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I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym, zwany dalej 

Regulaminem, określa zasady i warunki realizacji Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie 

krajowym oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie. 

 

§ 2 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

1) cennik – cennik, w którym określone są opłaty za świadczenie Elektronicznego Potwierdzenia 

Odbioru w obrocie krajowym, dostępny na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz  

w placówkach pocztowych; 

2) elektroniczny wykaz – wytworzony przez system teleinformatyczny wykaz nadawanych przesyłek  

z Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru w obrocie krajowym zgodny ze specyfikacją interfejsu 

wymiany danych publikowanym na stronie internetowej https://e-nadawca.poczta-polska.pl/;  

3) EPO – Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru w obrocie krajowym stosowane do przesyłki, polegające 

na udostępnieniu nadawcy informacji o stanie realizacji doręczenia takiej przesyłki  

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, z wykorzystaniem technologii opisanych na stronie 

internetowej https://e-nadawca.poczta-polska.pl/ lub www.poczta-polska.pl; 

4) konsument – osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej 

działalnością gospodarczą lub zawodową; 

5) nadawca – podmiot nie będący konsumentem, który zawarł z Pocztą Polską umowę  

o świadczenie Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym;  

6) odbiorca – osobę upoważnioną do odbioru przesyłki;    

7) placówka nadawcza – placówkę pocztową wskazaną przez Pocztę Polską w umowie, która 

przyjmuje do przemieszczenia i doręczenia przesyłki z Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru  

w obrocie krajowym;  

8) Poczta Polska – Pocztę Polską Spółkę Akcyjną; 

9) przesyłka – przesyłkę poleconą lub przesyłkę firmową poleconą; 

10) system teleinformatyczny - systemy teleinformatyczne w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1422), eksploatowane 

przez nadawcę oraz placówki pocztowe Poczty Polskiej, przeznaczone do gromadzenia  

i przekazywania informacji o stanie realizacji doręczenia oraz odbierania informacji o podlegających 

doręczeniu i doręczanych przesyłkach1; 

11) umowa – umowę pisemną zawartą pomiędzy nadawcą a Pocztą Polską o świadczenie 

Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym z wykorzystaniem uzgodnionego  

z Pocztą Polską systemu teleinformatycznego. 

 

 

                                                 
1
 Dodany przez pkt 1 Załącznika Nr 1 do Decyzji wprowadzającej 
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II. Zasady i warunki realizacji  

Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym 

 

§ 3 

EPO jest realizowane na podstawie umowy. 

 

§ 4 

1. EPO dostępne jest w pakiecie:  

1) podstawowym, 

2) rozszerzonym. 

2. Informacja o stanie realizacji doręczenia przesyłki w pakiecie podstawowym zawiera: 

1) datę doręczenia przesyłki, 

2) imię i nazwisko odbiorcy, 

3) powód zwrotu (niedoręczenia) przesyłki, 

4) datę zwrotu przesyłki.  

3. Informacja o stanie realizacji doręczenia przesyłki w pakiecie rozszerzonym zawiera: 

1) datę doręczenia przesyłki, 

2)  imię i nazwisko odbiorcy, 

3) datę i miejsce pozostawienia zawiadomienia o próbie doręczenia przesyłki adresatowi wraz  

z informacją o terminie jej odbioru, 

4) datę pozostawienia powtórnego zawiadomienia dla adresata o możliwości odbioru przesyłki wraz 

z informacją o terminie jej odbioru2, 

5) miejsce przechowywania awizowanej przesyłki, 

6) powód zwrotu (niedoręczenia) przesyłki, 

7) datę zwrotu przesyłki. 

4. Informacja o stanie realizacji doręczenia przesyłki powinna być udostępniona nadawcy najpóźniej 

następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 2 albo 3, z wyłączeniem sobót  

i dni ustawowo wolnych od pracy.  

5. Na żądanie nadawcy Poczta Polska sporządza: 

1) opatrzony podpisem upoważnionego pracownika i pieczęcią Poczty Polskiej wydruk (z systemu 

teleinformatycznego) raportu nadanej przesyłki z EPO, zawierający informacje o stanie realizacji 

jej doręczenia w danym pakiecie – nie później niż w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia nadania 

przesyłki z EPO, 

2) opatrzony podpisem upoważnionego pracownika i pieczęcią Poczty Polskiej wydruk (z systemu 

teleinformatycznego) raportu miesięcznego nadanych przesyłek z EPO, zawierający informacje  

o stanie realizacji ich doręczenia w danym pakiecie – drukowany pomiędzy 20 a 30 dniem 

kalendarzowym miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nadanie przesyłek  

z EPO,  

                                                 
2
 Dodany przez pkt 2 Załącznika Nr 1 do Decyzji wprowadzającej 
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3) opatrzoną podpisem upoważnionego pracownika i pieczęcią Poczty Polskiej kserokopię 

dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki z EPO własnoręcznym podpisem odbiorcy – nie 

później niż w okresie 5 lat, licząc od dnia nadania przesyłki z EPO.  

6. Żądanie, o którym mowa w ust. 5 nadawca przesyła w postaci elektronicznej na adres 

obsluga.epo@poczta-polska.pl. 

7. Za wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 5 Poczta Polska pobiera opłaty wskazane  

w cenniku. 

8. Wzór raportu zawierającego informacje o stanie realizacji doręczenia przesyłki stanowi załącznik  

nr 1C do Regulaminu. Zakres danych w raporcie jest uzupełniony w zależności od zakupionego 

pakietu, o którym mowa w ust. 1.3 

 

§ 5 

1. Przed nadaniem przesyłek z EPO nadawca przekazuje do systemu teleinformatycznego Poczty 

Polskiej elektroniczny wykaz.  

2. Placówka nadawcza potwierdza otrzymanie przesyłek z EPO zgodnie z elektronicznym wykazem, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

 

§ 6 

1. Na stronie adresowej przesyłki nadawca wykonuje w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci 

oznaczenie o treści „EPO”, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do Regulaminu.  

2. Oznaczenie, o którym mowa w ust. 1 nie może być umieszczone w polu adresowym przesyłki  

i powinno odpowiadać następującym warunkom:  

1) mieścić się w polu o minimalnych wymiarach 11 mm x 19 mm, 

2) zawierać wielkie litery w kolorze czarnym.  

 

III. Uiszczanie opłat 

 

§ 7 

1. Wysokość opłat za EPO określa cennik. 

2. Zasady i forma uiszczania opłat określone są w umowie, o której mowa w § 3. 

 

IV. Odpowiedzialność 

 

§ 8 

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

w zakresie ustalonym niniejszym Regulaminem. 

2. EPO uważa się za nienależycie wykonane, jeżeli udostępnienie nadawcy informacji o stanie 

realizacji doręczenia przesyłki nie nastąpiło w terminie od 7 dni do 14 dni, z wyłączeniem sobót i dni 

                                                 
3
 Dodany przez pkt 3 Załącznika Nr 1 do Decyzji wprowadzającej 
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ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia następnego po dniu zaistnienia zdarzeń, o których mowa 

w § 4 ust. 2 albo w § 4 ust. 3. 

3. EPO uważa się za niewykonane, jeżeli udostępnienie nadawcy informacji o stanie realizacji 

doręczenia przesyłki nie nastąpiło w 15 dniu i w kolejnych dniach, z wyłączeniem sobót i dni 

ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia następnego po dniu zaistnienia zdarzeń, o których mowa 

w § 4 ust. 2 albo w § 4 ust. 3.   

 

§ 9 

1. Z tytułu nienależytego wykonania EPO przysługuje kara umowna  w wysokości 10% opłaty netto 

pobranej za EPO. 

2. Z tytułu niewykonania EPO przysługuje kara umowna w wysokości 50 % opłaty netto za EPO. 

3. W przypadku niewykonania EPO zwrotowi podlega opłata pobrana za EPO, niezależnie od należnej 

kary umownej. 

4. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej nie jest 

dopuszczalne.  

 

§ 10 

Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie EPO 

nastąpiło: 

1) wskutek siły wyższej, 

2) z powodu naruszenia przez nadawcę przepisów określonych w niniejszym Regulaminie,  

w szczególności: 

a) § 5 ust. 1, 

b) § 6, 

c) nadania przesyłek innych niż przesyłka polecona lub przesyłka firmowa polecona. 

 

 

V. Postępowanie reklamacyjne 

 

§ 11 

1. Prawo dochodzenia roszczeń przysługuje nadawcy, który zawarł z Pocztą Polską umowę  

o świadczenie EPO. 

2. Reklamacją jest zgłoszenie roszczenia o wypłatę kary umownej z tytułu niewykonania  

lub nienależytego wykonania EPO. Za reklamację uważa się również zgłoszenie niewykonania  

lub nienależytego wykonania EPO, które nie zawiera żądania zapłaty kary umownej.  

3. Reklamację składa się w postaci elektronicznej na adres reklamacje.epo@poczta-polska.pl na 

formularzu reklamacyjnym EPO, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1B do Regulaminu. 

 

 

mailto:reklamacje.epo@poczta-polska.pl
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§ 12 

1. Reklamacja powinna zawierać, w szczególności: 

1) nazwę (firmę) reklamującego,  

2) adres poczty elektronicznej reklamującego, 

3) przedmiot reklamacji, 

4) numer przesyłki  z EPO,   

5) datę nadania przesyłki z EPO,  

6) uzasadnienie reklamacji, 

7) kwotę kary umownej, w przypadku gdy reklamujący żąda kary umownej, 

8) imię i nazwisko wnoszącego reklamację. 

2. Reklamację można zgłosić: 

1) nie wcześniej niż po upływie 21 dni licząc od dnia nadania przesyłki z EPO, 

2) nie później niż w terminie 40 dni licząc od dnia nadania przesyłki z EPO. 

3. Reklamację złożoną: 

1)   po terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 

2)   przez podmiot nieuprawniony, 

pozostawia się bez rozpoznania.  

 

§ 13 

1. Poczta Polska udziela odpowiedzi na reklamację, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 

zgłoszenia reklamacji. 

2. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać, w szczególności: 

1) nazwę jednostki organizacyjnej Poczty Polskiej rozpatrującej reklamację, 

2) powołanie podstawy prawnej, 

3) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji, 

4) uzasadnienie faktyczne i prawne – w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, 

5) w razie przyznania kary umownej – termin i sposób przekazania należności 

6) dane identyfikujące upoważnionego do udzielenia odpowiedzi na reklamację pracownika Poczty     

 Polskiej z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska. 

3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej 

wskazany przez wnoszącego reklamację. 

4. Odpowiedź na reklamację jest decyzją ostateczną w postępowaniu reklamacyjnym. 

 

§ 14 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia umowy,  

o której mowa w § 3 oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
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Załącznik nr 1A do Regulaminu  

 

 

 

 

Wzór oznaczenia EPO 
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Załącznik nr 1B do Regulaminu  

 

 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO EPO 

 

   

Lp. WYMAGANE DANE 

1 NAZWA (FIRMA) REKLAMUJĄCEGO 
  

2 ADRES E-MAIL REKLAMUJĄCEGO 
  

3 PRZEDMIOT REKLAMACJI 
  

4 NUMER PRZESYŁKI Z EPO 
  

5 DATA NADANIA PRZESYŁKI Z EPO 
 

6 UZASADNIENIE REKLAMACJI 
  

7 ŻĄDANA KWOTA KARY UMOWNEJ 
  

8 ŻĄDANĄ KWOTĘ PRZEKAZAĆ: 

9 NA RACHUNEK BANKOWY: 
  

10 PRZEKAZEM POCZTOWYM POD ADRES:        
  

11 
IMIĘ I NAZWISKO WNOSZĄCEGO 
REKLAMACJE    

12 DATA WNIESIENIA REKLAMACJI 
 

13 INNE 
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Załącznik nr 1C do Regulaminu4 

Wzór raportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Dodany przez pkt 4 Załącznika Nr 1 do decyzji wprowadzającej  


