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Cennik opłat za świadczenie niepowszechnych usług pocztowych  

PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym dla klienta 

indywidualnego 
 

(ceny zawierają 23% podatku VAT, za wyjątkiem składki za ubezpieczenie) 

 
ROZDZIAŁ I  

1.  Opłaty za usługę 

POZ. Masa 
PACZKA24 PACZKA48 

OPŁATA (zł) 

1. 

do 5 kg 17,00 15,50 

powyżej 5 kg do 10 kg 22,00 20,50 

powyżej 10 kg do 20 kg 27,00 25,50 
 

2. Opłaty specjalne za usługę 

POZ. WYSZCZEGÓLNIENIE OPŁATA (zł) 

2. 
PACZKA24 

paczka do 0,5 kg
1)

 12,50 
1) Opakowanie własne Klienta o wymiarach maksymalnych 32x22x10 cm 

ROZDZIAŁ II  
 

POZ. 
OPCJE USŁUGI 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
KWOTA OBNIŻKI za każdą 

nadaną przesyłkę (zł) 

3. Odbiór w punkcie  2,50 

 

ROZDZIAŁ III  

 

POZ. 
USŁUGI DODATKOWE 

WYSZCZEGÓLNIENIE OPŁATA (zł) 

4.  Ostrożnie  50% opłaty za usługę 

5. 

 Dokumenty zwrotne: 
 
- jako PACZKA24 
 
 
- jako PACZKA48 
 

 
jak opłata za usługę PACZKA24 do 5 kg 

 
 

jak opłata za usługę PACZKA48 do 5 kg  
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6. Sprawdzenie zawartości  6,15 

7. 

Potwierdzenie odbioru: 
  

  

- jako przesyłka listowa nierejestrowana 
priorytetowa 
 

2,46 

- jako PACZKA24 
 
- jako PACZKA48 

jak opłata za usługę PACZKA24 do 5 kg 
 

jak opłata za usługę PACZKA48 do 5 kg 

8. Doręczenie do rąk własnych 18,45 

9. Przesyłka niestandardowa 100% opłaty za usługę 

10. 

Pobranie  
  
  

- przekazanie kwoty pobrania na rachunek 
bankowy  
 

4,00 

- przekazanie kwoty pobrania na adres 
przekazem pocztowym 

7,20 

UWAGA: 

Maksymalna wysokość kwoty pobrania wynosi 20 000,00 zł 

 

ROZDZIAŁ IV  

OPŁATY DODATKOWE, OPŁATY ZA ZWROT PRZESYŁKI 

POZ. 

OPŁATY DODATKOWE 

WYSZCZEGÓLNIENIE OPŁATA (zł) 

11. Wartość 
 
(powyżej 100,00 zł) 

za każde 50,00 zł zadeklarowanej wartości lub ich 

część 1,50 

UWAGA: 

Maksymalna zadeklarowana wartość przesyłki wynosi 20 000,00 zł. 
 
 

POZ. 

OPŁATY ZA ZWROT PRZESYŁKI 

WYSZCZEGÓLNIENIE OPŁATA (zł) 

12. 

Zwrot przesyłki do nadawcy po 

wyczerpaniu możliwości doręczenia 

odbiorcy 

jak pobrana opłata za usługę odpowiednio do masy i rodzaju 

nadanej przesyłki (bez opcji „Odbiór w punkcie”) wraz  

z pozostałymi zasadami ujętymi w poz. 13 –20 

13. Pobranie 
podlega zwrotowi opłata za usługę dodatkową wniesiona  

w momencie nadania przesyłki 

14. Potwierdzenie odbioru 
podlega zwrotowi opłata za usługę dodatkową wniesiona  

w momencie nadania przesyłki 

15. Przesyłka niestandardowa 
dodatkowo naliczane 100% opłaty wyliczonej  

zgodnie z poz. 1  

16. Ostrożnie 
dodatkowo naliczane 50% opłaty wyliczonej zgodnie z poz. 1 

lub z poz. 2  

17. Sprawdzenie zawartości podlega zwrotowi opłata za usługę dodatkową wniesiona przy 
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nadaniu przesyłki, za wyjątkiem przypadku odmowy odbioru 

przesyłki przez odbiorcę po sprawdzeniu zawartości 

18. Doręczenie do rąk własnych 

podlega zwrotowi opłata za usługę dodatkową wniesiona przy 

nadaniu przesyłki, za wyjątkiem przypadku odmowy odbioru 

przesyłki przez adresata 

19. Dokumenty zwrotne 
podlega zwrotowi opłata za usługę dodatkową wniesiona  

w momencie nadania przesyłki 

20. Wartość dodatkowo pobierana jest opłata zgodnie z poz. 11 

21. Ubezpieczenie 
nie podlega zwrotowi opłata za składkę wniesiona w 

momencie nadania przesyłki 

 
 

 
Informacja dotycząca składki za ubezpieczenie 

 

SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE 

SUMA UBEZPIECZENIA OPŁATA ZA SKŁADKĘ (zł) 

                                      do 50 000,00 zł 1,00 zł 

 


