
 

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 

 

Regulamin 

świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej telegram pocztowy w obrocie krajowym 

 

Rozdział I 

 Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Regulamin świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej telegram pocztowy w obrocie 

krajowym, zwany dalej „regulaminem” określa warunki wykonywania i korzystania z usługi  

w zakresie: 

1) zasad i warunków przyjmowania telegramów, 

2) usług dodatkowych, 

3) form i sposobów uiszczania opłat, 

4) zasad doręczania telegramów, 

5) odpowiedzialności, 

6) postępowania reklamacyjnego. 

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w każdej placówce 

pocztowej. 

 

§ 2 

1. Regulamin przeznaczony jest dla Klientów i pracowników Poczty Polskiej. 

2. Użyte w niniejszym regulaminie skróty i określenia oznaczają: 

1) adresat – podmiot określony przez nadawcę jako odbiorca telegramu, 

2) cennik – cennik, w którym określone są opłaty za świadczenie usługi pocztowej telegram 

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

w każdej placówce pocztowej, 

3) doręczenie – wydanie telegramu adresatowi lub innej osobie uprawnionej do jej odbioru pod 

wskazanym na blankiecie telegramu adresem, lub w placówce pocztowej, 

4) miejscowy obszar pocztowy – obszar obejmujący granice administracyjne miejscowości,  

w której znajduje się placówka doręczająca, 

5) moduł – informację pisemną składającą się maksymalnie ze 160 znaków drukarskich, 

6) nadawca – podmiot, który zawarł z Pocztą Polską umowę świadczenia usługi telegram 

pocztowy, 

7) odbiorca – adresata lub uprawnioną osobę, której doręcza się telegram, 

http://www.poczta-polska.pl/
http://www.poczta-polska.pl/
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8) placówka pocztowa – jednostkę organizacyjną Poczty Polskiej lub agencję pocztową, która 

przyjęła lub wydała telegram, 

9) Poczta Polska – Pocztę Polską Spółkę Akcyjną, 

10) pozamiejscowy obszar pocztowy – teren obsługiwany przez określoną pocztową placówkę 

doręczającą, z którego wyłączony jest miejscowy obszar pocztowy, 

11) telegram pocztowy – zwany dalej telegramem, usługę polegającą na przyjęciu informacji 

pisemnej albo elektronicznej przekazanej za pośrednictwem strony www.poczta-polska.pl 

składającej się z jednego lub wielu modułów, a następnie przekazywaną przy wykorzystaniu 

sieci teleinformatycznych i doręczaną drogą pocztową. 

 

§ 3 

1. Telegram można nadać od poniedziałku do piątku w każdej placówce pocztowej. 

2. Telegram doręcza się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówek pocztowych 

doręczających telegramy. 

3. Wykaz druków, formularzy, blankietów i nalepek, o których mowa w niniejszym regulaminie, 

których wzory są dostępne na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach 

pocztowych, stanowi załącznik nr 1 A 

 

§ 4 

Umowę o świadczenie usługi uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia telegramu przez placówkę 

pocztową oraz wydania nadawcy dowodu nadania, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2. 

 

Rozdział II 

Zasady i warunki przyjmowania telegramów pocztowych 

 
§ 5 

1. Tekst nadawanego telegramu może być naniesiony: 

1) na druku pocztowym (PP S.A. nr 74), 

2) na druku własnego nakładu, pod warunkiem zgodności układu i zawartości merytorycznej  

z drukiem nakładu pocztowego, 

3) za pośrednictwem strony www.poczta-polska.pl 

2. Nadawanie telegramu w sposób określony w ust. 1 pkt 2 i 3 wymaga zawarcia pisemnej umowy 

z Pocztą Polską. 

3. Nadawca może zlecić doręczenie telegramu na blankiecie ozdobnym (bn35, bn36, bn37, bn38, 

bn39). 

4. Treść telegramu powinna być napisana czytelnie w języku polskim, w sposób zapewniający 

trwałość zapisanego tekstu z zachowaniem odstępów pomiędzy wyrazami. 

http://www.poczta-polska.pl/
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5. W telegramie nie mogą być użyte treści naruszające prawo. 

6. Wypełniony blankiet nadawczy musi zawierać dane adresowe adresata i nadawcy.  

W przypadku telegramu nadanego na poste restante, adres powinien zawierać, poza danymi 

identyfikującymi adresata, kod pocztowy i numer placówki pocztowej, w której telegram ma być 

wydany. Dane adresowe nie mogą zamiast nazwiska adresata zawierać pseudonimu  

lub innych umówionych znaków. 

7. W przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 4 – 6, placówka nadawcza odmawia 

przyjęcia zlecenia. 

 

§ 6 

1. Nadawca telegramu może żądać jego wycofania lub dokonania zmiany w adresie. Żądanie 

wycofania nadanego telegramu składa się na piśmie w placówce pocztowej nadawczej. 

Żądający powinien dołączyć dowód nadania telegramu. Żądanie będzie spełnione, o ile 

ze względów technicznych będzie możliwość wycofania telegramu. 

2. Żądanie zmiany w adresie telegramu może być zgłoszone przez nadawcę tylko przed jego 

wysłaniem z placówki pocztowej nadawczej. 

3. Żądane zmiany w adresie telegramu powinny być potwierdzone na blankiecie nadawczym 

podpisem nadawcy. 

4. Blankiet nadawczy wycofanego telegramu pozostaje w aktach placówki pocztowej nadawczej. 

5. Nadawca telegramu może żądać wydania mu potrzebnej ilości odpisów dowodów nadania 

telegramu na podstawie przedstawionego oryginału dowodu nadania telegramu. Wydanie 

odpisu dowodu nadania telegramu może nastąpić nie później niż w okresie 12 miesięcy licząc 

od dnia jego nadania. 

6. Pracownicy placówek pocztowych udzielają nadawcom i adresatom telegramów informacji, 

wynikających z prowadzonej dokumentacji pocztowej. Udzielenie osobom trzecim informacji, 

dotyczących telegramów jest dozwolone wyłącznie w przypadkach określonych przez odrębne 

przepisy. 
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Rozdział III 

Usługi dodatkowe 

 
§ 7 

W ramach usługi mogą być realizowane następujące usługi dodatkowe: 

1) potwierdzenie doręczenia telegramu (PD) - usługa polegająca na poinformowaniu nadawcy 

telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną o dacie i godzinie doręczenia telegramu; jeśli 

telegram został doręczony osobie uprawnionej, nie będącej adresatem, wówczas nadawcę 

powiadamia się także o imieniu i nazwisku odbiorcy; placówka pocztowa doręczająca 

telegram informuje nadawcę również w przypadku pozostawienia zawiadomienia  

o możliwości odbioru telegramu (PP S.A. nr 76), podając przyczynę, miejsce, datę  

i godzinę pozostawienia zawiadomienia, 

2) potwierdzenie odbioru telegramu (POD) - usługa polegająca na udokumentowaniu 

doręczenia telegramu poprzez przekazanie nadawcy przesyłką listową nierejestrowaną 

priorytetową druku „potwierdzenie odbioru” (PP S.A. nr 24) podpisanego przez odbiorcę, 

 

Rozdział IV 

 Uiszczanie opłat 

 
§ 8 

1. Wysokość opłat za telegram określana jest zgodnie z cennikiem. 

2. W przypadku nadawcy o którym mowa w § 5 ust 2 terminy i sposób płatności za usługę określane 

są w pisemnej umowie zawartej między Pocztą Polską a nadawcą. 

3. Opłaty zasadnicze za świadczenie usługi telegram oraz usługi dodatkowe realizuje się: 

1) gotówkowo z góry, 

2) bezgotówkowo, po wcześniejszym zawarciu pisemnej umowy, poprzez polecenie przelewu, 

tj.: 

a) z góry, 

b) z dołu, 

c) zaliczkowo. 
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Rozdział V 

Doręczanie telegramów pocztowych 

 
§ 9 

1. Ustala się następujący czas na wykonanie usługi, w zależności od wybranego przez klienta 

terminu doręczenia: 

1) od nadania do doręczenia w miejscowym obszarze pocztowym  – do 8 godz., 

2) od nadania do doręczenia w miejscowym i pozamiejscowym obszarze pocztowym – do 36 

godz., 

3) od nadania do doręczenia przez kuriera w miejscowym i pozamiejscowym obszarze 

pocztowym – do 6 godz. 

2. Do czasów ustalonych w ust. 1 nie wlicza się: 

1) czasu poza godzinami pracy placówki pocztowej doręczającej telegramy, a jeśli placówka ta 

czynna jest całodobowo, czasu między godziną 20:00 a 8:00, 

2) przerw w urzędowaniu instytucji lub urzędów, dla których telegramy są przeznaczone,  

z wyjątkiem przypadków określenia przez nie sposobu doręczenia poza ich godzinami 

urzędowania, 

3) czasu od chwili pozostawienia zawiadomienia o nadejściu telegramu do chwili odbioru przez 

adresata, 

4) sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

§ 10 

1. Telegram doręcza się za pokwitowaniem: adresatowi, pełnomocnikowi, przedstawicielowi 

ustawowemu lub osobie pełnoletniej zamieszkałej wspólnie z adresatem, jeżeli adresat nie złożył 

w placówce pocztowej zastrzeżenia w zakresie doręczania telegramów. 

2. Jeżeli adresatem telegramu jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, telegram doręcza się upoważnionej do odbioru osobie fizycznej. 

3. Jeżeli adresatem telegramu jest osoba fizyczna odbywająca czynną służbę wojskową  

albo zatrudniona lub czasowo przebywająca w jednostce lub instytucji wojskowej, telegram 

doręcza się dowódcy jednostki wojskowej albo kierownikowi instytucji wojskowej lub osobie 

fizycznej przez nich upoważnionej. 

4. Jeżeli adresatem telegramu jest osoba fizyczna: 

1) przebywająca w zakładzie, którego regulamin nie zezwala na osobiste odbieranie telegramu, 

2) tymczasowo aresztowana, odbywająca karę pozbawienia wolności lub karę aresztu, 

telegram doręcza się kierownikowi albo naczelnikowi zakładu lub osobie fizycznej przez nich 

upoważnionej. 
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5. Jeżeli adresatem telegramu jest osoba fizyczna przebywająca w jednostce o charakterze 

socjalno-bytowym, leczniczo-uzdrowiskowym, hotelu, pensjonacie lub innych, w których –  

z racji ich charakteru lub panującego powszechnie uznawanego zwyczaju – doręczenie 

telegramu adresatowi jest znacznie utrudnione lub niemożliwe, telegram doręcza się 

kierownikowi jednostki lub osobie fizycznej przez niego upoważnionej. 

6. W przypadku doręczenia telegramu, którego adresatem jest osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, oprócz złożenia podpisu osoby 

upoważnionej do odbioru umieszcza się również odcisk pieczęci lub stempla firmowego 

instytucji, jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

taki stempel posiada. 

 

§ 11 

1. Telegram doręcza się za pokwitowaniem odbioru, po stwierdzeniu tożsamości osoby 

uprawnionej do odbioru. 

2. Potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej do odbioru telegramu następuje poprzez okazanie 

jednego z następujących dokumentów: 

1) dowodu osobistego, 

2) paszportu, 

3) prawa jazdy, 

4) innego dokumentu z fotografią, odciskiem pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła oraz 

podpisem jego posiadacza, 

5) w przypadku cudzoziemców nieposiadających żadnego z dokumentów, o których mowa  

w pkt 1 – 4, innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

3. Pracownik doręczający telegram może odstąpić od żądania okazania jednego z dokumentów 

potwierdzających tożsamość, o których mowa w ust. 2, jeżeli osoba uprawniona do odbioru jest 

mu znana osobiście. 

4. Pokwitowanie odbioru musi zawierać czytelny podpis odbiorcy, datę oraz godzinę odbioru, rodzaj 

oraz cechy dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. 

5. Jeżeli adresatem telegramu jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, pokwitowanie odbioru musi zawierać czytelny podpis odbiorcy, datę oraz 

godzinę odbioru i odcisk stempla firmowego, a w przypadku braku stempla firmowego - 

informację o dokumencie potwierdzającym uprawnienie do odbioru przesyłki. 

 

§ 12 

1. Jako odmowę przyjęcia telegramu traktuje się wyłącznie odmowę dokonaną przez adresata, 

pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego. 
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2. Odmowa pokwitowania odbioru telegramu przez adresata, pełnomocnika lub jego 

przedstawiciela ustawowego jest równoznaczna z odmową przyjęcia telegramu. 

3. Nie traktuje się jako odmowy przyjęcia telegramu odmowy pokwitowania odbioru przez osobę 

pełnoletnią zamieszkałą wraz z adresatem, nie będącą jego pełnomocnikiem lub 

przedstawicielem ustawowym. W takim przypadku doręczający pozostawia adresatowi 

zawiadomienie o nadejściu telegramu. 

 

§ 13 

W razie stwierdzenia nieobecności adresata lub innej osoby uprawnionej do odbioru, pozostawia się 

zawiadomienie o nadejściu telegramu, wraz z informacją o możliwości odbioru telegramu  

we wskazanej placówce pocztowej. 

 

§ 14 

1. Ustala się 2-dniowy termin odbioru telegramu w placówce pocztowej, licząc od dnia następnego 

po dniu pozostawienia zawiadomienia o jego nadejściu. 

2. Dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót nie wlicza się do terminu określonego w ust. 1. 

 

§ 15 

Telegram doręcza się drogą pocztową w stanie zamkniętym. 

 

§ 16 

1. W przypadku nieodebrania telegramu w terminie, o którym mowa w § 14 albo odmowy jego 

przyjęcia, telegram zwraca się do nadawcy służbową przesyłką listową nierejestrowaną 

ekonomiczną, z podaniem przyczyny zwrotu. 

2. W przypadku nadawców posiadających podpisaną z Pocztą Polską umowę na nadawanie 

telegramów pocztowych, zasady zwrotu niedoręczonych telegramów mogą być uregulowane  

w umowie w sposób odmienny niż w ust. 1. 
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Rozdział VI 

Odpowiedzialność Poczty Polskiej 

 
§ 17 

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

usługi w zakresie ustalonym w niniejszym regulaminie 

2. Usługę uważa się za niewykonaną w przypadku utraty telegramu. 

3. Przez utratę telegramu rozumie się doręczenie telegramu lub zawiadomienie o próbie jego 

doręczenia w terminie późniejszym niż 48 godzin po upływie gwarantowanego terminu 

doręczenia, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Usługę uważa się za nienależycie wykonaną w przypadku niedoręczenia telegramu  

w terminach, o których mowa w § 9 ust.1. 

 

§ 18 

Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi 

nastąpiło: 

1) wskutek siły wyższej, 

2) z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub adresata, niewywołanych winą Poczty 

Polskiej, 

3) z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów ustawy albo regulaminu. 

 

§ 19 

1. W przypadku niewykonania usługi nadawcy przysługuje odszkodowanie w wysokości określonej 

w art. 88 ust. 4 pkt 3 Prawa pocztowego. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Poczta Polska niezależnie od wypłaconego 

odszkodowania, zwraca w całości opłatę za nadanie telegramu. 

 

§ 20 

W przypadku nienależytego wykonania usługi przysługuje odszkodowanie w wysokości żądanej 

przez reklamującego, jednakże nie wyższej niż  dwukrotność opłaty pobranej za usługę. 
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Rozdział VII 

Postępowanie reklamacyjne 

 
§ 21 

Reklamację zgłasza się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.  

Za reklamację uważa się również zgłoszenie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, 

które nie zawiera żądania zapłaty odszkodowania. 

 

§ 22 

Prawo dochodzenia roszczeń o odszkodowanie przysługuje: 

1) nadawcy, który zawarł z Pocztą Polską umowę o świadczenie usługi, 

2) adresatowi, w przypadku gdy nadawca zrzekł się na jego rzecz swojego prawa 

do dochodzenia roszczeń albo gdy telegram został doręczony adresatowi . 

 

§ 23 

1. Reklamację można zgłaszać w dowolnej placówce pocztowej nie wcześniej niż po upływie 3 dni 

licząc od dnia następnego po dniu nadania, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od 

pracy i nie później niż w terminie 12 miesięcy, od dnia nadania telegramu. 

2. Przyjęcie reklamacji następuje na podstawie oryginału dowodu nadania reklamowanego 

telegramu, przedłożonego do wglądu, albo na podstawie przesłanego potwierdzonego pliku 

elektronicznej książki nadawczej ze wskazaniem pozycji reklamowanego telegramu. 

3. Zgłoszenie reklamacji następuje w formie pisemnej przy użyciu odpowiedniego formularza lub 

ustnie do protokołu wraz z ewentualnym oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia 

roszczeń – w przypadku przeniesienia uprawnień przez nadawcę na adresata. 

 

§ 24 

1. Reklamacja powinna zawierać: 

1) imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację, 

2) pozostałe dane adresowe, 

3) przedmiot reklamacji, 

4) numer telegramu, 

5) datę i godzinę oraz sposób nadania telegramu, 

6) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, 

7) nazwę lub imię i nazwisko oraz adres adresata telegramu, 

8) kwotę odszkodowania, w przypadku gdy reklamujący żąda odszkodowania, 

9) określenie formy przekazu przyznanej kwoty odszkodowania (przelew lub przekaz 

pocztowy), 
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10) datę i podpis reklamującego. 

2. Przyjęcie reklamacji placówka pocztowa potwierdza na dowodzie nadania 

3. Reklamację zgłoszoną po terminie określonym w  § 23 ust. 1 lub przez osobę nieuprawnioną 

pozostawia się bez rozpoznania. 

 

§ 25 

1. Reklamację rozpatruje właściwa jednostka organizacyjna Poczty Polskiej. 

2. Postępowanie reklamacyjne jest dwuinstancyjne. 

3. Jednostka organizacyjna Poczty Polskiej rozpatrująca reklamację udziela odpowiedzi w formie 

pisemnej, w terminie 14 dni od jej otrzymania, albo informuje o niemożności udzielenia 

odpowiedzi w tym terminie, podając przyczynę zwłoki oraz nowy termin udzielenia odpowiedzi 

na reklamację, który nie może przekroczyć 30 dni od dnia wniesienia reklamacji. 

4. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: 

1) nazwę  jednostki Poczty Polskiej, właściwej do rozpatrywania reklamacji, 

2) powołanie podstawy prawnej, 

3) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji, 

4) w przypadku uwzględnienia roszczeń – wysokość przyznanej kwoty odszkodowania oraz 

informację o terminie i formie jej wypłaty, 

5) w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub części uzasadnienie faktyczne 

i prawne oraz pouczenie o prawie odwołania się i wskazanie jednostki odwoławczej, 

6) podpis upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej Poczty Polskiej z podaniem  

stanowiska służbowego, 

7) datę udzielenia odpowiedzi. 

5. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem jednostki pierwszej instancji w terminie 14 dni od daty 

doręczenia odpowiedzi na reklamację. Jednostka ta w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

odwołania może uchylić swoją decyzję albo przekazać odwołanie do jednostki drugiej instancji. 

6. Jednostka organizacyjna drugiej instancji, do której wpłynęło odwołanie, informuje 

reklamującego o: 

1) pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji i przyznaniu odszkodowania oraz o odesłaniu akt sprawy 

do jednostki organizacyjnej pierwszej instancji celem dokonania wypłaty należnego 

odszkodowania, 

2) o nieuwzględnieniu reklamacji i oddaleniu roszczenia oraz wyczerpaniu drogi postępowania 

reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, postępowaniu  

w sprawie pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich prowadzonym przez 

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowaniu przed stałym polubownym 
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sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.1 

7. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania 

reklamacji albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia uznania 

reklamacji. 

8. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pomiędzy 

nadawcą albo adresatem a Pocztą Polską prowadzi Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

(adres głównej siedziby: ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa; adres strony internetowej: 

www.uke.gov.pl), na wniosek adresata, nadawcy albo z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona 

interesu konsumenta. W ramach powyższego postępowania mogą być rozstrzygane 

konsumenckie pomiędzy konsumentem mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP lub 

innego niż RP państwa członkowskiego UE a Pocztą Polską. Pod pojęciem konsumenta należy 

rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Spór może być prowadzony także 

wtedy, gdy nadawca albo adresat nie jest konsumentem. Wniosek o wszczęcie postępowania 

można wnieść w postaci papierowej lub drogą elektroniczną.² 

9. W przypadku odmowy uznania w całości lub części reklamacji złożonej przez konsumenta, 

Poczta Polska informuje reklamującego o zgodzie bądź odmowie wzięcia udziału  

w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich 

prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.2 

 

§ 26 

Odszkodowania, o których mowa w § 19 ust.1 oraz § 20 z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania usługi oraz zwrot opłaty, o której mowa w § 19 ust. 2 wypłaca się zgodnie z pisemną 

dyspozycją reklamującego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty uznania reklamacji. 

 

§ 27 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdą zastosowanie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 23 

listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz.U.z 2016 r., poz.1113, z późn.zm.).3  

                                                 
1 W brzmieniu określonym przez pkt 1 lit a Załącznika Nr 1 do Decyzji 
2 W brzmieniu określonym przez pkt 1 lit b Załącznika Nr 1 do Decyzji 
3 W brzmieniu określonym przez pkt 2 Załącznika Nr 1 do Decyzji 

http://www.uke.gov.pl/
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Załącznik nr 1 A do Regulaminu  

 

Wykaz  

druków, formularzy, blankietów i nalepek 

stosowanych przy świadczeniu usługi pocztowej 

telegram pocztowy w obrocie krajowym 

 

 

Nazwa Nr  

Formularz „POTWIERDZENIE ODBIORU” PP S.A. nr 24 

Blankiet nadawczy PP S.A. nr 74 

Dowód odbioru telegramu pocztowego/Zawiadomienie PP S.A. nr 76 

Zgłoszenie zastrzeżenia PP S.A. nr 86 

Pełnomocnictwo jednorazowe PP S.A. nr 87 

Pełnomocnictwo pocztowe PP S.A. nr 88 

Pismo reklamacyjne na przesyłkę rejestrowaną PP S.A. nr 92 

Formularz „ŻĄDANIE” PP S.A. nr 98a 

Blankiet oddawczy ozdobny (imieninowy) PP S.A. nr bn35 

Blankiet oddawczy ozdobny (urodzinowy) PP S.A. nr bn36 

Blankiet oddawczy ozdobny (ślubny) PP S.A. nr bn37 

Blankiet oddawczy ozdobny (dla zakochanych) PP S.A. nr bn38 

Blankiet oddawczy ozdobny (kondolencyjny/żałobny) PP S.A. nr bn39 

 


