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Urząd Komunikacji Elektronicznej 
Departament Rynku Pocztowego 

Rozporządzenie (UE) 2018/644  
 

Geneza 

Pakiet propozycji, mający 
uwolnić potencjał e-
commerce obejmował:   

• zakaz nieuzasadnionego 
geo-blockingu  

• poprawę egzekwowania 
praw konsumenckich 

• obniżenie cen doręczania 
przesyłek transgranicznych 

 

Wysokie ceny przesyłek 
zostały uznane za 
najważniejszą barierę 
rozwoju e-handlu 
wewnątrzunijnego  (27% 
wskazań w ankiecie) 

 

Narzędzia 

• Regulatorzy uzyskają lepszy 
wgląd w obraz rynku 
przesyłek e-commerce  

• Publikacja cen 
podstawowych usług 
oznacza większą ich 
przejrzystość  co powinno 
wzmóc presję 
konkurencyjną i skutkować 
obniżeniem cen  

• Regulatorzy ocenią 
przystępność cen 
podstawowych usług 
transgranicznych 
oferowanych przez 
operatorów usług 
powszechnych, które często 
mają charakter referencyjny 
dla rynku 

Oczekiwania 

• Wzrost wartości  
wewnątrzunijnego rynku 
handlu e-commerce  

• Łatwiejsze porównywanie 
cen dostaw paczek w UE, 
ma zachęcić do korzystania 
z szerszej oferty dostaw i 
częstszych zakupów w 
Internecie 

• Większe możliwości zyskają 
sprzedawcy detaliczni, 
zwłaszcza małe firmy, które 
nie mają wystarczającej siły 
przetargowej, aby 
negocjować korzystniejsze 
stawki za dostawę swoich 
towarów. 

Kontekst 
• Potencjał rozwoju handlu e-

commerce na rynku Unii 
Europejskiej obejmującym 
500 milionów zamożnych 
klientów pozostaje 
niewykorzystany 

• W roku 2016 KE 
przedstawiła w ramach 
strategii tworzenia 
Jednolitego Rynku 
Cyfrowego plan 
przezwyciężania barier w 
rozwoju handlu e-
commerce by zwiększyć 
udział e-commerce w PKB 
UE z 2% do 6% 

Rozporządzenie w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek jest jednym z aktów prawnych 
służącym realizacji Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego ( Digital Single Market). 



      

Urząd Komunikacji Elektronicznej 
Departament Rynku Pocztowego 

Rozporządzenie (UE) 2018/644   
 

Rozporządzenie (UE) 2018/644  z 18 kwietnia 2018 w sprawie 
transgranicznych usług doręczania paczek 

Data wejścia w życie: 22 maja 2018 
Kluczowa zawartość: 

Art. 2 - definicje 

Art. 4 - przekazywanie informacji 

Art. 5 - przekazywanie informacji o opłatach 

Art. 6 - ocena przystępności opłat transgranicznych 

Załącznik 1 – specyfikujący listę usług  

Rozporządzenie Wykonawcze  (UE) 2018/1263  z 20 września 2018 
określające formularz do celów przekazywania informacji  przez 
operatorów świadczących usługi doręczania paczek na podstawie 
Rozporządzenia (UE) 2018/644  

Data wejścia w życie: 4 październik 2018 
Kluczowa zawartość: 

Załącznik I  - Wzory formularzy tzw. deklaracji 

Załącznik II  - Wzory formularzy danych o wolumenach, obrotach 

zatrudnieniu i podwykonawcach 
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Definicje 

Zawiera towar 

Max 31,5 kg Min 20 mm 

Paczka wg Rozporządzenia to każda przesyłka przesyłka pocztowa spełniająca następujące kryteria: 

zawiera towar (a nie korespondencję) najmniejszy wymiar powyżej 20 mm  nie przekracza wagi 31,5 kg 
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Departament Rynku Pocztowego 

Kto podlega obowiązkom informacyjnym? 

START 

NIE 

Do 31.01.19 wypełniasz deklarację 
+ 

Przekazujesz informacje  o cenach usług 
doręczania paczek 

Do 30.06.19  przekazujesz informacje o 
wolumenach i obrotach za 2018 

TAK 

Zatrudniałeś w 2018 na 
terenie Polski 50 lub więcej 
osób przy świadczeniu usług 

doręczania paczek? 

Świadczyłeś w 2018 
usługi doręczania paczek 

w rozumieniu 
Rozporządzenia? 

Świadczysz na 1.01.2019 
usługi doręczania paczek 

w obrocie 
transgranicznym? 

Prowadziłeś 
działalność  

w więcej niż 
jednym 

państwie 
członkowskim 

UE? 

TAK 

NIE 

NIE 

TAK 

NIE 

Nie podlegasz 
żadnym  

obowiązkom 
sprawozdawczym  

TAK 
Do 31.01.19 Wypełniasz deklarację 

Do 30.06.19  przekazujesz informacje o 
wolumenach i obrotach za 2018 
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Kto podlega obowiązkom informacyjnym? 

Co to znaczy 50 lub więcej zatrudnionych osób? 

Kryterium to oznacza zatrudnienie w roku 2018  na terenie 

Polski 50 lub więcej osób, które uczestniczą w świadczeniu 

usług doręczania paczek, przy czym: 

 wliczamy w to osoby zatrudnione przez 

podwykonawców, 

 chodzi o osoby  zaangażowane bezpośrednio przy 

świadczeniu usług doręczania paczek, 

 forma  zatrudnienia ( u operatora jak i u jego 

podwykonawców) nie ma znaczenia (umowa o pracę 

w pełnym i nie pełnym wymiarze, umowa 

cywilnoprawna, samozatrudnieni).  

 

Uwaga! 

W przypadku operatorów którzy świadczą także inne usługi, 

liczbę pracowników uczestniczących bezpośrednio w 

świadczeniu usług doręczania paczek szacuje się zgodnie z 

czasem ich pracy poświęconym na realizację tych usług.  

Co to znaczy  prowadzić działalność więcej niż w 1 kraju UE? 

Operatorzy usług doręczania paczek są uznawani za podmioty 

prowadzące działalność w więcej niż jednym państwie 

członkowskim UE jeżeli spełniają tzw. Próg 80% 

 

Próg 80% jest spełniony jeżeli  operator należy w co najmniej 

80% do podmiotu ( grupy lub sieci), który posiada co najmniej 

80% własności operatora usług doręczania paczek mającego 

siedzibę w innym kraju UE/EOG 
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Departament Rynku Pocztowego 

Jakie są obowiązki informacyjne? 

Zakres  informacji 

objętych 

Rozporządzeniem 

Obszar Za jaki okres? Termin zgłoszenia 

podstawowe dane o operatorze 

(tzw. Deklaracja) 
na dzień zgłoszenia do 31 stycznia 2019  

osiągnięte wolumeny i wartość 

przychodów z usług doręczania 

paczek 

liczba zatrudnionych w realizacji 

usług doręczania paczek 

informacja o podwykonawcach 

uczestniczących w realizacji 

usług doręczania paczek 

(Informacja o działalności) 

za poprzedni rok  
do 30 czerwca każdego 

roku 

stawki opłat za niektóre usługi 

transgraniczne 
na dzień 1 stycznia 

do 31 stycznia każdego 

roku 



      

Urząd Komunikacji Elektronicznej 
Departament Rynku Pocztowego 

Art. 4 ust. 1 
+  

załącznik I 
Rozp. Wyk. 

Pierwsze przekazanie tych informacji krajowemu organowi regulacyjnemu stanowi efektywną deklarację 
operatora o podleganiu obowiązkowi sprawozdawczemu w związku z Rozporządzeniem 

Zawartość: 

Informacje o 
operatorze 
• podstawowe 

dane 
identyfikacyjne  

• oznaczenie 
nazwy grupy / 
sieci jeżeli 
spełniony jest 
„Próg 80%”  

Charakterystyka 
oferowanych usług 
• oznaczenie etapów w 

łańcuchu doręczania 
paczek realizowanych przez 
operatora samodzielnie,  

• informacje czy usługi 
wchodzą w zakres USO 

Opis oferowanych usług 
• określenie zakresu 

terytorialnego usług (krajowy 
i/lub transgraniczny) 

• krótki opis sposobu realizacji 
usług (np. czy operator 
zawiera umowy 
bezpośrednio z nadawcami, 
czy korzysta z 
podwykonawców, czy sam 
jest podwykonawcą, itp.) 

Ogólne warunki 
świadczenia usług 
• miejsce do zamieszczenia 

odnośników (linków) do 
dokumentów 
zawierających opis 
procedury reklamacyjnej 
dla użytkowników, ze 
wskazaniem ewentualnych 
ograniczeń 
odpowiedzialności 

Informacje te przekazywane są tylko raz, natomiast w przypadku zaistnienia zmian należy powiadomić o 
tym krajowy organ regulacyjny w terminie 30 dni.  

Informacje o operatorze (tzw. Deklaracja) 
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Informacje o operatorze (tzw. Deklaracja) 
 Formularz 
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Art. 4 ust. 3 
+  

załącznik II 
Rozp. Wyk. 

Wszyscy operatorzy świadczący usługi doręczania paczek, którzy podlegają obowiązkom sprawozdawczym, 
przekazują krajowemu organowi regulacyjnemu informacje dotyczące ich działalności 

Zawartość: 

Wielkość 
przychodu 
(obrotu)  

Wielkość wolumenu     
(liczbę paczek obsłużonych) 

paczek 

Liczbę osób zatrudnionych  
uczestniczących  

w świadczeniu usług 
doręczania paczek 

Nazwy podwykonawców i 
charakter usług przez nich 

świadczonych na rzecz 
operatora w procesie 

doręczania paczek 

Informacje te należy przekazywać do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego. 

Informacja o działalności 
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Zasady podawania 
informacji o 
przychodach i 
wolumenach 

Uwzględnienie przesyłek ze strumienia listowego  
• Dane o wolumenach i przychodach powinny być podawane w postaci zagregowanej, 

obejmującej dane dotyczące paczek standardowych, jak i przesyłek obsługiwanych w 
strumieniu listowym, tj. : 

• listów o grubości pow. 20 mm, a nawet,  
• listów o mniejszej grubości poniżej 20 mm, gdy operator posiada uzasadnioną 

wiedzę, że zawierają one towary (np. ze względu na nadawcę).  

Stosowanie wartości szacunkowych  
• KE zdaje sobie sprawę, że dane te, zwłaszcza w odniesieniu do przesyłek 

zawierających towary obsługiwanych w strumieniu przesyłek listowych, nie są łatwo 
dostępne i dlatego zachęca do podawania danych szacunkowych w tym zakresie, 
zgodnie z najlepszą wiedzą operatora.  

• Jeżeli podane dane mają taki charakter, należy jednak przekazać do wiadomości 
krajowego organu regulacyjnego krótki opis przyjętych założeń, na których szacunki 
zostały oparte. 

Stosowanie odpowiedniej klasyfikacji przesyłek  
• Każda obsłużona paczka i przychód z niej uzyskany powinny zostać odpowiednio 

zakwalifikowane do poszczególnych kategorii określonych w formularzach 
sprawozdawczych 

Informacja o działalności (wolumeny i przychody) 
 Zasady 
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Departament Rynku Pocztowego 

Informacja o działalności (wolumeny i przychody) 
 

Klasyfikacja 

przesyłek 

(wolumeny i 

przychody) 

Wymiar Kategorie Opis 

PODMIOT, OD KTÓREGO 

UZYSKUJEMY PRZYCHÓD ZA 

OBSŁUGĘ PACZKI 

Świadczone na podstawie umowy 

z nadawcą 

Dotyczy paczek, na które operator 

zawarł umowę bezpośrednio z 

nadawcą 

Realizowane w imieniu innego 

operatora 

Dotyczy paczek, które operator 

obsługuje na rzecz innych 

operatorów na jednym lub kilku 

etapach łańcucha dostaw 

STRUMIEŃ GEOGRAFICZNY  

Paczki krajowe 
Paczki z miejscem nadania i 

doręczenia w kraju  

Paczki transgraniczne 

przychodzące (z i spoza UE/EOG) 

Paczki z miejscem pochodzenia i 

przeznaczenia w różnych krajach, 

nadane za granicą do adresata w 

kraju  

Paczki transgraniczne 

wychodzące (do odbiorców z i 

spoza UE/EOG) 

Paczki z miejscem pochodzenia i 

przeznaczenia w różnych krajach, 

nadane w kraju do adresata za 

granicą * 

Klasyfikacja przesyłek  

*- szczególnym przypadkiem jest sytuacja tranzytu – zob. przykład 4  
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Departament Rynku Pocztowego 

Informacja o działalności (wolumeny i przychody) 
 Klasyfikacja przesyłek – przykład 1 (paczka krajowa) 
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Departament Rynku Pocztowego 

Informacja o działalności (wolumeny i przychody) 
 Klasyfikacja przesyłek – przykład 2 (paczka transgraniczna)  
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Departament Rynku Pocztowego 

Informacja o działalności (wolumeny i przychody) 
 Klasyfikacja przesyłek – przykład 3 (podwykonawca fazy krajowej)  
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Departament Rynku Pocztowego 

Informacja o działalności (wolumeny i przychody) 
 Klasyfikacja przesyłek – przykład 4 (paczka w tranzycie) 
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Departament Rynku Pocztowego 

Informacja o działalności (wolumeny i przychody) 
 Klasyfikacja przesyłek – przykład 5 (umowę z nadawcą ma op. zagraniczny) 
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Departament Rynku Pocztowego 

Informacja o działalności (wolumeny i przychody) 
 Klasyfikacja przesyłek – przykład 6 (kraj pochodzenia poza UE)  



      

Urząd Komunikacji Elektronicznej 
Departament Rynku Pocztowego 

Informacja o działalności (wolumeny i przychody) 
 Klasyfikacja przesyłek – przykład 7 (kraj przeznaczenia poza UE)  
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Informacja o działalności (wolumeny i przychody)  
 Formularz 
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Informacja o działalności (zatrudnienie) 
 Zasady 

Zasady podawania 
informacji o 
zatrudnieniu 

• dane podaje sie na dzień  30 czerwca oraz na dzień 31 grudnia poprzedniego 

roku kalendarzowego 

• dane dotyczą osób zatrudnionych na terenie Polski wyłącznie przez operatora 

• uwzględniamy osoby uczestniczące bezpośrednio w świadczeniu usług 

doręczania paczek w rozumieniu Rozporządzenia 

• forma  zatrudnienia nie ma znaczenia                                                               

(umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, samozatrudnieni) 

• przypadku operatorów usług doręczania paczek, którzy świadczą także inne 

usługi, liczbę pracowników uczestniczących bezpośrednio w świadczeniu usług 

doręczania paczek szacuje się zgodnie z czasem ich pracy poświęconym na 

realizację tych usług 
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Informacja o działalności (zatrudnienie)  
 Formularz 
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Informacja o działalności (podwykonawcy) 
 Zasady 

Zasady podawania 
informacji o 
podwykonawcach 

• należy podać całkowitą liczbę  podwykonawców, którzy w poprzednim 

roku kalendarzowym realizowali dla operatora poszczególne fazy w 

łańcuchu usługi doręczania paczek 

• należy podać ich nazwy 

• dla 5 największych podwykonawców wskazać te fazy w łańcuchu 

usługi doręczania paczek, które były przez nich realizowane 

• dozwolone jest stosowanie szacunków 
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Informacja o działalności (podwykonawcy)  
 Formularz 
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Informacja o działalności (podwykonawcy)  
 Przykład 



      

Urząd Komunikacji Elektronicznej 
Departament Rynku Pocztowego 

Art. 5 ust. 1 
+  

załącznik 1 

Każdy operator świadczący usługi doręczania paczek, który podlega obowiązkom sprawozdawczym i 
jednocześnie świadczy te usługi transgranicznie, przekazuje krajowemu organowi regulacyjnemu 
informacje o stosowanych przez niego cenach dla tych usług, obowiązujących w dniu 1 stycznia każdego 
roku kalendarzowego 

Zawartość: 

15 rodzajów przesyłek zgodnie z Załącznikiem 1 
Dla każdej z przesyłek należy podać opłatę krajową 
oraz opłaty wewnątrzunijne, tj. obowiązujące w relacji 
do każdego z państw członkowskich UE 

Informacje o cenach usług należy przekazywać do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.  

Informacje o cenach usług  
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Informacje o cenach usług  
 Usługi objęte 

Rodzaje usług 

objęte 

wymogiem 

informacyjnym 

1 standardowa przesyłka listowa o masie 500 g  

2 standardowa przesyłka listowa o masie 1 kg  

3 standardowa przesyłka listowa o masie 2 kg  

4 przesyłka listowa polecona o masie 500 g  

5 przesyłka listowa polecona o masie 1 kg  

6 przesyłka listowa polecona o masie 2 kg  

7 przesyłka listowa o masie 500 g z opcją śledzenia  

8 przesyłka listowa o masie 1 kg z opcją śledzenia  

9 przesyłka listowa o masie 2 kg z opcją śledzenia  

10 paczka standardowa o masie 1 kg  

11 paczka standardowa o masie 2 kg  

12 paczka standardowa o masie 5 kg  

13 paczka o masie 1 kg z opcją śledzenia  

14 paczka o masie 2 kg z opcją śledzenia  

15 paczka o masie 5 kg z opcją śledzenia 



      

Urząd Komunikacji Elektronicznej 
Departament Rynku Pocztowego 

Informacje o cenach usług  
 Zasady 

Zasady 
podawania 
informacji o 
cenach usług  

1. przesyłki listowe muszą spełniać kryterium najmniejszego wymiaru powyżej 20 mm,  

2. wymiary paczek nie mogą być mniejsze od wymiarów przyjętych dla listów,  

3. stawki opłat odnoszą się do pojedynczej przesyłki i nie mogą obejmować żadnych 

specjalnych zniżek na podstawie liczby przesyłek ani innego specjalnego traktowania,  

4. wysokość stawek opłat przekazuje się bez podatku VAT w PLN,  

5. operatorzy, którzy oferują więcej niż jedną przesyłkę pocztową spełniającą kryteria, 

powinni podawać najniższą stawkę,  

6. stawki dotyczą przesyłek doręczanych do domu lub lokalu adresata w państwie 

członkowskim przeznaczenia lub do innego lokalu wskazanego przez adresata, jeżeli 

stawka taka obejmuje tę opcję bez dodatkowej opłaty 



      

Urząd Komunikacji Elektronicznej 
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Informacje o cenach usług  
 Baza danych 

Widok NRA Widok operatora 

• Przekazywanie przez operatorów informacji o cenach usług, obowiązujących w dniu 1 stycznia, będzie odbywać się 

poprzez dedykowaną aplikację internetową udostępnioną przez KE 

• Operatorzy po zalogowaniu będą bezpośrednio wprowadzać dane na temat oferowanych cen 

• Stawki te będą opublikowane przez KE na specjalnej stronie internetowej o neutralnym i niekomercyjnym charakterze 

• Testowanie bazy trwa od 30 listopada i potrwa do 10 grudnia. Po przeprowadzeniu testów Komisja wyda również 

podręcznik użytkownika.  

• UKE zgłosiło listę użytkowników testowych z Polski ( najwięksi operatorzy + UKE) zgodnie z prośbą KE 



www.uke.gov.pl 
 


