
obowiązuje od 1 sierpnia 2013 roku 

 
 

Cennik opłat za czynno ści operatora wyznaczonego zwi ązane z wykonaniem 

zwrotu przesyłki do operatora pocztowego 

 

Poz. Nazwa Opłata netto  

(w złotych)* 

1. Czynno ści zwi ązane z wykonaniem  

zwrotu przesyłki do operatora pocztowego 

 

za każdą zwróconą przesyłkę  

 

 

 

2,30 

*należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką 
 

 

 

Informacje dodatkowe:  
1) zwroty przesyłek do danego operatora pocztowego, zidentyfikowanego na podstawie informacji 

zawartej na znaku opłaty pocztowej znajdującym się na przesyłce, wyjęte z nadawczych skrzynek 
pocztowych stanowiących własność Poczty Polskiej S.A. oraz ze skrzynek na zwroty, Poczta 
Polska S.A. doręcza operatorowi pocztowemu pod adresem wskazanym w Rejestrze operatorów 
pocztowych, zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej,  

2) liczba zwracanych do operatora pocztowego przesyłek wykazywana jest na Zestawieniu 
zwróconych przesyłek nadanych i opłaconych u operatora pocztowego (wzór nr 1A do niniejszego 
Cennika), 

3) jeden egzemplarz pokwitowanego zestawienia przez operatora, o którym mowa w pkt 2), Poczta 
Polska S.A. wraz z przesyłkami wydaje operatorowi, drugi egzemplarz pokwitowanego 
zestawienia przez operatora przeznaczony jest dla Poczty Polskiej S.A., 

4) na podstawie zbiorczych zestawień doręczonych przesyłek w okresie miesiąca kalendarzowego 
(okres rozliczeniowy), Poczta Polska S.A. wystawia dla operatora pocztowego fakturę VAT do 
zapłaty za wykonane przez Pocztę Polską S.A. czynności związane ze zwrotem przesyłek, 
naliczając opłaty zgodnie z Cennikiem opłat za czynności operatora wyznaczonego związane  
z wykonaniem zwrotu przesyłki do operatora pocztowego. 

 
 

 

 

 

 



obowiązuje od 1 sierpnia 2013 roku 

Załącznik nr 1A do Cennika 
 

……………………………………                                                                                         
(nazwa jednostki organizacyjnej) 
 

Zestawienie zwróconych przesyłek nadanych i opłacon ych  
u operatora pocztowego  

 …………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa operatora pocztowego, adres – zgodnie z danymi operatora wynikającymi z Rejestru 

operatorów pocztowych na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (www.uke.gov.pl)) 
które zostały wyjęte z nadawczych skrzynek pocztowych  

Poczty Polskiej S.A. oraz  ze skrzynek na zwroty 

 

                                   

 

Potwierdzam przyjęcie zwróconych przesyłek wskazanych w niniejszym zestawieniu 

 

 

……………………………………………. 

           (data, czytelny podpis odbiorcy) 

 

 

 

 

UWAGA:  

Z tytułu zwrotu przesyłek wskazanych w niniejszym zestawieniu Poczta Polska S.A. wystawi fakturę 
VAT, naliczając opłaty zgodnie z Cennikiem opłat za czynności operatora wyznaczonego związane  
z wykonaniem zwrotu przesyłki do operatora pocztowego, dostępnym na stronie internetowej 
www.poczta-polska.pl 

 

Liczba zwróconych  
przesyłek (szt.) 

 


