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I. Dane identyfikacyjne 
Poczta Polska S.A., Urząd Pocztowy Przemyśl 2, (dalej Urząd), ul. Adama 
Mickiewicza 13, 37-720 Przemyśl. 

 
Przemysław Sypniewski, Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A., od dnia 21 czerwca 
2016 r. 
 
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek o niskich wartościach 
przywożonych na obszar celny UE. 
 
Lata 2017-2019 (I półrocze), z uwzględnieniem dowodów sporządzonych przed tym 
okresem i wykraczających poza ten okres. 
 
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

 
Wojciech Ostrowski, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/118/2019 z 18 lipca 2019 r.  

 (akta kontroli str.1-2) 

 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą Urząd3 w sposób prawidłowy realizował obsługę 
przesyłek o niskich wartościach przywożonych na obszar celny UE. 

 

Urząd dysponował odpowiednim i wystarczającym zapleczem magazynowym oraz 
personelem do obsługi przesyłek zagranicznych. Współpracował z organami celno-
skarbowymi zapewniając im właściwe warunki techniczno-lokalowe, a także 
nieograniczony dostęp do przesyłek w celu realizacji dozoru celnego. Przyjęte 
w Urzędzie rozwiązania organizacyjne umożliwiły służbom celnym przeprowadzanie 
kontroli wszystkich przesyłek wprowadzanych na obszar UE. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności. 

 
W wystąpieniu pokontrolnym na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.,) Najwyższa Izba Kontroli  wyłączyła jawność 
informacji zawartych w tym rozdziale w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa.  

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Naczelnikiem Urzędu Pocztowego Przemyśl 2 jest pan Krzysztof Dobrowolski 
4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
 
 
Rzeszów,     18     listopada 2019 r. 
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Główny specjalista k.p. 
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