strykowski Wachowiak Kancelaria Prawna · Sygnity S.a.

· Uniwersytet Łódzki · Wierzbowski Eversheds
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