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REGULAMIN 

świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłk a pobraniowa 

dla klientów z zawart ą pisemn ą umow ą 

 

ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Regulamin świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka pobraniowa dla klientów  

z zawartą pisemną umową, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki realizacji usługi w obrocie 

krajowym w zakresie: 

1) zasad przyjmowania, 

2) usług dodatkowych, 

3) sposobu uiszczania opłat, 

4) zasad doręczania, 

5) odpowiedzialności Poczty Polskiej S.A., 

6) postępowania reklamacyjnego. 

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w każdej placówce 

pocztowej. 

 

§ 2 

Użyte w regulaminie skróty i określenia oznaczają: 

1) adresat – podmiot określony przez nadawcę jako odbiorca przesyłki, 

2) cennik – cennik, w którym określone są opłaty za świadczenie usługi przesyłka pobraniowa, 

dostępny na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w każdej placówce pocztowej, 

3) doręczenie – wydanie przesyłki adresatowi lub innej osobie uprawnionej do jej odbioru, 

4) elektroniczna książka nadawcza – książkę nadawczą w postaci elektronicznej, w formacie 

ustalonym przez Pocztę Polską S.A., 

5) kod pocztowy – Pocztowy Numer Adresowy (PNA), składający się z pięciu cyfr, przedzielonych 

po dwóch pierwszych cyfrach myślnikiem (np. 00-940; 10-900), będący integralnym składnikiem 

adresu nadawcy i adresata przesyłki; zbiór kodów pocztowych dostępny jest na stronie 

internetowej www.poczta-polska.pl oraz w każdej placówce pocztowej, 
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6) książka nadawcza – dokument, nakładu Poczty Polskiej S.A. albo dokument nakładu nadawcy, 

służący do ewidencjonowania przesyłek i potwierdzania ich przyjęcia przez Pocztę Polską S.A., 

stanowiący dowód nadania przesyłki, 

7) nadawca – podmiot, który zawarł z Pocztą Polską S.A. pisemną umowę o świadczenie usługi, 

8) nalepka adresowa – dokument potwierdzający nadanie pojedynczej przesyłki pocztowej 

pobraniowej, nakładu Poczty Polskiej S.A., wygenerowany z aplikacji Poczty Polskiej S.A. lub  

z aplikacji własnej klienta, umieszczony na przesyłce, zawierający dane adresowe oraz inne 

informacje określone w regulaminie, które są niezbędne do nadania i doręczenia przesyłki, 

9) odbiorca – adresata lub inną osobę uprawnioną do odbioru przesyłki, 

10) opłata za usługę - opłatę za nadanie przesyłki w danym gabarycie, z przekazaniem kwoty 

pobrania na adres albo rachunek bankowy, bez usług dodatkowych, 

11) placówka pocztowa – jednostkę organizacyjną Poczty Polskiej S.A. lub agenta pocztowego lub 

inne miejsce wyodrębnione i oznaczone przez Pocztę Polską S.A., w którym można nadać lub 

odebrać przesyłkę, 

12) Poczta Polska S.A. – Pocztę Polską Spółkę Akcyjną, 

13) Prawo pocztowe – ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1529), 

14) przesyłka pocztowa – rzecz opatrzoną oznaczeniem adresata i adresem, przedłożoną do 

przyjęcia lub przyjętą przez Pocztę Polską S.A. w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi, 

15) przesyłka z zadeklarowaną wartością – przesyłkę, za której utratę, ubytek zawartości lub 

uszkodzenie Poczta Polska S.A. ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki 

podanej przez nadawcę. 

 

§ 3 

1. Usługa przesyłka pobraniowa, zwana dalej „usługą”, świadczona na podstawie ustawy Prawo 

pocztowe, polega na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłki pocztowej, zwanej dalej 

„przesyłką”, z zawartością rzeczy oraz pobraniu należnej kwoty i niezwłocznym przekazaniu jej na 

adres albo rachunek bankowy wskazany przez nadawcę. 

2. Poczta Polska S.A. umożliwia śledzenie przesyłki od momentu nadania do doręczenia na stronie 

www.poczta-polska.pl. 

3. Jeżeli zwykła wartość rzeczy zawartych w przesyłce: 

1) nie przekracza 50,00 zł - nadawca nie ma obowiązku deklarowania wartości przesyłki,  

a odszkodowanie za tą przesyłkę stanowić będzie kwotę żądaną przez uprawnionego, jednak nie 

wyższą niż 50 zł, 

2) przekracza 50,00 zł - nadawca ma obowiązek zadeklarowania wartości przesyłki - przesyłkę taką 

traktuje się jako przesyłkę z zadeklarowaną wartością o wartości podanej przez nadawcę. 

4. Do świadczenia usługi stosowane są druki, formularze, blankiety i nalepki, których wzory są 

dostępne na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych. 

5. Usługa świadczona jest wyłącznie dla klientów z zawartą pisemną umową. 
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§ 4 

1. Poczta Polska S.A. ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, jeśli nie spełnia ona warunków 

określonych w regulaminie lub jeżeli przyjęcie i przemieszczenie przesyłki jest zabronione na 

podstawie odrębnych przepisów. 

2. Przed przyjęciem przesyłki placówka pocztowa może zażądać od nadawcy jej otwarcia w celu 

sprawdzenia, czy zawartość odpowiada warunkom określonym w regulaminie. 

 

ROZDZIAŁ II 

ZASADY PRZYJMOWANIA PRZESYŁEK  

 

§ 5 

1. W ramach usługi mogą być nadawane przesyłki o masie do 30 kg. 

2. Minimalne wymiary przesyłek wynoszą 10 cm x 16 cm dla strony adresowej przesyłki. 

3. Maksymalne wymiary przesyłek nie mogą przekroczyć 300 cm obliczonych dla sumy długości  

i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość, przy czym największy wymiar 

(długość) nie może przekroczyć 150 cm. 

4. Przyjmuje się tolerancję + 5% w zakresie największego wymiaru (długość), wskazanego w ust. 3. 

 

§ 6 

Masę przesyłki ustala się w kilogramach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z tolerancją 

0,5% wskazania wagi. Jeśli masa przesyłki została podana przez nadawcę, Poczta Polska S.A. 

weryfikuje jej zgodność ze stanem faktycznym. 

 

§ 7 

1. Do przemieszczania i doręczenia przyjmowane są przesyłki, których zawartość stanowią  

w szczególności: 

1) rzeczy, towary, materiały lub inne przedmioty, z zastrzeżeniem § 10, 

2) płyny, gazy, rzeczy łamliwe i kruche, wymagające specjalnego traktowania podczas 

przemieszczania i doręczania lub inne rzeczy, których specjalnego traktowania wymaga  

nadawca, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, 

3) żywe rośliny, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 3, 

2. Przesyłki z zawartością, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przyjmowane są wyłącznie z usługą 

dodatkową „Gwarantowany termin doręczenia”, o której mowa w § 16 pkt 1, w dniach od 

poniedziałku do środy, z wyłączeniem 2 dni poprzedzających dni ustawowo wolne od pracy. 

3. Przesyłek z zawartością, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie można nadawać na skrytki, przegródki 

pocztowe ani na poste restante. 

4. Warunkiem przyjęcia do przemieszczenia przesyłki z zawartością, o której mowa w ust. 1  

pkt 3 jest umieszczenie na opakowaniu napisu w kolorze czerwonym o treści „ŻYWE ROŚLINY”. 

5. Warunkiem przyjęcia do przemieszczenia przesyłki z zawartością, o której mowa w ust. 1  

pkt 2 i 3, jest nadanie jej z usługą dodatkową „Ostrożnie”, o której mowa w § 16 pkt 4. 
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6. Opakowanie, zamknięcie, zabezpieczenie przesyłki oraz druki, formularze, blankiety i nalepki 

dołączone do przesyłki, a wymagane do świadczenia usługi, wlicza się do masy przesyłki. 

 

§ 8 

1. Do przemieszczenia i doręczenia przyjmowana jest przesyłka: 

1) która została przez nadawcę opakowana i zamknięta odpowiednio do zawartości, formy, masy  

i wielkości, a także w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości bez pozostawienia 

widocznych śladów oraz zapewniający jej zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi, nie 

powodująca uszkodzeń innych przemieszczanych przesyłek, 

2) do której opakowania użyto materiałów, dających możliwość wyraźnego i trwałego umieszczenia 

nalepki adresowej oraz innych niezbędnych oznaczeń, 

3) o zadeklarowanej wartości powyżej 50 zł, której opakowanie jest wykonane z nieprzezroczystego 

materiału oraz umożliwia umieszczenie dodatkowych zabezpieczeń w postaci nalepek, etykiet 

samoprzylepnych, taśmy samoprzylepnej z logo nadawcy lub Poczty Polskiej S.A. albo innego 

skutecznego środka zabezpieczającego. 

2. W przypadku przesyłek bez zadeklarowanej przez nadawcę wartości, nadawca może nadać 

przesyłkę bez opakowania lub częściowo opakowaną, jeżeli przesyłane w ten sposób rzeczy nie są 

narażone na uszkodzenie lub zaginięcie części składowych ani nie mogą uszkodzić innych 

przesyłek. 

3. Na przesyłce nadawanej bez opakowania lub tylko częściowo opakowanej, nalepka adresowa może 

być umieszczona bezpośrednio na przesyłanej rzeczy, lub na tabliczce czy też przywieszce 

(wykonanej z trwałego i sztywnego materiału) przymocowanej do przesyłanej rzeczy. 

 

§ 9 

1. Przesyłki, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 i ust. 3 powinny być zapakowane odpowiednio do zawartości,  

a w szczególności: 

1) płyny lub gazy należy przesyłać w naczyniach szklanych, plastikowych lub blaszanych, 

hermetycznie zamkniętych i włożonych do mocnego pudełka lub skrzynki, wypełnionego dla 

płynów odpowiednim materiałem wchłaniającym wilgoć lub tłuszcz tak, aby naczynie  

z płynem nie mogło przesuwać się oraz aby w razie uszkodzenia naczynia płyn nie wydostał się 

na zewnątrz przesyłki, 

2) rzeczy wykonane ze szkła lub z innych materiałów łamliwych i kruchych należy przesyłać  

w twardych pudełkach lub koszach wypełnionych materiałem amortyzującym skutki wstrząsu lub 

nacisku i wykluczającym przesuwanie się zawartości wewnątrz opakowania, 

3) żywe rośliny należy przesyłać w opakowaniach umożliwiających dostęp powietrza  

i w maksymalnym stopniu ochraniających zawartość przesyłki. 

2. Każdy rodzaj zawartości wymienionej w ust. 1 przesyła się w oddzielnych przesyłkach. 
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§ 10 

1. Do przemieszczenia i doręczenia nie są przyjmowane przesyłki: 

1) zawierające rzeczy niebezpieczne, mogące wyrządzić szkodę osobom, mieniu lub środowisku 

naturalnemu, a w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje 

żrące, cuchnące, broń lub amunicja, broń pozbawioną cech użytkowych, inne przedmioty  

o wyglądzie broni, 

2) zawierające rzeczy o krótkim okresie trwałości i szybko psujące się, 

3) zawierające rzeczy, których nieopakowane widoczne części lub samo opakowanie zawierają 

napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo, 

4) zawierające narkotyki, środki odurzające i substancje psychotropowe, 

5) zawierające żywe zwierzęta, 

6) zawierające zwłoki i szczątki ludzkie oraz zwierzęce, a także urny z prochami, 

7) zawierające inne rzeczy, nieokreślone w niniejszym paragrafie, a zakazane przepisami prawa, 

8) na opakowaniu których umieszczono oznaczenia: 

a) utrudniające odczytanie adresu,  

b) podobne do odcisków pieczęci pocztowych oraz nalepek i druków, stosowanych zarówno 

przez Pocztę Polską S.A., jak i przez innych operatorów, 

c) zawierające znamiona korespondencji pisemnej, a w szczególności wskazujące na sposób 

postępowania z przesyłką przy jej przewozie i doręczaniu, z zastrzeżeniem ust. 2, 

d) których treść i wizerunek są zabronione prawem, 

9) na opakowaniu których umieszczono metalowe lub plastikowe klamry, spinacze, zszywki i inne 

podobne materiały. 

2. Stosowanie przez nadawcę na opakowaniu przesyłki taśm samoprzylepnych, nalepek i napisów 

wskazujących na sposób postępowania z przesyłką przy jej przemieszczaniu i doręczaniu jest 

możliwe wyłącznie w przypadku zlecenia realizacji usług dodatkowych, o których mowa w § 16. 

 

§ 11 

1. Do przemieszczenia i doręczenia przyjmowana jest przesyłka, do której nadawca dołączył 

wypełnioną nalepkę adresową. 

2. W przypadku stosowania nalepki adresowej nakładu Poczty Polskiej S.A. (bez odcinka 

potwierdzającego nadanie) lub nalepki adresowej własnego nakładu, nadawca jest zobowiązany do 

wypełnienia (w sposób trwały i czytelny) w dwóch egzemplarzach książki nadawczej lub 

sporządzenia elektronicznej książki nadawczej. 

3. Stosowanie: 

1) nalepki adresowej własnego nakładu, 

2) książki nadawczej własnego nakładu 

wymaga uzyskania przez nadawcę akceptacji wzorów powyższych druków przez Pocztę Polską S.A. 

4. W przypadku stosowania przez nadawcę książki nadawczej własnego nakładu o układzie zgodnym  

z drukiem nakładu Poczty Polskiej S.A. uzyskanie akceptacji wzoru powyższego druku przez Pocztę 
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Polską S.A. nie jest wymagane. 

 

§ 12 

1. Nadawca, nadający jednorazowo 10 (dziesięć) i więcej przesyłek zobowiązany jest do stosowania 

nalepki adresowej nakładu Poczty Polskiej S.A. (bez odcinka potwierdzającego nadanie) lub nalepki 

adresowej własnego nakładu i wypełnienia w dwóch egzemplarzach książki nadawczej albo 

sporządzenia elektronicznej książki nadawczej, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 i 4. 

2. Książkę nadawczą nadawca wypełnia zgodnie z rubrykami. W polu „Uwagi” nadawca umieszcza 

informacje dotyczące: 

1) zleconych usług dodatkowych, poprzez wskazanie w polu „Uwagi” następujących oznaczeń: 

a) W - traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością, 

b) O – potwierdzenie odbioru przesyłki, 

c) K – ostrożnie, 

d) S – sprawdzenie zawartości przesyłki przez odbiorcę wraz z uzyskaniem dowodu tego 

sprawdzenia, 

e) P – gwarantowany termin doręczenia, 

2) gabarytu przesyłki, poprzez wskazanie: B – w przypadku przesyłki o gabarycie B. 

3. Dodatkowo, jeżeli zawarta pisemna umowa z Pocztą Polską S.A. to przewiduje, nadawca ma 

możliwość wypełnienia w książce nadawczej kolumn obejmujących: 

1) masę przesyłki, 

2) numer nadania przesyłki, 

3) wysokość opłaty. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Pocztę Polską S.A., iż dane, o których mowa w ust. 2 lub 3, zostały 

przez nadawcę podane błędnie w książce nadawczej, zostaje on niezwłocznie poinformowany  

o konieczności dokonania korekty poprzez poprawienie nieprawidłowych danych albo wypełnienie 

dla korygowanej przesyłki nowej rubryki – poprawienia danych przesyłki dokonuje się poprzez 

umieszczenie w kolumnie „Uwagi” wyrazu „poprawiono” lub „przekreślono” oraz umieszczenia 

czytelnego podpisu nadawcy. 

5. W sytuacji, gdy nadawca przesyłki nie dokona korekty, o której mowa w ust. 4, Poczta Polska S.A. 

niezwłocznie informuje nadawcę o nieprzyjęciu przesyłek, dla których książka nadawcza zawiera 

dane niezgodne z danymi podanymi na nalepkach adresowych. 

6. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Poczty Polskiej S.A., iż dane, o których mowa w ust. 2 

lub 3, zostały przez nadawcę podane błędnie w elektronicznej książce nadawczej, uzgadnia się  

z nadawcą poprawne dane, a w przypadku braku możliwości uzgodnienia, niezwłocznie informuje 

się nadawcę o nieprzyjęciu przesyłek, dla których elektroniczna książka nadawcza zawiera dane 

niezgodne z danymi podanymi na nalepkach adresowych, przesyłki te zostają niezwłocznie 

zwrócone nadawcy. 

7. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Poczty Polskiej S.A. nieczytelnego lub błędnego, 

niezgodnego z wymogami Poczty Polskiej S.A. kodu kreskowego naniesionego na nalepce 

adresowej własnego nakładu, Poczta Polska S.A. odmówi przyjęcia takiej przesyłki. 
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8. Przesyłki wpisane do książki nadawczej muszą być przekazane do przyjęcia w stanie 

uporządkowanym, tj. według kolejności wpisów. 

9. Elektroniczna książka nadawcza jest przekazywana w formie elektronicznej do nadawczej placówki 

pocztowej, zgodnie z wymogami określonymi przez Pocztę Polską S.A. 

 

§ 13 

1. Nadawca zobowiązany jest do wypełnienia nalepki adresowej zgodnie ze wzorem, w sposób trwały  

i czytelny (maszynowo, komputerowo lub ręcznie, czarnym lub niebieskim kolorem - mocno 

dociskając), bez skreśleń i poprawek, a w szczególności do podania prawidłowego adresu nadawcy  

i adresata wraz z podaniem kodów pocztowych. 

2. Dodatkowo, na nalepce adresowej, nadawca zobowiązany jest do złożenia swojego podpisu. 

Nadawca, składając swój podpis, potwierdza tym samym poprawność danych zawartych na nalepce 

adresowej oraz znajomość regulaminu. Dopuszcza się umieszczenie, w miejscu przeznaczonym na 

podpis nadawcy, napisu lub nadruku z jego nazwą. 

 

§ 14 

Niezależnie od naniesienia informacji określonych w § 13, nadawca zobowiązany jest do naniesienia na 

nalepce adresowej następujących informacji: 

1) wysokości kwoty pobrania określonej w PLN cyframi i słownie, 

2) sposobu przekazania kwoty pobrania, 

3) w zależności od sposobu przekazania kwoty pobrania: numeru rachunku bankowego albo 

danych adresowych odbiorcy kwoty pobrania, jeżeli odbiorca kwoty pobrania jest inny niż 

nadawca przesyłki, 

4) żądanych usług dodatkowych. 

 

§ 15 

1. W przypadku przesyłki z opcją przekazania kwoty pobrania na rachunek bankowy, do przesyłki musi 

być dołączony prawidłowo wypełniony blankiet wpłaty na rachunek bankowy. 

2. Dopuszcza się stosowanie blankietu wpłaty na rachunek bankowy własnego nakładu, po uzyskaniu 

przez nadawcę akceptacji wzoru powyższego druku przez Pocztę Polską S.A. 

3. W przypadku stosowania przez nadawcę blankietu wpłaty na rachunek bankowy własnego nakładu, 

o układzie zgodnym z drukiem nakładu Poczty Polskiej S.A., uzyskanie akceptacji wzoru 

powyższego druku przez Pocztę Polską S.A. nie jest wymagane. 

4. W przypadku przesyłki z przekazaniem kwoty pobrania na rachunek bankowy, nadawca wypełnia 

wyłącznie te pola blankietu wpłaty na rachunek bankowy, które przeznaczone są do umieszczenia 

danych dotyczących: 

1) nazwy odbiorcy, 

2) numeru rachunku odbiorcy, 

3) kwoty cyfrą i słownie, 

4) tytułu wpłaty (maksymalnie 33 znaki). 
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5. W przypadku stosowania przez nadawcę blankietu wpłaty własnego nakładu, jest on zobowiązany do 

dołączenia do przesyłki wypełnionego blankietu w dwóch egzemplarzach. 

 

ROZDZIAŁ III 

USŁUGI DODATKOWE 

 

§ 16 

Przy świadczeniu usługi mogą być realizowane na żądanie nadawcy, za dodatkową opłatą określoną  

w cenniku, następujące usługi dodatkowe: 

1) gwarantowany termin dor ęczenia  - polega na doręczeniu przesyłki w terminie dwóch dni od 

dnia jej nadania, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy; graniczną godziną 

nadawania tych przesyłek jest godzina 15:00; przesyłka nadana po godzinie 15:00 traktowana 

jest jako nadana w następnym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót; usługę tę oznacza się  

na nalepce adresowej w polu „Priorytet”; 

2) potwierdzenie odbioru przesyłki  – polega na doręczeniu nadawcy formularza 

„POTWIERDZENIE ODBIORU” z pokwitowaniem odbioru przesyłki dokonanym przez odbiorcę; 

formularz potwierdzenia odbioru wypełnia i przytwierdza do przesyłki nadawca; dodatkowo na 

stronie adresowej przesyłki nadawca umieszcza nalepkę „POTWIERDZENIE ODBIORU” albo 

nanosi kolorem czerwonym na opakowaniu napis „POTWIERDZENIE ODBIORU”; 

3) sprawdzenie zawarto ści przesyłki przez odbiorc ę wraz z uzyskaniem dowodu tego 

sprawdzenia  - polega na otwarciu przez odbiorcę przesyłki i porównaniu zawartości  

z formularzem specyfikacji, a następnie przekazaniu przez Pocztę Polską S.A nadawcy przesyłką 

poleconą ekonomiczną pokwitowanego przez odbiorcę formularza specyfikacji, stwierdzającego 

sprawdzenie zawartości; nadawca zobowiązany jest sporządzić w dwóch egzemplarzach 

formularz specyfikacji zawartości przesyłki pobraniowej, który umieszcza wewnątrz przesyłki; 

sporządzenie formularza następuje poprzez ogólne określenie nazwy towaru znajdującego się  

w przesyłce – bez wskazań rodzaju, masy, ceny jednostkowej, koloru, rozmiaru, marki, gatunku, 

kształtu, wymiaru, itp.; dodatkowo na formularzu specyfikacji nadawca zobowiązany jest do 

umieszczenia daty oraz podpisu; na opakowaniu przesyłki nadawca zobowiązany jest umieścić 

nalepkę „Sprawdzenie Zawartości” albo nanieść kolorem czerwonym na opakowaniu napis 

„Sprawdzenie zawartości”. 

4) ostro żnie  - polega na traktowaniu przesyłki ze szczególną ostrożnością; na opakowaniu 

przesyłki nadawca umieszcza nalepkę „OSTROŻNIE” albo nanosi kolorem czerwonym na 

opakowaniu napis „OSTROŻNIE”; dodatkowo na opakowaniu przesyłki nadawca może umieścić 

nalepki lub napisy w kolorze czerwonym np. „szkło”, „góra/dół”, „nie przewracać”. 
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§ 17 

1. Deklarację wartości nadawca podaje na nalepce adresowej przesyłki w PLN cyframi i słownie,  

w sposób trwały, bez skreśleń, zamazywań i innych poprawek. Ponadto nadawca może podać kwotę 

deklarowanej wartości w sposób trwały na jej opakowaniu – cyframi i słownie. 

2. Nadawca dodatkowo oznacza opakowanie przesyłki z deklaracją wartości nalepką „W” albo nanosi 

kolorem czerwonym na opakowaniu oznaczenie „W”. 

 

§ 18 

1. Nadawca może złożyć żądanie: 

1) odstąpienia od umowy i zwrotu przesyłki, 

2) zmiany adresu lub adresata przesyłki. 

2. Żądania, o których mowa w ust. 1 są realizowane, o ile przesyłka nie została doręczona. 

3. W przypadku złożenia żądania, o którym mowa w ust. 1, nadawca wnosi opłatę określoną w cenniku 

obowiązującym w dniu złożenia żądania. 

4. Żądania, o których mowa w ust. 1, nadawca zgłasza w placówce pocztowej, w której przesyłka 

została nadana, przez wypełnienie formularza „ŻĄDANIE” i okazanie potwierdzenia nadania 

przesyłki. 

 

§ 19 

1. Przesyłek nie przechowuje się po upływie terminu odbioru. 

2. Przesyłek na żądanie adresata nie dosyła się. 

 

§ 20 

1. Nadawca przesyłki może żądać wydania mu potrzebnej ilości odpisów potwierdzenia nadania 

przesyłki na podstawie przedstawionego oryginału potwierdzenia nadania przesyłki. Wydanie odpisu 

potwierdzenia nadania przesyłki może nastąpić nie później, niż w okresie 12 miesięcy, licząc od 

dnia jej nadania. 

2. Za realizację żądania, o który mowa w ust. 1, wnosi się opłatę określoną w obowiązującym cenniku. 

3. Informacje o statusie przesyłki dostępne są na stronie internetowej www.poczta-polska.pl lub pod 

numerem infolinii 801 333 444, a dla dzwoniących z telefonu komórkowego i z zagranicy pod 

numerem (+48) 43 842 06 00. 

 

ROZDZIAŁ IV 

UISZCZANIE OPŁAT 

 

§ 21 

1. Wysokość opłaty za usługę uzależniona jest od jej masy, gabarytu oraz sposobu przekazania kwoty 

pobrania. 

2. Opłatę za usługi dodatkowe pobiera się w takiej samej formie, jak za przyjęcie, przemieszczenie oraz 

doręczenie przesyłki. 
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3. Opłatę za usługę oraz usługi dodatkowe realizuje się bezgotówkowo:  

1) poprzez polecenie przelewu: 

a) z góry, 

b) z dołu, 

c) zaliczkowo, 

2) przy użyciu maszyny do frankowania nadawcy. 

 

§ 22 

1. W przypadku nadawcy korzystającego z nalepek adresowych nakładu Poczty Polskiej S.A. lub 

nalepek adresowych własnego nakładu, informację o opłacie za nadawane przesyłki nadawca 

zobowiązany jest umieścić na nalepce adresowej w rubryce „Opłata” - napis lub nadruk „OPŁATA  

POBRANA Umowa ID  ..........z Pocztą Polską S.A. z dnia ........Nadano w ........”, lub w przypadku 

uzyskania zgody na niestemplowanie przesyłek - napis lub nadruk „PRZESYŁKA 

NIESTEMPLOWANA – OPŁATA POBRANA Umowa ID............. z Pocztą Polską S.A. z dnia ..........”. 

2. W przypadku uiszczania opłaty przy użyciu maszyny do frankowania nadawca nanosi wartość 

należnej opłaty za przesyłkę lub przesyłki na pasku papieru, przez który należy rozumieć odcinek 

papieru, samoprzylepny lub inny, koloru białego o wymiarach umożliwiających naniesienie odcisku 

uwzględniającego sumę opłat i datownika placówki pocztowej nadawczej. Pasek należy umieścić 

pod ostatnim wpisem w książce nadawczej, pod ostatnim wpisem na wydruku elektronicznej książki 

nadawczej albo dołączyć do kopii nalepek adresowych, pozostających w placówce nadawczej. 

3. Dodatkowo, jeżeli zawarta pisemna umowa z Pocztą Polską S.A. to przewiduje, nadawca ma 

możliwość umieszczenia na nalepce adresowej: 

1) masy przesyłki, dane te nadawca wpisuje w polu „Masa”, 

2) daty i miejsca nadania; dane te nadawca wpisuje w polu przeznaczonym na odcisk datownika,  

w postaci napisu lub nadruku „Nadano w … dnia…” lub „Nadano dnia … w ….”. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Pocztę Polską S.A., iż dane, o których mowa w ust. 1 

i ust. 3, zostały błędnie podane przez nadawcę, zostaje on zobowiązany do dokonania korekty 

danych lub wypełnienia drugiej nalepki adresowej z prawidłowymi danymi. 

5. Korekty, o której mowa w ust. 4, dokonuje się poprzez przekreślenie niewłaściwego wpisu  

i umieszczenie obok poprawnych danych oraz swojego czytelnego podpisu. 

6.  W sytuacji, gdy nadawca przesyłki nie dokona korekty, o której mowa w ust. 5, Poczta Polska S.A. 

niezwłocznie informuje nadawcę o nieprzyjęciu przesyłek, dla których nalepki adresowe zawierają 

niezgodne dane.  

 

ROZDZIAŁ V 

ZASADY DORĘCZANIA PRZESYŁEK 

 

§ 23 

1. Przesyłkę doręcza się adresatowi na adres wskazany na nalepce adresowej. 
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2. Przesyłkę doręcza się za pokwitowaniem odbioru, po stwierdzeniu tożsamości osoby uprawnionej do 

odbioru. Za pokwitowanie odbioru uważa się czytelny podpis odbiorcy i datę odbioru. 

3. Na żądanie odbiorcy na opakowaniu przesyłki pracownik doręczający umieszcza datę doręczenia  

i składa podpis. 

 

§ 24 

1. Przy doręczeniu przesyłki z usługą dodatkową „sprawdzenie zawartości przesyłki przez odbiorcę 

wraz z uzyskaniem dowodu tego sprawdzenia”, pracownik doręczający przekazuje ją odbiorcy, który 

w jego obecności dokonuje otwarcia przesyłki, po czym wspólnie dokonują sprawdzenia jej 

zawartości poprzez porównanie z zapisami w formularzu specyfikacji. 

2. W przypadku, gdy do przesyłki, o której mowa w ust. 1, nie został dołączony formularz specyfikacji 

zawartości, osoba doręczająca sporządza odręczną notatkę, która powinna zawierać następujące 

informacje: miejscowość, datę i godzinę, informację o zdarzeniu (np.: w przesyłce o numerze …. 

adresowanej do .... brak formularza specyfikacji zawartości przesyłki), określenie zawartości przesyłki, 

wg zasad wskazanych w § 16 pkt 3. 

3. W przypadku zgodności zawartości przesyłki z formularzem specyfikacji lub w przypadku 

sporządzenia notatki, o której mowa w ust. 2, odbiorca może: 

1) odebrać przesyłkę - w takim przypadku odbiorca umieszcza swój podpis na dwóch 

egzemplarzach dokumentów w postaci formularza specyfikacji lub sporządzonej notatki oraz 

wpłaca wydającemu kwotę pobrania i kwituje odbiór przesyłki; jeden egzemplarz formularza 

specyfikacji lub sporządzonej notatki jest niezwłocznie przekazywany do nadawcy przesyłki, 

przesyłką poleconą ekonomiczną. 

2) odmówić odbioru przesyłki - w takim przypadku odbiorca zobowiązany jest do dokonania na 

dwóch egzemplarzach dokumentów w postaci formularza specyfikacji lub sporządzonej notatki 

adnotacji o odmowie odbioru przesyłki oraz umieszczenia swojego podpisu; przesyłka ta, wraz  

z jednym egzemplarzem formularza specyfikacji lub sporządzonej notatki, podlega zwrotowi do 

nadawcy. 

4. W przypadku niezgodności zawartości przesyłki z formularzem specyfikacji, pracownik doręczający 

przesyłkę spisuje protokół sprawdzenia zawartości przesyłki, w dwóch egzemplarzach. W tej sytuacji 

odbiorca może: 

1) odebrać przesyłkę, umieszczając swój podpis na dwóch egzemplarzach dokumentów w postaci 

sporządzonego protokołu oraz formularza specyfikacji oraz wpłacając wydającemu kwotę 

pobrania i kwitując odbiór przesyłki; jeden egzemplarz protokołu oraz formularza specyfikacji są 

niezwłocznie przekazywane do nadawcy przesyłki przesyłką poleconą ekonomiczną, 

2) odmówić odbioru przesyłki, dokonując na obu egzemplarzach dokumentów w postaci protokołu 

oraz formularza specyfikacji adnotacji o odmowie odbioru przesyłki oraz umieszczając swój 

podpis; przesyłka ta, wraz z jednym egzemplarzem protokołu oraz formularza specyfikacji, 

podlega zwrotowi do nadawcy.  

5. Odmowa: 

1) sprawdzenia zgodności zawartości przesyłki z formularzem specyfikacji, 
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2) złożenia adnotacji lub podpisu na dokumentach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2 

dokonana przez adresata lub inną osobę upoważnioną do odbioru przesyłki jest równoznaczna  

z odmową przyjęcia przesyłki. 

6. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z usługą dodatkową, o której mowa w ust. 1, pracownik 

doręczający zabezpiecza przesyłkę w obecności odbiorcy (okleja taśmą i etykietami), po czym 

wspólnie z odbiorcą umieszczają na etykietach swoje podpisy – w taki sposób, aby część podpisu 

znalazła się na etykiecie, a część na przesyłce. 

 

§ 25 

1. W przypadku stwierdzenia przez odbiorcę, w momencie doręczania, uszkodzenia przesyłki, na 

żądanie odbiorcy dopuszcza się możliwość wstrzymania doręczenia przesyłki i wydania jej  

w placówce pocztowej. 

2. W przypadku skorzystania przez adresata z możliwości, o której mowa w ust. 1, pozostawia się 

adresatowi zawiadomienie o nadejściu przesyłki, a przesyłkę wydaje się adresatowi w placówce 

pocztowej po udzieleniu informacji o możliwości sprawdzenia masy i zawartości przesyłki 

bezpośrednio przed odbiorem przesyłki. 

3. W przypadku skorzystania przez odbiorcę z możliwości, o której mowa w ust. 2, dalszy sposób 

postępowania jest zgodny z § 26 ust. 8 – 11. 

 

§ 26 

1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki, w wyniku którego nie nastąpił dostęp 

do zawartości, a masa przesyłki jest zgodna, zabezpieczoną przesyłkę doręcza się adresatowi. 

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, w wyniku którego może wystąpić dalsze 

uszkodzenie przesyłki lub ubytek jej zawartości, Poczta Polska S.A. może dokonać otwarcia 

przesyłki w celu sprawdzenia stanu jej zawartości oraz zabezpieczenia przed dalszym uszkodzeniem 

lub ubytkiem. Na okoliczność sprawdzenia stanu zawartości przesyłki sporządzany jest protokół, 

dołączany do przesyłki. 

3. W przypadku stwierdzenia, że część zawartości przesyłki uległa zepsuciu w stopniu 

uniemożliwiającym kontynuowanie jej przemieszczania lub przechowywania, zepsuta zawartość jest 

niszczona komisyjnie przez Pocztę Polską S.A. Z czynności zniszczenia Poczta Polska S.A. 

sporządza protokół, dołączany do przesyłki. 

4. W przypadku stwierdzenia, że cała zawartość przesyłki uległa zepsuciu w stopniu uniemożliwiającym 

kontynuowanie jej przemieszczania lub przechowywania, zepsuta zawartość jest niszczona 

komisyjnie przez Pocztę Polską S.A. Z czynności zniszczenia Poczta Polska S.A. sporządza 

protokół. O zniszczeniu zawiadamia się nadawcę pisemnie, załączając jeden egzemplarz protokołu. 

5. Przed doręczeniem przesyłki, o której mowa w ust. 1, adresat zostaje poinformowany o stanie 

przesyłki oraz możliwości odbioru przesyłki, z zastrzeżeniem roszczenia o odszkodowanie,  

w placówce pocztowej. W przypadku wyrażenia przez adresata chęci skorzystania z takiej 

możliwości, osoba doręczająca pozostawia adresatowi zawiadomienie o nadejściu przesyłki, wraz  
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z informacją o terminie jej odbioru i adresie placówki pocztowej, w której przesyłka pozostaje do 

odbioru. 

6. Przesyłki, o których mowa w ust. 2 i 3, doręczane są wyłącznie w placówce pocztowej. 

Zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki pozostawia się w oddawczej skrzynce pocztowej 

adresata, wraz z informacją o terminie jej odbioru i adresie placówki pocztowej, w której przesyłka 

jest przechowywana. 

7. Przed doręczeniem przesyłki, o której mowa w ust. 1 - 3, w placówce pocztowej, odbiorca zostaje 

poinformowany o: 

1) stanie przesyłki, 

2) możliwości sprawdzenia zawartości przesyłki bezpośrednio przed odbiorem przesyłki. 

8. W przypadku skorzystania przez adresata z możliwości, o której mowa w ust. 7 pkt 2, na okoliczność 

sprawdzenia zawartości przesyłki zostaje przy udziale odbiorcy sporządzony protokół w dwóch 

egzemplarzach, o ile nie został sporządzony przez Pocztę Polską S.A. bezpośrednio przy 

stwierdzeniu uszkodzenia przesyłki. 

9. Po sprawdzeniu zawartości przesyłki, o której mowa w ust. 1 albo 2, odbiorca może: 

1) przyjąć przesyłkę bez zastrzeżeń, 

2) przyjąć przesyłkę z zastrzeżeniem roszczenia o odszkodowanie, 

3) odmówić jej przyjęcia, 

przy czym powinien zaznaczyć to na sporządzonych egzemplarzach protokołu. 

10. Po uprzednim złożeniu na obu egzemplarzach protokołu podpisu odbiorcy oraz pracownika Poczty 

Polskiej S.A. oraz uiszczeniu należności ciążących na przesyłce, a także pokwitowaniu odbioru 

przesyłki, wydaje się ją odbiorcy wraz z jednym egzemplarzem protokołu. 

11. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki, po uprzednim złożeniu na obu egzemplarzach protokołu 

podpisu odbiorcy oraz pracownika Poczty Polskiej S.A., zwraca się ją do nadawcy wraz z jednym 

egzemplarzem protokołu. 

 

§ 27 

1. W razie odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata lub inną osobę uprawnioną do odbioru, podlega 

ona niezwłocznemu zwrotowi do nadawcy. 

2. Odmowa pokwitowania odbioru przesyłki, odmowa sprawdzenia zawartości przesyłki z wykupioną 

usługą sprawdzenia zawartości lub odmowa wpłaty kwoty pobrania określonej na przesyłce przez 

któregokolwiek z odbiorców, o których mowa w ust. 1, jest równoznaczna z odmową przyjęcia 

przesyłki. 

3. Nie traktuje się jako odmowy przyjęcia przesyłki: 

1) odmowy pokwitowania odbioru przesyłki, 

2) odmowy sprawdzenia zawartości przesyłki, 

3) odmowy przyjęcia przesyłki 

dokonanej przez osobę pełnoletnią zamieszkałą wraz z adresatem, a nie będącą jego 

pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym. W takim przypadku doręczający pozostawia 

adresatowi zawiadomienie o nadejściu przesyłki. 
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§ 28 

W przypadku stwierdzenia nieobecności adresata lub innej osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, 

pracownik doręczający pozostawia w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienie o próbie jej 

doręczenia, zawierające informacje o godzinie pozostawienia zawiadomienia oraz o możliwości odbioru  

w określonym terminie, we wskazanej placówce pocztowej. 

 

§ 29 

1. Dla przesyłek innych, niż określone w § 7 ust. 1 pkt 3, ustala się 14-dniowy termin odbioru, licząc od 

dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia o ich nadejściu. 

2. Nieodebrane w tym terminie przesyłki są zwracane do nadawcy, z zastrzeżeniem § 30 ust. 1. 

3. Przesyłkę, której nie można doręczyć odbiorcy, zwraca się do nadawcy, podając na opakowaniu 

przesyłki przyczynę zwrotu.  

4. Przesyłki z zadeklarowaną wartością lub przesyłki z usługą dodatkową „Ostrożnie” przy zwracaniu 

traktowane są odpowiednio jako przesyłki z zadeklarowaną wartością lub przesyłki z usługą 

dodatkową „Ostrożnie”. 

 

§ 30 

1. Przesyłki z zawartością, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, powinny być odebrane przez adresata  

w placówce pocztowej niezwłocznie po ich nadejściu, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin. 

Nieodebrane w tym terminie przesyłki są zwracane do nadawcy z usługą dodatkową „Gwarantowany 

termin doręczenia”. 

2. Bieg terminu odbioru przesyłek z zawartością, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, rozpoczyna się od 

godziny następnej po godzinie pozostawienia zawiadomienia o nadejściu przesyłki. 

 

§ 31 

Przesyłkę, której nie można doręczyć odbiorcy, a przy zwracaniu doręczyć nadawcy, traktuje się jako 

niedoręczalną i kieruje do dalszego postępowania zgodnie z przepisami Prawa pocztowego. 

 

ROZDZIAŁ VI 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ POCZTY POLSKIEJ S.A. 

 

§ 32 

1. Poczta Polska S.A. ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

usługi. 

2. Poczta Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

usługi nastąpiło: 

1) wskutek siły wyższej, 

2) z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub adresata, niewywołanych winą Poczty Polskiej 

S.A., 
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3) z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów ustawy lub niniejszego regulaminu, 

4) z powodu właściwości przesyłanej rzeczy. 

3. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez 

zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia przesyłki, nie dające się z zewnątrz zauważyć, 

uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki 

nastąpiło zgłoszenie roszczenia z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki 

powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez Pocztę Polską S.A. w celu wykonania usługi,  

a jej doręczeniem adresatowi. 

4. Usługę uważa się za nienależycie wykonaną, jeżeli: 

1) doręczenie przesyłki z usługą dodatkową „gwarantowany termin doręczenia”, o której mowa  

w § 16 pkt 1 lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nastąpiło po upływie 2 dni od dnia jej 

nadania,  

2) nastąpił częściowy ubytek lub uszkodzenie zawartości przesyłki, 

3) nie wykonano zleconych przez nadawcę usług dodatkowych, o których mowa w § 16 pkt 2 i 3. 

5. Z tytułu nienależytego wykonania usługi przysługuje odszkodowanie: 

1) jeżeli doręczenie przesyłki z usługą dodatkową „gwarantowany termin doręczenia”, o której 

mowa w § 16 pkt 1 lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nastąpiło po upływie 2 dni od dnia 

jej nadania – w żądanej wysokości, jednak nie wyższej niż dwukrotność opłaty pobranej za tę 

usługę dodatkową, 

2) za ubytek w przesyłce - w żądanej wysokości, albo w wysokości zwykłej wartości utraconych 

rzeczy, jednak nie wyższej niż 50 zł, w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 albo nie 

wyższej niż zadeklarowana wartość przesyłki, w przypadku przesyłki z zadeklarowaną wartością, 

3) za uszkodzenie zawartości przesyłki - w żądanej wysokości albo w wysokości zwykłej wartości 

uszkodzonych rzeczy, jednak nie wyższej niż 50 zł, w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 

1 albo nie wyższej niż zadeklarowana wartość przesyłki, w przypadku przesyłki z zadeklarowaną 

wartością, 

4) w przypadku niewykonania zleconych przez nadawcę usług dodatkowych, o których mowa  

w § 16 pkt 2 - 3 z przyczyn leżących po stronie Poczty Polskiej S.A. - w żądanej wysokości, 

jednak nie wyższej niż dwukrotność pobranej opłaty za te usługi. 

6. Usługę uważa się za niewykonaną, jeżeli: 

1) doręczenie przesyłki lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nastąpiło po upływie 14 dni od 

dnia jej nadania, 

2) nastąpiła utrata przesyłki, gdzie jako utratę traktuje się nie nadejście przesyłki do miejsca 

przeznaczenia wskazanego na nalepce adresowej w ciągu 30 dni od upływu terminu odbioru, 

3) nastąpił całkowity ubytek lub całkowite uszkodzenie zawartości. 

7. Z tytułu niewykonania usługi przysługuje odszkodowanie za:  

1) doręczenie przesyłki lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia po upływie 14 dni od dnia jej 

nadania – w żądanej wysokości, jednak nie wyższej niż dwukrotność pobranej opłaty za usługę, 

2) utratę przesyłki, całkowity ubytek lub całkowite zniszczenie zawartości - w żądanej wysokości 

albo w wysokości zwykłej wartości utraconych lub uszkodzonych rzeczy, jednak nie wyższej niż 



 - 16 -

50 zł, w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 albo nie wyższej niż zadeklarowana 

wartość przesyłki, w przypadku przesyłki z zadeklarowaną wartością. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, Poczta Polska S.A., niezależnie od wypłaconego 

odszkodowania, zwraca wniesioną opłatę za usługę. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, Poczta Polska S.A., niezależnie od wypłaconego 

odszkodowania, zwraca w całości wniesioną opłatę za usługę wraz z wniesionymi opłatami za usługi 

dodatkowe. 

 

§ 33 

1. W przypadku błędnego skierowania kwoty pobrania z winy Poczty Polskiej S.A. po doręczeniu 

przesyłki i nie przekazaniu nadawcy lub osobie trzeciej wskazanej przez nadawcę żądanej kwoty 

pobrania, nadawcy przysługuje zwrot pełnej kwoty pobrania oraz kara umowna w wysokości 10% 

opłaty, o której mowa w § 21 ust. 1. 

2. Poczta Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędnego skierowania kwoty pobrania 

z winy nadawcy, który podał nieprawidłowy adres lub numer rachunku bankowego. 

 

ROZDZIAŁ VII 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

§ 34 

Reklamację zgłasza się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w zakresie 

ustalonym w niniejszym regulaminie w każdej placówce pocztowej lub w inny sposób wskazany przez 

Pocztę Polską S.A.  

 

§ 35 

1. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: 

1) imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację, 

2) pozostałe dane adresowe nadawcy i adresata, 

3) numer przesyłki, datę i miejsce jej nadania, 

4) uzasadnienie reklamacji, 

5) kwotę roszczenia w przypadku żądania jej przez reklamującego, 

6) datę sporządzenia reklamacji, 

7) podpis reklamującego, 

8) dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji, jeżeli dane kontaktowe są inne niż wskazane 

w pkt 1 i 2. 

2. W uzasadnionych przypadkach Poczta Polska S.A. może się zwrócić o uzupełnienie reklamacji o: 

1) dowód nadania przesyłki, 

2) przedstawiony do wglądu protokół sporządzony bezpośrednio po odbiorze przesyłki,  

w sytuacjach przewidzianych niniejszym regulaminem, 
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3) oświadczenie o niewidocznych ubytkach lub uszkodzeniach przesyłki zgłoszonych w terminie  

7 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez adresata, 

4) oświadczenie nadawcy o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń – w przypadku,  

o którym mowa w § 36 ust. 4 pkt 2. 

3. Na dowód wniesienia reklamacji reklamujący otrzymuje potwierdzenie jej wniesienia. 

 

§ 36 

1. Reklamację można wnieść: 

1) po upływie 14 dni, licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki, z zastrzeżeniem dla 

przesyłek z usługą dodatkową „Gwarantowany termin doręczenia”, o której mowa w § 16 pkt 1, 

dla których reklamację można zgłosić po upływie 2 dni od dnia nadania, 

2) nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki, 

3) bezpośrednio przy przyjęciu przez adresata uszkodzonej przesyłki, w której adresat stwierdził: 

a) ubytek zawartości przesyłki, 

b) uszkodzenie zawartości przesyłki, 

4) w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez adresata, jeżeli były niewidoczne ubytki lub 

uszkodzenie przesyłki. 

2. Przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji jest bezpłatne. 

3. Reklamację: 

1) wniesioną po terminie, lub 

2) niekompletną, która została uzupełniona po terminie, lub  

3) wniesioną przez osobę nieuprawnioną 

traktuje się jako nie wniesioną. 

4. Prawo wniesienia reklamacji przysługuje: 

1) nadawcy, 

2) adresatowi – w przypadku, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń 

albo, gdy przesyłka zostanie doręczona adresatowi. 

 

§ 37 

1. Reklamację rozpatruje właściwa jednostka organizacyjna Poczty Polskiej S.A. 

2. Postępowanie reklamacyjne jest dwuinstancyjne. 

3. Jednostka organizacyjna Poczty Polskiej S.A., rozpatrująca reklamację, udziela odpowiedzi na 

reklamację, w terminie 14 dni od momentu złożenia reklamacji przez klienta. 

4. Jeżeli zgłoszona reklamacja nie spełnia wymogów określonych w § 35 ust. 1 niniejszego regulaminu 

lub istnieje potrzeba uzupełnienia reklamacji o dokumenty, o których mowa w § 35 ust. 2, jednostka 

organizacyjna, rozpatrująca reklamację, wzywa reklamującego do usunięcia braków formalno-

prawnych w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Okresu tego nie wlicza się do terminu 

rozpatrzenia reklamacji. 

5. Jednostka organizacyjna Poczty Polskiej S.A., rozpatrująca reklamację, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania reklamacji: 
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1) udziela odpowiedzi na reklamację, albo 

2) informuje pisemnie reklamującego o niemożności udzielenia odpowiedzi na reklamację  

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, podając przyczynę zwłoki oraz termin udzielenia 

odpowiedzi na reklamację. 

6. Odpowiedź na reklamację zawiera: 

1) nazwę jednostki właściwej dla rozpatrywania reklamacji, 

2) powołanie podstawy prawnej, 

3) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji, 

4) w przypadku przyznania odszkodowania – wysokość przyznanej kwoty odszkodowania oraz 

informację o formie i terminie jego wypłaty nie dłuższym niż 30 dni od dnia uznania reklamacji, 

5) pouczenie o prawie odwołania się oraz wskazanie nazwy jednostki odwoławczej, do której można 

wnieść odwołanie, 

6) podpis upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej, rozpatrującej reklamację,  

z podaniem stanowiska służbowego. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na reklamację za 

pośrednictwem jednostki organizacyjnej rozpatrującej reklamację, która w terminie 7 dni uchyla 

swoją decyzję albo przekazuje odwołanie do jednostki odwoławczej. 

8. Jednostka odwoławcza, do której wpłynęło odwołanie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 

otrzymania odwołania, informuje reklamującego o: 

1) pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji i przyznaniu odszkodowania oraz o odesłaniu akt sprawy do 

jednostki organizacyjnej rozpatrującej reklamację celem dokonania wypłaty należnego 

odszkodowania, albo 

2) nieuwzględnieniu reklamacji i oddaleniu roszczenia oraz wyczerpaniu drogi postępowania 

reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu: 

a) sądowym, albo 

b) mediacyjnym przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

 

§ 38 

Odszkodowanie, o którym mowa w § 32 ust. 5 i 7, kara umowna, o której mowa w § 33 ust. 1 oraz zwrot 

opłaty, o którym mowa w § 32 ust. 8 i 9, wypłaca się zgodnie z pisemną dyspozycją reklamującego  

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji przyznającej odszkodowanie. 

 

§ 39 

Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania 

reklamacji przez Pocztę Polską S.A. w postępowaniu odwoławczym albo niezapłacenia dochodzonej 

należności w terminie 30 dni od dnia uznania reklamacji. 
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ROZDZIAŁ VIII 

PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE 

 
§ 40 

Poczta Polska S.A. w uzasadnionych przypadkach w pisemnej umowie może ustalić z nadawcą warunki 

realizacji usługi odmiennie od określonych w regulaminie, dostosowując je do potrzeb klienta. 

 
§ 41 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Prawa 

pocztowego oraz Kodeksu cywilnego.  

 


