
Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady,
tryb udzielania i rozliczania oraz stawk´ dotacji przed-
miotowej do Êwiadczonych us∏ug pocztowych zwiàza-
nych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i dor´cza-
niem przesy∏ek podlegajàcych ustawowemu zwolnie-
niu z op∏at pocztowych na podstawie art. 30 ustawy
z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U.
Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 627) oraz
art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiàzko-
wych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152,
poz. 722 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188), zwanej dalej
„dotacjà”.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) operatorze — rozumie si´ przez to operatora w ro-
zumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Pra-
wo pocztowe;

2) przesy∏ce dla ociemnia∏ych — rozumie si´ przez to
przesy∏k´ dla ociemnia∏ych w rozumieniu ustawy
z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe;

3) obowiàzkowych egzemplarzach bibliotecznych —
rozumie si´ przez to egzemplarze obowiàzkowe
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 listopada
1996 r. o obowiàzkowych egzemplarzach biblio-
tecznych.

§ 3. Podstaw´ obliczenia nale˝nej dotacji stanowi
udokumentowana i zewidencjonowana wartoÊç utra-
conych wp∏ywów taryfowych z tytu∏u stosowania
zwolnienia z op∏aty pocztowej na podstawie art. 30
ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe
oraz art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiàz-
kowych egzemplarzach bibliotecznych.

§ 4. Ustala si´ stawk´ dotacji w wysokoÊci 63 %
podstawy obliczenia nale˝nej dotacji, o której mowa
w § 3.

§ 5. Ogólna kwota dotacji w 2004 r., stanowiàca
iloczyn stawki dotacji, okreÊlonej w § 4, oraz ∏àcznej
wartoÊci utraconych wp∏ywów taryfowych, o której
mowa w § 3, nie mo˝e przekroczyç kwoty okreÊlonej
w art. 19 pkt 4 ustawy bud˝etowej na rok 2004 z dnia
23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167).

§ 6. Operator sporzàdza rozliczenie dotacji na for-
mularzu:

1) dla obowiàzkowych egzemplarzy bibliotecznych,
wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 1 do
rozporzàdzenia;

2) dla przesy∏ek dla ociemnia∏ych, wed∏ug wzoru
okreÊlonego w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 7. W przypadku zaprzestania, w ciàgu roku, dzia-
∏alnoÊci obj´tej dotowaniem, operator powiadamia
w∏aÊciwy urzàd skarbowy, ministra w∏aÊciwego do
spraw ∏àcznoÊci i Prezesa Urz´du Regulacji Telekomu-
nikacji i Poczty oraz dokonuje ostatecznego rozliczenia
dotacji przy rozliczeniu dotacji za ostatni miesiàc,
w którym dotacja przys∏ugiwa∏a.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
rozporzàdzeniu stosuje si´ przepisy rozporzàdzenia
Ministra Finansów z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad i trybu udzielania i rozliczania
dotacji przedmiotowych (Dz. U. Nr 20, poz. 244).

§ 9. 1. Stawk´ dotacji, okreÊlonà w § 4, stosuje si´
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r.

2. Rozliczenia z bud˝etem dotacji za okres od dnia
1 stycznia do dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia do-
konuje si´ jednoczeÊnie z rozliczeniem dotacji za
pierwszy okres rozliczeniowy, nast´pujàcy po dniu
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie dotacji przedmiotowej do Êwiadczonych us∏ug pocztowych zwiàzanych z przyjmowaniem,
przemieszczaniem i dor´czaniem przesy∏ek podlegajàcych ustawowemu zwolnieniu z op∏at pocztowych

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.



Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finan-
sów z dnia 21 kwietnia 2004 r. (poz. 822)

Za∏àcznik nr 1
WZÓR
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Za∏àcznik nr 2
WZÓR
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