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Zasady świadczenia usługi  

Doręczenie na życzenie  

(tekst jednolity) 

 

Rozdział 1 

 Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie, zwane dalej „Zasadami”, określają  

zasady i warunki realizacji usługi Doręczenie na życzenie oraz sposób postępowania  

w przypadku jej niewykonania. 

2. Zasady są dostępne na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w każdej placówce 

pocztowej. 

 

§ 2 

Użyte w Zasadach określenia oznaczają: 

1)  adresat – podmiot wskazany przez nadawcę jako odbiorca przesyłki;   

2) cennik – cennik, w którym określone są opłaty za świadczenie usługi Doręczenie na 

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

pocztowej; 

3) Dział Contact Center – komórkę organizacyjną Poczty Polskiej; 

4) listonosz – pracownika Poczty Polskiej doręczającego przesyłkę adresatowi;  

5) nadawca - podmiot, który zawarł z Pocztą Polską umowę o świadczenie usługi pocztowej;  

6) placówka pocztowa – placówkę Poczty Polskiej lub agenta pocztowego, w której nadawca 

może zawrzeć umowę o świadczenie usług pocztowych lub która doręcza adresatowi 

przesyłki; 

7) Poczta Polska – Pocztę Polską Spółkę Akcyjną; 

8) przesyłka – Paczkę MINI lub przesyłkę poleconą doręczane na zasadach określonych  

w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 2016 poz.1113 z późn. 

zm.), z wyłączeniem przesyłki doręczanej na podstawie przepisów innych ustaw niż ustawa 

Prawo pocztowe, dotyczących sposobu, zasad i trybu doręczeń. 

 

 

http://www.poczta-polska.pl/
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Rozdział 2 

 Zasady i warunki realizacji usługi Doręczenie na życzenie 

 

§ 3 

1. Usługa Doręczenie na życzenie, zwana dalej „usługą”, polega na doręczeniu adresatowi, na 

jego zlecenie, awizowanej już przesyłki.    

2. Wykonanie usługi adresat zleca w możliwej do wyboru opcji, o której mowa w § 4  ust. 1, 

każdorazowo w odniesieniu do awizowanej przesyłki: 

1) poprzez stronę internetową Poczty Polskiej www.poczta-polska.pl albo 

2) telefonicznie do Działu Contact Center, albo 

3) pisemnie za pośrednictwem listonosza, w przypadku zlecenia doręczenia pod pierwotny 

adres, tj. w opcji przewidzianej w § 4  ust. 1 pkt 1, 

podając dane określone w ust. 3.  

3. Zlecając wykonanie usługi adresat jest zobowiązany podać, w szczególności: 

1) numer przesyłki, 

2) datę pierwszego zawiadomienia, 

3) dane adresowe adresata, w tym adres e-mail albo numer telefonu adresata, 

4) opcję usługi.    

4. Dział Contact Center przyjmuje zlecenie wykonania usługi od poniedziałku do piątku,  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:00 ÷ 20:00 pod nr tel. 

801 333 444, + 43 842 06 00.  

5. Za pośrednictwem listonosza, adresat może złożyć zlecenie wykonania usługi na formularzu, 

którego wzór stanowi Załącznik Nr 1A do Zasad.  

6. Przyjęcie zlecenia po godzinie 11:00 traktowane jest jako otrzymane w dniu następnym,  

z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 

7. Zlecenie wykonania usługi przyjmowane jest nie później niż w terminie: 

1) 10 dni, licząc od dnia następnego po pozostawieniu pierwszego zawiadomienia -  

w przypadku, o którym mowa w  § 4 ust. 1 pkt 1, 

2) 7 dni, licząc od dnia następnego po pozostawieniu pierwszego zawiadomienia -  

w przypadku, o którym mowa w  § 4 ust. 1 pkt 2 i 3. 

 

§ 4 

1. Adresat ma do wyboru następujące opcje usługi: 

1) doręczenie pod pierwotny adres – doręczenie przesyłki na adres wskazany na przesyłce 

w wybranym dniu i przedziale czasowym, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, 

2) doręczenie pod nowy adres – doręczenie przesyłki na nowy adres na terenie kraju,  

w wybranym dniu i przedziale czasowym, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, 

http://www.poczta-polska.pl/
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3) wydanie w placówce pocztowej – wydanie przesyłki w wybranej placówce pocztowej 

zlokalizowanej na terenie kraju, w wybranym dniu i godzinach otwarcia tej placówki, 

z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3.  

2. Termin realizacji usługi wynosi dla opcji: 

1) doręczenie pod pierwotny adres – nie wcześniej niż Z1+1, z wyłączeniem sobót i dni 

ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia przyjęcia od adresata zlecenia i nie później 

niż w terminie 14 dni, licząc od dnia następnego po pozostawieniu pierwszego 

zawiadomienia pod pierwotnym adresem,  

2) doręczenie pod nowy adres – nie wcześniej niż Z+4, z wyłączeniem sobót i dni 

ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia przyjęcia od adresata zlecenia i nie później 

niż w terminie 14 dni, licząc od dnia następnego po pozostawieniu pierwszego 

zawiadomienia pod pierwotnym adresem, 

3) wydanie w placówce pocztowej – nie wcześniej niż Z+4, z wyłączeniem sobót i dni 

ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia przyjęcia od adresata zlecenia i nie później 

niż w terminie 14 dni, licząc od dnia następnego po pozostawieniu pierwszego 

zawiadomienia pod pierwotnym adresem. 

3. Usługa w opcjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2  jest świadczona w następujących 

przedziałach czasowych:  

1)   9:00 – 13:00, 

2) 13:00 – 15:00, 

3) 15:00 – 19:00, 

przy czym uzależnione to jest od godzin otwarcia placówki doręczającej ponownie 

awizowaną przesyłkę. 

 

§ 5 

1. Jeśli doręczenie przesyłki nie jest możliwe, z przyczyn leżących po stronie adresata 

zlecającego usługę, we wskazanym w zleceniu miejscu i terminie dla opcji usługi, o których 

mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, przesyłka pozostanie do odbioru w placówce oddawczej, 

przyporządkowanej do miejsca doręczenia wskazanego w zleceniu. Termin odbioru wynosi 

14 dni licząc od dnia następnego po pozostawieniu pierwszego zawiadomienia pod 

pierwotnym adresem.  

2. Jeśli wydanie przesyłki w wybranej placówce pocztowej dla opcji usługi, o której mowa  

w  § 4 ust. 1 pkt 3 nie jest możliwe, z przyczyn leżących po stronie adresata zlecającego 

usługę, przesyłka pozostanie do odbioru w tej placówce. Termin odbioru wynosi 14 dni licząc 

od dnia następnego po pozostawieniu pierwszego zawiadomienia pod pierwotnym adresem.  

                                                 
1
 „Z” oznacza dzień przyjęcia zlecenia 
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3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, adresat zostanie poinformowany w formie 

elektronicznej (SMS albo e-mail) odpowiednio o próbie doręczenia przesyłki albo możliwości 

odbioru oraz o adresie placówki oddawczej, w której jest ona przechowywana.  

4. W przypadku, gdy adresat lub inna osoba uprawniona do odbioru nie zgłosi się po odbiór 

przesyłki w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przesyłka zostanie zwrócona nadawcy.   

 

Rozdział 3 

Uiszczanie opłat 

 

§ 6 

Wysokość opłat za usługę określa cennik. 

 

§ 7 

Opłatę za usługę wnosi się gotówką podczas odbioru przesyłki. 

 

Rozdział 4 

Odpowiedzialność Poczty Polskiej 

 

§ 8 

1. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania usługi w zakresie ustalonym 

niniejszymi Zasadami. 

2. Usługę uważa się za niewykonaną jeżeli nie została ona zrealizowana w wybranym terminie 

ponownego doręczenia, o którym mowa w § 4 ust. 2, z przyczyn występujących po stronie 

Poczty Polskiej.   

3. Z tytułu niewykonania usługi adresatowi przysługuje kara umowna w wysokości opłaty 

należnej za tę usługę. 

4. Adresatowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do rzeczywiście 

poniesionej szkody.   

5. Z przyczyn występujących po stronie adresata, w tym w przypadku błędów wynikających  

z nieprawidłowo podanych przez adresata danych, w rejestrowanym zgłoszeniu 

telefonicznym albo pisemnym, uniemożliwiających wykonanie usługi, Poczta Polska nie 

ponosi odpowiedzialności. 
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Rozdział 5 

Postępowanie reklamacyjne 

 

§ 9 

1. Prawo zgłoszenia reklamacji i dochodzenia roszczeń przysługuje adresatowi. 

2. Zgłoszenie reklamacji następuje w formie: 

1) papierowej albo elektronicznej poprzez stronę internetową www.ereklamacje.poczta-

polska.pl, 

2) ustnej do protokołu w placówce pocztowej. 

3. Zgłoszenie reklamacji w formie papierowej może być dokonane na formularzu Poczty 

Polskiej dostępnym na stronie internetowej www.ereklamacje.poczta-polska.pl lub  

w placówkach pocztowych.  

 

§ 10 

1. Reklamacja powinna zawierać, w szczególności: 

1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres adresata,  

2) numer przesyłki, 

3) datę złożenia zlecenia usługi,  

4) rodzaj opcji usługi wraz z terminem jej realizacji, 

5) uzasadnienie reklamacji. 

2. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż następnego dnia i nie później niż w terminie  

7 dni, licząc od wybranego przez adresata terminu doręczenia przesyłki. 

3. Reklamację złożoną: 

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

2)  przez podmiot nieuprawniony, 

pozostawia się bez rozpoznania, o czym Poczta Polska powiadamia reklamującego.  

 

§ 11 

1. Poczta Polska udziela odpowiedzi na reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 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 zwrotu opłaty – termin i sposób przekazania należności, 

6) informację o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.  

http://www.ereklamacje.poczta-polska.pl/
http://www.ereklamacje.poczta-polska.pl/
http://www.ereklamacje.poczta-polska.pl/
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7) dane identyfikujące upoważnionego do udzielenia odpowiedzi na reklamację pracownika 

Poczty Polskiej z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska. 

4. Odpowiedź na reklamację jest stanowiskiem ostatecznym w postępowaniu reklamacyjnym. 

5. Postępowanie reklamacyjne nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze 

postępowania sądowego. 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

Rozdział 6 

Ochrona danych osobowych 

 

§ 13 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usługi objętej 

niniejszymi Zasadami jest Poczta Polska z siedzibą w Warszawie 00 – 940, przy ul. Rodziny 

Hiszpańskich 8. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy i realizacji usługi. 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i wykonania 

usługi. 
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Załącznik nr 1A 

    do Zasad świadczenia  

    usługi Doręczenie na życzenie  

 

Formularz zlecenia usługi DORĘCZENIE NA ŻYCZENIE   

 

 Data przyjęcia zlecenia: ………………………………… 

Imię i nazwisko/nazwa adresata: ……………………………………………………………………… 

Adres adresata: …………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu kontaktowego: …………………………….e-mail ………………………………………….. 

Nr przesyłki: ………………………………………………………… 

Data pierwszego zawiadomienia: ………………………………..  

Opcja usługi - doręczenie pod pierwotny adres (wskazany na przesyłce)
1
 

  Data:  ………………………….   

 Godziny:  □ 9:00 – 13:00 □ 13:00 – 15:00 □ 15:00 – 19:00  

 

 

..........................................................    ........................................................ 

(data i podpis/pieczątka adresata)     (podpis pracownika przyjmującego żądanie) 

¹ zaznaczyć właściwy kwadrat 


