Projekt z dnia 27.05.2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A A K T Y W Ó W PA Ń S T W O W Y C H I M I N I S T R A
C Y F R Y Z A C J I 1) 2)
z dnia ………………….. 2021 r.
w sprawie metodologii ustalania opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu
publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi
hybrydowej
Na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach
elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72 i 802) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa metodologię ustalania opłat za przekazywanie
korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
zwanej dalej "PURDE", oraz publicznej usługi hybrydowej, zwanej dalej "PUH".
§ 2. Opłatę za przekazywanie korespondencji przy użyciu PURDE i PUH ustala się
corocznie na okres od 1 lipca danego roku do 30 czerwca roku następnego.
§ 3. 1. Opłata za przekazywanie korespondencji przy użyciu PURDE stanowi 45 % opłaty
za najtańszą przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru, określonej w cenniku usług
powszechnych, o którym mowa w art. 57 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), zwanej dalej "Prawo pocztowe", obowiązującym w dniu
30 kwietnia danego roku, powiększonej o podatek od towarów i usług.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, wynosi nie więcej niż 3,75 zł, powiększone o podatek
od towarów i usług.

1)

Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256 oraz z 2020 r. poz. 496 i 1746).

2)

Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).
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§ 4. 1. Opłata za przekazywanie korespondencji przy użyciu PUH stanowi 71 % opłaty za
najtańszą przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru, określonej w cenniku usług
powszechnych, o którym mowa w art. 57 Prawa pocztowego, obowiązującym w dniu 30
kwietnia danego roku, powiększonej o podatek od towarów i usług.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 wynosi nie więcej niż 6,00 zł, powiększone o podatek
od towarów i usług.
§ 5. 1. Podmiotowi publicznemu zintegrowanemu z systemem operatora wyznaczonego,
nadającemu korespondencję do podmiotów niepublicznych w ramach PURDE, udzielany jest
opust w wysokości:
1)

10 % - w przypadku nadania od 3 000 000 do 10 000 000 sztuk korespondencji w okresie
roku,

2)

15 % - w przypadku nadania powyżej 10 000 000 sztuk korespondencji w okresie roku.
2. Podmiotowi publicznemu zintegrowanemu z systemem operatora wyznaczonego,

nadającemu przesyłki w ramach PUH w danym roku, udzielany jest opust w wysokości:
1)

5 % - w przypadku nadania od 3 000 000 do 10 000 000 sztuk przesyłek w okresie roku,

2)

7 % - w przypadku nadania powyżej 10 000 000 sztuk przesyłek w okresie roku.
3. Opust, o którym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy korespondencji nadawanej przez podmiot

publiczny w ciągu roku, rozumianego jako kolejne 12 miesięcy od dnia pierwszego nadania
korespondencji przez ten podmiot. Opust jest naliczany po zakończeniu tego okresu na
podstawie faktycznych nadań korespondencji podmiotu publicznego.
4. Opust, o którym mowa w ust 1 i 2, jest liczony odrębnie dla PURDE i PUH.
§ 6. Ustalając, zgodnie z § 3 oraz § 4, opłaty na okres od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca
2023 r., odnosi się je do opłaty za najtańszą przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru,
określoną w cenniku usług powszechnych, o którym mowa w art. 57 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041i 2320), obowiązującym w dniu 30
kwietnia 2021 r.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
REDAKCYJNYM I LEGISLACYJNYM
MICHAŁ FRĄCZKIEWICZ
DYREKTOR DEPARTAMENTU PRAWNEGO
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
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/PODPISANO ELEKTRONICZNIE/

MINISTER AKTYWÓW
PAŃSTWOWYCH

MINISTER CYFRYZACJI

W POROZUMIENIU:
MINISTER FINANSÓW
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach
elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72 i 802) minister właściwy do spraw
łączności i minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw finansów określą, w drodze rozporządzenia, metodologię ustalania opłat za
przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia
elektronicznego (PURDE) oraz opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej
usługi hybrydowej (PUH), z uwzględnieniem konieczności zapewnienia jej przejrzystości i
celowości.
Ustawa o doręczeniach elektronicznych zobowiązuje operatora wyznaczanego do
świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) i
publicznej usługi hybrydowej (PUH), a podmioty publiczne obliguje do rozpoczęcia
korzystania z tych usług zgodnie z harmonogramem określonym w art. 155.
Operator wyznaczony zgodnie z art. 52 ust. 1 ww. ustawy o doręczeniach elektronicznych
pobiera od nadawcy opłatę za przekazywanie korespondencji przy użyciu PURDE i PUH.
Zgodnie z art. 52 ust. 6 tej ustawy opłata za te usługi znajduje się w cenniku zatwierdzanym
przez Prezesa UKE i jest ustalana odrębnie dla każdej z usług zgodnie z metodologią.
Przekazywanie korespondencji z użyciem PURDE od podmiotu niepublicznego do podmiotu
publicznego jest zwolnione z opłaty, a operator wyznaczony otrzymuje z tego tytułu dotację
przedmiotową do usługi PURDE. Natomiast przekazywanie korespondencji między
podmiotami publicznymi przy użyciu PURDE nie podlega opłacie. W związku z powyższym
zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o doręczeniach elektronicznych wprowadza się metodologię
ustalania opłat dla usługi PURDE i PUH, zapewniającą jej przejrzystość i celowość. Należy
podkreślić, że obecnie nie istnieją jeszcze dane historyczne (koszty operacyjne związane ze
świadczeniem usługi, wolumen korespondencji w podziale na PURDE i PUH), które
umożliwiłyby oparcie metodologii o miarodajne dane rynkowe. Z tego względu projektodawca
odniósł opłaty za usługi PURDE i PUH do najniższej opłaty za porównywalne usługi
tradycyjne, tj. najtańszej przesyłki poleconej z potwierdzeniem odbioru. Opłata ta określona
jest w cenniku usług powszechnych, o którym mowa w art. 57 ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, z późn. zm.), obowiązującym w dniu 30
kwietnia 2021 r. Podejście to pozwala jednoznacznie ocenić skalę oszczędności podmiotów
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przekazujących korespondencję w związku ze zmianą sposobu nadania i doręczenia
korespondencji.
Przepis § 2 stanowi, że zarówno opłata za przekazywanie korespondencji przy użyciu
PURDE oraz PUH ustalana jest corocznie za okres od 1 lipca danego roku do 30 czerwca roku
następnego (czyli pełny rok udostępniania usługi).
Zgodnie z § 3 opłata za przekazanie korespondencji przy użyciu PURDE stanowi 45%
opłaty za najtańszą przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru, określonej w cenniku usług
powszechnych, o którym mowa w art. 57 ustawy - Prawo pocztowe. Jednak opłata ta nie może
przekroczyć 3,75 zł powiększone o podatek od towarów i usług.
Na podstawie § 4 opłata za przekazanie korespondencji przy użyciu PUH stanowi 71 %
opłaty za najtańszą przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru, określonej w cenniku usług
powszechnych, o którym mowa w art. 57 ustawy - Prawo pocztowe. Jednak opłata ta nie może
przekroczyć 6,00 zł powiększone o podatek od towarów i usług.
W § 5 projektu rozporządzenia określono wysokości rocznych opustów dla usługi
PURDE oraz PUH, przysługujące podmiotom publicznym zintegrowanym z systemem
operatora, nadającym korespondencję w dużych ilościach: a) ponad 3 mln przesyłek rocznie,
b) ponad 10 mln przesyłek rocznie. Nadawanie korespondencji w ramach usługi PURDE i PUH
przez podmioty publiczne przy wykorzystaniu elektronicznych systemów do zarządzania
dokumentacją, zintegrowanych z systemem operatora wyznaczonego, wpływa na
optymalizację wykorzystania skrzynki doręczeń. Optymalizacja ta powoduje oszczędności po
stronie operatora wyznaczonego, zauważalne szczególnie przy obsłudze klientów nadających
powyżej 3 mln przesyłek rocznie. Kolejne znaczące zwiększenie oszczędności jest zauważalne
przy przekroczeniu przez klienta limitu 10 mln nadanych sztuk korespondencji.
W § 6 projektu rozporządzenia wskazano, że dla okresu od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca
2023 r., czyli w drugim roku funkcjonowania usług PURDE i PUH, podstawą ustalania opłaty
zgodnie z § 3 i § 4 będzie opłata za najtańszą przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru,
określona w cenniku usług powszechnych, o którym mowa w art. 57 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe, obowiązującym w dniu 30 kwietnia 2021 r.
Zgodnie z ustawą o doręczeniach elektronicznych usługi PURDE i PUH powinny zostać
uruchomione z dniem 1 lipca 2021 r. Zgodnie z art. 52 ust. 6 operator wyznaczony obowiązany
jest przed tym terminem przedstawić Prezesowi UKE projekt cennika. Z tego względu zgodnie
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z § 7 projektu rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem następującym po dniu
ogłoszenia.
OSR projektu nie był oceniany w trybie § 32 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29
października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn.
zm.).
Projektowana

regulacja

nie

zawiera

przepisów

technicznych

w

rozumieniu

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i nie
podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.
Projektowana regulacja nie będzie wymagała notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 362, z 2019 r. poz. 730 i 1063 oraz z 2020 r. poz. 284).
Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52
uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017
r. poz. 248) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra
Cyfryzacji.
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Nazwa projektu:
Projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych i Ministra
Cyfryzacji w sprawie metodologii ustalania opłat za przekazywanie
korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia
elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Aktywów
Państwowych oraz Ministerstwo Finansów, Funduszy i Rozwoju
Regionalnego

Data sporządzenia
27.05.2021 r.
Źródło:
Upoważnienie ustawowe
- art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 18 listopada
2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.
U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72 i 802)
Nr w wykazie prac: 173

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:
Michał Przymusiński – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju
Usług w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, adres e-mail:
Sekretariat.DRU@mc.gov.pl, tel. 222455883 lub 605333553

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320, z 2021
r. poz. 72 i 802), który nakłada na ministra właściwego do spraw łączności i ministra właściwego do spraw informatyzacji
obowiązek określenia, w drodze rozporządzenia, metodologii ustalania opłat dla publicznej usługi rejestrowanego
doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.
Wprowadzona ustawa zobowiązuje Operatora Wyznaczanego do świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia
elektronicznego, co jest zgodne z realizacją zadań w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - Skuteczne
państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu (obszar: E-państwo) oraz Poczta
Polska S.A. jako strategiczny filar państwa w rozwoju e-government – rozbudowa e-usług przez operatora pocztowego
(Poczta Polska S.A.) w ramach projektu przyspieszenia cyfryzacji i stworzenia platformy elektronicznych relacji państwo
– obywatel.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Operator Wyznaczony zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych,
pobiera opłatę za przekazywanie korespondencji przy użyciu PURDE i PUH, natomiast zgodnie z art. 52 ust. 6 opłata za
te usługi znajduje się w cenniku zatwierdzanym przez Prezesa UKE i jest ustalana odrębnie dla każdej z usług zgodnie z
metodologią.,
W związku z powyższym wprowadza się metodologię ustalania opłat dla usługi PURDE i PUH zapewniającą jej
przejrzystość i celowość oraz uwzględniającą fakt braku danych rynkowych do ustalania opłat na bazie danych
historycznych.
Wprowadzana metodologia ustalania opłat zapewnia:
- przejrzystość cenową,
- uzależnienie opłaty za PURDE od poziomu elektronizacji Państwa i Obywateli,
- zabezpieczenie wzrostu obsługiwanego transferu,
- wykorzystanie niezależnych zmiennych,
- zabezpieczenie realizacji usług publicznych,
- wykorzystanie dla PUH metodyki obowiązującej dla usług powszechnych.
Warto zaznaczyć, że wprowadzana metodologia stanowi wzór uniwersalny, który uwzględnia brak danych historycznych
oraz rzeczywistych, jak również zabezpiecza przed uwzględnianiem zmiennych jako wartości szacowane, dzięki czemu
jest to metodologia niezależna odzwierciadlająca poziom cyfryzacji w Polsce.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich
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OECD/UE?
Rejestrowane doręczenie elektroniczne zostało wprowadzone wielu krajach Unii Europejskiej. Usługa e-Doręczenia, w
ramach której realizowana jest m.in. przesyłka hybrydowa, świadczona jest np. we Francji, w Czechach i w Niemczech (w
Czechach usługa hybrydowa przewiduje zarówno przetwarzanie informacji cyfrowej w tradycyjną przesyłkę pocztową, jak i
cyfryzację przesyłki nadanej w postaci analogowej). Zagadnienia objęte niniejszym rozporządzeniem pozostają w gestii
państw członkowskich. Wybór konkretnych rozwiązań zależny jest przede wszystkim od uwarunkowań technicznych i
organizacyjnych systemu elektronicznych doręczeń w danym państwie.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Operator
wyznaczony –
Poczta Polska S.A.

Wielkość
Przedsiębiorca o
ogólnopolskim zasięgu
działania zatrudniający
ok.
80 000 osób

Źródło danych
Raport UKE o stanie
rynku pocztowego w
2017 roku

Podmioty publiczne
korzystające z usług

ok. 68 000

Informacje o liczbie
podmiotów – według
stanu rejestru REGON
na dzień 30 czerwca
2017 r.

Oddziaływanie
Rozporządzenie doprecyzowuje
wymagania ustawy w zakresie obliczania
opłat za świadczenie publicznej usługi
rejestrowanego doręczenia elektronicznego
(PURDE) oraz publicznej usługi
hybrydowej (PUH) przez Operatora
Wyznaczonego.
Projekt wpływa na podmioty sektora
publicznego, które będą ponosiły opłaty za
przekazywanie korespondencji do
podmiotów niepublicznych.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do opiniowania do następujących podmiotów:
1)
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
2)
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
3)
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
4)
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
5)
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
6)
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
7)
Prezes Narodowego Banku Polskiego
8)
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
9)
Szef Agencji Wywiadu
10)
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
11)
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
12)
Szef Służby Wywiadu Wojskowego
13)
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
14)
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
15)
Lubelski Urząd Wojewódzki
16)
Lubuski Urząd Wojewódzki
17)
Łódzki Urząd Wojewódzki
18)
Małopolski Urząd Wojewódzki
19)
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
20)
Śląski Urząd Wojewódzki
21)
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
22)
Opolski Urząd Wojewódzki
23)
Podkarpacki Urząd Wojewódzki
24)
Podlaski Urząd Wojewódzki
25)
Pomorski Urząd Wojewódzki
26)
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
27)
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
28)
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
oraz do konsultacji publicznych do następujących podmiotów:
1)
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Instytut Logistyki i Magazynowania
Poczta Polska S.A.
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
Krajowa Izba Gospodarcza
Krajowa Izba Komunikacji Internetowej
Polska Izba Handlu
Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji
Fundacja Panoptykon
Stowarzyszenie Naukowe Centrum Prawno – Informatyczne
Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych
Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu
Wrocławskiego
18)
Polski Komitet Normalizacyjny
19)
Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE Cyfrowa
20)
Krajowa Rada Komornicza
21)
Krajowa Rada Notarialna
22)
Krajowa Rada Radców Prawnych
23)
Krajowa Federacja Konsumentów
24)
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
25)
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
26)
Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
27)
EuroCert Sp. z o.o.
28)
Asseco Data Systems S.A.
29)
Madkom S.A.
30)
Orange Polska S.A.
31)
T-Mobile Polska S.A.
32)
P4 Sp z o.o.
33)
Polkomtel Sp. z o.o.
34)
Rada Dialogu Społecznego
35)
Business Centre Club – Związku Pracodawców
36)
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
37)
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
38)
Forum Związków Zawodowych
39)
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
40)
Konfederacja Lewiatan
41)
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
42)
Związek Rzemiosła Polskiego
43)
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
44)
Forum Związków Zawodowych.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r.
poz. 248) projektowane rozporządzenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny” oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Cyfryzacji.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2021 r.)

Dochody ogółem

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
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Wejście w życie rozporządzenia będzie generowało wydatki dla jednostek sektora finansów
publicznych. Skutki finansowe wynikające z wejścia w życie rozporządzenia zostaną pokryte w
ramach dotychczasowych środków finansowych i nie będą stanowić podstawy do ubiegania się
Źródła finansowania
o dodatkowe środki z budżetu państwa w roku wejścia w życie ww. rozporządzenia oraz w
kolejnych latach. Jednocześnie należy podkreślić, iż nie ma wiarygodnych danych co do
podziału na: środki budżetu państwa, JST i pozostałe jednostki, gdyż nie jest znany ostateczny
sposób rozkładu wolumenów przesyłek.
Dodatkowe
Opłaty pokrywane będą z:
informacje, w tym
a) środków podmiotów publicznych nadających przesyłki PURDE i PUH;
wskazanie źródeł
b) dotacji przedmiotowej udzielanej operatorowi wyznaczonemu za niepobrane opłaty –,
danych i przyjętych do
udzielanej przez ministra właściwego do spraw łączności z części budżetowej 26 –
obliczeń założeń
Łączność.
Jednocześnie zaznaczenia wymaga, że w OSR do ustawy o doręczeniach elektronicznych
wykazano inne wielkości dotyczące modelu finansowania świadczenia publicznej usługi
rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej, co wymaga
dodatkowego wyjaśnienia. Zmiana tych wielkości wynika z faktu upływu czasu, który
spowodował istotne zmiany rynkowe wielkości opisanych w pkt 6 OSR w części „Dodatkowe
informacje, w tym (…)” pkt 5 A i B do ustawy o doręczeniach elektronicznych. W związku z
powyższym Operator Wyznaczony tj. Poczta Polska S.A. dokonał aktualizacji tych danych.
Przyjęto, że wydatki po stronie budżetu państwa będą równe przychodom Operatora
Wyznaczonego.
Przyjęto, że wydatki po stronie budżetu państwa będą równe przychodom Operatora
Wyznaczonego. Mając na uwadze, że obecnie Operatorem Wyznaczonym (OW) jest Poczta
Polska S. A., a po 2025 roku po nowym konkursie może zmienić się OW i trudno ocenić, jakie
będą koszty przesyłek u innego podmiotu oraz z uwagi, że występuje bardzo duża dynamika
zmian rynkowych (tj. gwałtowne przyspieszenie cyfryzacji, które wpływa na zredukowanie
wolumenu przesyłek poleconych, zmieniają się nawyki użytkowników) – założono, że
wysokość wydatku wykazana w roku 2025 będzie taka sama w latach 2026 – 2031.
Podkreślenia również wymaga, że pandemia drastycznie przyspieszyła przemiany cyfryzacyjne,
czego nie było można przewidzieć, wobec tego szacowanie w dłuższej perspektywie jest
zdecydowanie obciążone bardzo dużym ryzykiem błędu. Rośnie liczba e-usług, które eliminują
konieczność wysyłania przesyłek poleconych, dlatego też przyjęto dla lat 2026-2031 taką samą
wartość jak dla roku 2025.
W wyliczeniu uwzględniono:
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1) szacowany wolumen przesyłek poleconych z potwierdzeniem odbioru krajowych
nadawanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, ujętych w projekcji strategicznej na lata 20212025 wynosi:
- 2021 rok – 1,07 mln szt.,

-

2022 rok – 25,92 mln szt.,

-

2023 rok – 58,94 mln szt.,

-

2024 rok – 95,50 mln szt.,

-

2025 rok – 118,48 mln szt.,

2) założenia wg harmonogramu tempa przechodzenia klientów Poczty Polskiej S.A. na nadania
elektroniczne zgodnie z założeniami przyjętymi w OSR ustawy o doręczeniach
elektronicznych.
Szacowane wolumeny przesyłek listowych poleconych z potwierdzeniem odbioru krajowych
pomnożono przez cenę jednostkową netto usług PURDE i PUH ustaloną na podstawie
metodologii w projekcie rozporządzenia.
Opłata za usługę PURDE (nadania podmiotów publicznych) została przyjęta na poziomie 3,75
zł netto. Dotacja dla operatora za nadania PURDE podmiotów niepublicznych do podmiotów
publicznych została przyjęta na tym samym poziomie co opłata. Opłata za PUH została przyjęta
na poziomie 6,00 zł netto.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców
oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z
2021 r.)

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
spodziewane
przychody Poczty
Polskiej S.A. z tytułu
realizacji usługi
PURDE i PUH

0

1
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4

10

Łącznie (010)

Po

Łącznie (010)
4630,40

Brak
danych
Brak
danych
Brak
danych
6,00

297,00
135,
5

533,1
460,20

konkursie
na OW
Poczta
Polska S.A.
lub inny
operator w
kolejnych
latach
6x533,1

W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa

Spodziewane są znaczące oszczędności spowodowane zastąpieniem
tradycyjnej korespondencji wysyłanej przez przedsiębiorców do podmiotów
publicznych. Skala oszczędności uzależniona jest od stopnia wykorzystania
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sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

przez nich PURDE.
Spodziewane są znaczące oszczędności spowodowane zastąpieniem
tradycyjnej korespondencji wysyłanej przez przedsiębiorców do podmiotów
publicznych. Skala oszczędności uzależniona jest od stopnia wykorzystania
przez nich PURDE.
Spodziewane są znaczące oszczędności spowodowane zastąpieniem
tradycyjnej korespondencji wysyłanej przez przedsiębiorców do podmiotów
publicznych. Skala oszczędności uzależniona jest od stopnia wykorzystania
przez nich PURDE.

Przyjęto, że wydatki po stronie budżetu państwa będą równe przychodom Operatora
Wyznaczonego.
Mając na uwadze, że obecnie Operatorem Wyznaczonym jest Poczta Polska S.A., a po 2025
roku po nowym konkursie może zmienić się OW i trudno ocenić, jakie będą koszty przesyłek u
innego podmiotu oraz z uwagi, że występuje bardzo duża dynamika zmian rynkowych (tj.
gwałtowne przyspieszenie cyfryzacji, które wpływa na zredukowanie wolumenu przesyłek
poleconych, zmieniają się nawyki użytkowników) – założono, że wysokość wydatku wykazana
w roku 2025 będzie taka sama w latach 2026 – 2031.
Podkreślenia również wymaga, że pandemia drastycznie przyspieszyła przemiany cyfryzacyjne,
czego nie było można przewidzieć, wobec tego szacowanie w dłuższej perspektywie jest
zdecydowanie obciążone bardzo dużym ryzykiem błędu. Rośnie liczba e-usług, które eliminują
konieczność wysyłania przesyłek poleconych, dlatego też przyjęto dla lat 2026-2031 taką samą
wartość jak dla roku 2025.
W wyliczeniu uwzględniono:
1) szacowany wolumen przesyłek poleconych z potwierdzeniem odbioru krajowych
nadawanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, ujętych w projekcji strategicznej na lata 20212025 wynosi:
- 2021 rok – 1,07 mln szt.,
- 2022 rok – 25,92 mln szt.,
- 2023 rok – 58,94 mln szt.,
- 2024 rok – 95,50 mln szt.,
- 2025 rok – 118,48 mln szt.,
2) założenia wg harmonogramu tempa przechodzenia klientów Poczty Polskiej S.A. na nadania
elektroniczne zgodnie z założeniami przyjętymi w OSR ustawy o doręczeniach
elektronicznych.
Szacowane wolumeny przesyłek listowych poleconych z potwierdzeniem odbioru krajowych
pomnożono przez cenę jednostkową netto usług PURDE i PUH ustaloną na podstawie
metodologii w projekcie rozporządzenia.
Opłata za usługę PURDE (nadania podmiotów publicznych) została przyjęta na poziomie 3,75
zł netto. Dotacja dla operatora za nadania PURDE podmiotów niepublicznych do podmiotów
publicznych została przyjęta na tym samym poziomie co opłata. Opłata za PUH została przyjęta
na poziomie 6,00 zł netto.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).

tak
nie
nie dotyczy
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zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz: Czynności związane z uiszczaniem opłat będzie można realizować elektronicznie.

9. Wpływ na rynek pracy
Niniejszy projekt nie będzie miał wpływu na rynek pracy. Szczegóły dot. wpływu całości projektu e-Doręczeń na rynek
pracy zostały opisane w ramach dokumentu OSR do ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Nie dotyczy.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak

