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Obowiązuje od 2 listopada 2017 

 

 

 

Cennik opłat za świadczenie niepowszechnej usługi pocztowej Paczka+  

w obrocie krajowym dla klientów bez zawartej pisemnej umowy 

(ceny zawierają 23% podatku VAT, za wyjątkiem składki ubezpieczeniowej)1 

 

tekst jednolity 

ROZDZIAŁ I Opłaty za usługę 

Poz. Masa 

Paczka+  

Nadana  

z wykorzystaniem aplikacji  

Elektroniczny Nadawca 

Paczka+ 

Nadana tradycyjne  

(wypełnienie nalepki adresowej nr 45 

dostępnej w placówce pocztowej) 

OPŁATA (zł) OPŁATA (zł) 

Odbiór  

w punkcie 

Doręczenie  

pod adresem 

Odbiór  

w punkcie 

Doręczenie  

pod adresem 

1. paczka do 0,5 kg 8,00 10,50 8,50 11,00 

2. powyżej 0,5 kg do 2 kg 11,50 14,00 12,00 14,50 

3. powyżej 2 kg do 5 kg 13,50 16,00 14,00 16,50 

4. powyżej 5 kg do 10 kg 17,50 20,00 18,00 20,50 

5. powyżej 10 kg do 20 kg 22,50 25,00 23,00 25,50 

6. powyżej 20 kg do 30 kg 32,50 35,00 33,00 35,50 

 
ROZDZIAŁ II Opłaty za usługi dodatkowe 

Poz. Wyszczególnienie OPŁATA (zł) 

7. Ekspres 2,50 

8. 

Pobranie: 

- przekazanie kwoty pobrania na rachunek 

bankowy, 

- przekazanie kwoty pobrania na adres 

4,00 

 

7,20 

UWAGA: 

Maksymalna wysokość kwoty pobrania wynosi 20 000,00 zł 

9. Ostrożnie 

50% opłaty za usługę z poz. 1 – 6, odpowiednio do 

rodzaju nadania i wybranej opcji (odbiór w 

punkcie/doręczenie pod adresem) 

10. Sprawdzenie zawartości 6,15 

11. Potwierdzenie odbioru 2,46 

12. Przesyłka niestandardowa 

150% opłaty za usługę z poz. 1 – 6, odpowiednio 

do rodzaju nadania i wybranej opcji (odbiór w 

punkcie/doręczenie pod adresem) 

 

                                                           
1 W brzmieniu ustalonym przez pkt 1 Załącznika Nr 1 do decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity. 
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ROZDZIAŁ III Opłaty dodatkowe, opłaty za zwrot przesyłki 

Poz. 

OPŁATY DODATKOWE 

WYSZCZEGÓLNIENIE OPŁATA (zł) 

13. 
Wartość  (powyżej 100,00 zł) 

1,50 - za każde 50,00 zł zadeklarowanej wartości 

lub ich część  

UWAGA:  

Maksymalna zadeklarowana wartość przesyłki wynosi 20 000,00 zł. 
 
 

Poz. 

OPŁATY ZA ZWROT PRZESYŁKI 

WYSZCZEGÓLNIENIE OPŁATA (zł) 

14. 

Zwrot przesyłki nadanej z 

wykorzystaniem aplikacji 

Elektroniczny Nadawca, do nadawcy 

po wyczerpaniu możliwości 

doręczenia odbiorcy  

jak opłata za usługę odpowiednio do masy  

przesyłki nadanej z wykorzystaniem aplikacji 

Elektroniczny Nadawca z doręczeniem pod adresem, 

wraz z pozostałymi zasadami ujętymi  

w poz. 16 –18 

15. 

Zwrot przesyłki nadanej tradycyjnie, 

do nadawcy po wyczerpaniu 

możliwości doręczenia odbiorcy  

jak opłata za usługę odpowiednio do masy  

przesyłki nadanej tradycyjnie z doręczeniem pod 

adresem, wraz z pozostałymi zasadami ujętymi  

w poz. 16 – 18 

16. Przesyłka niestandardowa 
dodatkowo naliczane jest 150% opłaty wyliczonej 

zgodnie z poz. 14 albo poz. 15 

17. Ostrożnie 
dodatkowo naliczane jest 50% opłaty wyliczonej 

zgodnie z poz. 14 albo poz. 15  

18. Wartość dodatkowo pobierana jest opłata zgodnie z poz. 13 

Uwagi: 

w przypadku zwrotu przesyłki, opłata za zwrot przesyłki po wyczerpaniu możliwości doręczenia odbiorcy 

ulega pomniejszeniu o opłaty wniesione w momencie nadania przesyłki za następujące usługi dodatkowe:  

1) Pobranie, 

2) Potwierdzenie odbioru, 

3) Sprawdzenie zawartości – z wyłączeniem przypadku odmowy odbioru przesyłki przez odbiorcę po 

sprawdzeniu zawartości przesyłki. 

  

Informacja dotycząca składki za ubezpieczenie oferowane  
przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych2 

 

SUMA UBEZPIECZENIA OPŁATA ZA SKŁADKĘ (zł) 

do 50 000,00 zł 1,00 zł 

 

                                                           
2 Informacja dodana przez pkt 2 Załącznika Nr 1 do decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity. 


