
1. Ekspres Pieniężny w obrocie krajowym - usługi zwolnione z podatku VAT

Poz. Nazwa
wartość Ekspresu 

Pieniężnego

Opłata

(w złotych) 

za nadanie

w urzędzie 

pocztowym

Opłata  

(w złotych) 

za nadanie 

przez Internet

0,01-200 15,00 zł 9,50 zł

200,01-300 17,00 zł 13,00 zł

300,01-500 18,00 zł 14,50 zł

500,01-1000 22,00 zł 18,50 zł

1000,01-5000 43,00 zł 35,00 zł

5000,01 i więcej 85,00 zł 70,00 zł

0,01-200 36,00 zł 34,00 zł

200,01-300 38,00 zł 36,00 zł

300,01-500 39,00 zł 37,00 zł

500,01-1000 43,00 zł 41,00 zł

1000,01-5000 65,00 zł 63,00 zł

5000,01 i więcej 125,00 zł 123,00 zł

0,01-200 16,50 zł 11,00 zł

200,01-300 18,50 zł 14,50 zł

300,01-500 19,50 zł 16,00 zł

500,01-1000 23,50 zł 20,00 zł

1000,01-5000 44,50 zł 36,50 zł

5000,01 i więcej 90,00 zł 71,50 zł

2. Wpłaty na rachunki bankowe  - usługi zwolnione z podatku VAT

Poz. Nazwa

Wpłata na rzecz:

- Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych z tytułu składek 

ubezpieczeniowych

- urzędów skarbowych z tytułu 

zobowiązań podatkowych

Opłata (w złotych)

1) 3,40 zł przy kwocie wpłaty w wysokości do 600,00 zł

Część I – Opłaty dla klienta indywidualnego

opłat za usługi finansowe płatnicze w Poczcie Polskiej S.A. w obrocie krajowym 

CENNIK

Ekspres Pieniężny

 „na teraz”

 /wypłata w urzędzie 

pocztowym po upływie 10 

minut od czasu nadania/.

Ekspres Pieniężny 

„na dziś”

/wypłata pod wskazanym 

adresem ciągu 6 godzin od 

nadania/.

Ekspres Pieniężny

 „na jutro”

/wypłata pod wskazanym 

adresem następnego dnia 

roboczego od nadania/.

UWAGA: do terminów realizacji określonych w poz. 1 - 3 nie wlicza się czasu określonego w § 4 ust. 3 

Regulaminu świadczenia usługi finansowej płatniczej Ekspres Pieniężny w obrocie krajowym.

1
Wpłata na rachunek bankowy 

STANDARD 

1

2

3

2) 0,6 % od kwoty wpłaty w wysokości powyżej 600,00 zł

1) 3,50 zł przy kwocie wpłaty w wysokości do 600,00 zł

2) 0,6 % od kwoty wpłaty w wysokości powyżej 600,00 zł
2

Wpłata na rachunek bankowy 

STANDARD PRIORYTET

3 10,00 zł

Cennik obowiązuje od 04.01.2016 r. 



3. Opłaty dodatkowe do usług finansowych płatniczych  w obrocie krajowym 

Opłata netto VAT
Opłata brutto 

z VAT

1) powiadomienie nadawcy o

przyjęciu Ekspresu

Pieniężnego do realizacji lub

pakietu z Ekspresami

Pieniężnymi do realizacji – za

każdy Ekspres Pieniężny,

0,20 zł zw. 0,20 zł

2)   powiadomienie nadawcy o

końcowym stanie realizacji

(np. wypłata, zwrot do

nadawcy) Ekspresu

Pieniężnego do realizacji – za

każdy Ekspres Pieniężny.

0,20 zł zw. 0,20 zł

2

Wydanie odpisu potwierdzenia 

nadania Ekspresu 

Pieniężnego, wpłaty na 

rachunek bankowy – za każdy 

egzemplarz.

3,00 zł 0,69 zł 3,69 zł

3
Za udzielenie informacji o 

Ekspresie Pieniężnym.
4,50 zł 1,04 zł 5,54 zł

1)    przekazem na wskazany 

adres,
6,50 zł zw. 6,50 zł

2)    przelewem na wskazany 

rachunek bankowy 
6,50 zł zw. 6,50 zł

1)    przekazem na wskazany 

adres,
6,50 zł zw. 6,50 zł

2)    przelewem na wskazany 

rachunek bankowy 
3,50 zł zw. 3,50 zł

1)    stałego, 21,00 zł 4,83 zł 25,83 zł

2)   okresowego – za każdy

miesiąc lub jego część, 
4,50 zł 1,04 zł 5,54 zł

3)   jednorazowego – do

odbioru określonego Ekspresu

Pieniężnego.

2,00 zł 0,46 zł 2,46 zł

Opłata (w złotych)

Poz. Nazwa

UWAGA: komunikat określony w poz. 1 jest realizowany w przypadku nadania Ekspresu Pieniężnego 

przez Internet

Komunikat SMS:

Za przyjęcie w placówce Poczty Polskiej S.A. pisemnego zastrzeżenia adresata w zakresie nie 

doręczania Ekspresu Pieniężnego „na dziś” i „na jutro” osobie pełnoletniej zamieszkałej wraz z 

adresatem:

Zwrot wpłaty na rachunek bankowy po wyczerpaniu możliwości realizacji:

5

1

UWAGA: w przypadku jednoczesnego złożenia przez adresata pisemnego zastrzeżenia w zakresie 

stałego lub okresowego wydawania przesyłek rejestrowanych osobie pełnoletniej zamieszkałej wraz z 

adresatem, opłaty za przyjęcie zastrzeżenia nie pobiera się.

Zwrot Ekspresu Pieniężnego po wyczerpaniu możliwości realizacji:

4



1) do stałego odbioru

wszystkich lub wskazanych

Ekspresów Pieniężnych,

21,00 zł 4,83 zł 25,83 zł

2) do okresowego odbioru

wszystkich lub wskazanych

Ekspresów Pieniężnych za

każdy miesiąc lub jego część, 

4,50 zł 1,04 zł 5,54 zł

3) do jednorazowego odbioru

określonego Ekspresu

Pieniężnego.

2,00 zł 0,46 zł 2,46 zł

Poz. Nazwa
wartość Ekspresu 

Pieniężnego

Opłata

(w złotych) 

za nadanie

w urzędzie 

pocztowym

Opłata  

(w złotych) 

za nadanie 

przez Internet

0,01-200 15,00 zł 9,50 zł

200,01-300 17,00 zł 13,00 zł

300,01-500 18,00 zł 14,50 zł

500,01-1000 22,00 zł 18,50 zł

1000,01-5000 43,00 zł 35,00 zł

5000,01 i więcej 85,00 zł 70,00 zł

0,01-200 36,00 zł 34,00 zł

200,01-300 38,00 zł 36,00 zł

300,01-500 39,00 zł 37,00 zł

500,01-1000 43,00 zł 41,00 zł

1000,01-5000 65,00 zł 63,00 zł

5000,01 i więcej 125,00 zł 123,00 zł

0,01-200 16,50 zł 11,00 zł

200,01-300 18,50 zł 14,50 zł

300,01-500 19,50 zł 16,00 zł

500,01-1000 23,50 zł 20,00 zł

1000,01-5000 44,50 zł 36,50 zł

5000,01 i więcej 90,00 zł 71,50 zł

3

Ekspres Pieniężny

 „na jutro”

/wypłata pod wskazanym 

adresem następnego dnia 

roboczego od nadania/.

UWAGA: do terminów realizacji określonych w poz. 1 - 3 nie wlicza się czasu określonego w § 4 ust. 3 

Regulaminu świadczenia usługi finansowej płatniczej Ekspres Pieniężny w obrocie krajowym.                                                                                                                                                                                             

* Dla klientów z zawartą pisemną umową istnieje możliwość ustalenia indywidualnych opłat 

odpowiadających indywidualnie ustalonemu przedmiotowi umowy oraz trybowi jej realizacji. 

UWAGA: w przypadku jednoczesnego przyjęcia pełnomocnictwa pocztowego w zakresie stałego lub 

okresowego odbioru przesyłek rejestrowanych, opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa, nie pobiera się.

Część II – Opłaty dla klienta z zawartą pisemną umową*

4. Ekspres Pieniężny w obrocie krajowym -  usługi zwolnione z podatku VAT

1

Ekspres Pieniężny

 „na teraz”

 /wypłata w urzędzie 

pocztowym po upływie 10 

minut od czasu nadania/.

2

Ekspres Pieniężny 

„na dziś”

/wypłata pod wskazanym 

adresem ciągu 6 godzin od 

nadania/.

Za przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego:

6



5. Opłaty dodatkowe do usług finansowych płatniczych w obrocie krajowym

Poz. Nazwa

1) powiadomienie nadawcy o

przyjęciu Ekspresu

Pieniężnego do realizacji lub

pakietu z Ekspresami

Pieniężnymi do realizacji – za

każdy Ekspres Pieniężny,

0,20 zł zw. 0,20 zł

2) powiadomienie nadawcy o

końcowym stanie realizacji

(np. wypłata, zwrot do

nadawcy) Ekspresu

Pieniężnego do realizacji – za

każdy Ekspres Pieniężny.

0,20 zł zw. 0,20 zł

2

Wydanie odpisu potwierdzenia 

nadania Ekspresu 

Pieniężnego - za każdy 

egzemplarz.

3,00 zł 0,69 zł 3,69 zł

3
Za udzielenie informacji o 

Ekspresie Pieniężnym.
4,50 zł 1,04 zł 5,54 zł

1)    przekazem na wskazany 

adres,
6,50 zł zw. 6,50 zł

2)    przelewem na wskazany 

rachunek bankowy 
6,50 zł zw. 6,50 zł

1)    stałego, 21,00 zł 4,83 zł 25,83 zł

2)    okresowego – za każdy 

miesiąc lub jego część, 
4,50 zł 1,04 zł 5,54 zł

3)    jednorazowego – do 

odbioru określonego Ekspresu 

Pieniężnego.

2,00 zł 0,46 zł 2,46 zł

1) do stałego odbioru

wszystkich lub wskazanych

Ekspresów Pieniężnych,

21,00 zł 4,83 zł 25,83 zł

2) do okresowego odbioru

wszystkich lub wskazanych

Ekspresów Pieniężnych za

każdy miesiąc lub jego część, 

4,50 zł 1,04 zł 5,54 zł

3) do jednorazowego odbioru

określonego Ekspresu

Pieniężnego.

2,00 zł 0,46 zł 2,46 zł

6

UWAGA: w przypadku jednoczesnego przyjęcia pełnomocnictwa pocztowego w zakresie stałego lub 

okresowego odbioru przesyłek rejestrowanych, opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa, nie pobiera się.

UWAGA: w przypadku jednoczesnego złożenia przez adresata pisemnego zastrzeżenia w zakresie 

stałego lub okresowego wydawania przesyłek rejestrowanych osobie pełnoletniej zamieszkałej wraz z 

adresatem, opłaty za przyjęcie zastrzeżenia nie pobiera się.

5

Opłata (w złotych)

1

Komunikat SMS:

UWAGA: komunikat określony - w poz. 1 jest realizowany w przypadku nadania Ekspresu Pieniężnego 

przez Internet

Zwrot Ekspresu Pieniężnego po wyczerpaniu możliwości realizacji:

4

Za przyjęcie w placówce Poczty Polskiej S.A. pisemnego zastrzeżenia adresata w zakresie nie 

doręczania Ekspresu Pieniężnego „na dziś” i „na jutro” osobie pełnoletniej zamieszkałej wraz z 

adresatem: 

Za przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego:


