
 
ZLECENIE Przewozu Międzynarodowego 

Międzynarodowa Przesyłka Paletowa (przesyłka drobnicowa) 

Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, NIP 525-000-73-13, KRS 00 00 33 49 72, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Kapitał 

zakładowy: 774.140.000 zł, w całości wpłacony. 

ZLECENIODAWCA: 
 

 
 

 (pełna nazwa firmy, dokładny adres, NIP, telefon, adres e-mail) 

ZLECENIOBIORCA: 
 

POCZTA POLSKA S.A. Region Dystrybucji Warszawa, ul. Łączyny 8, 00-900 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez  Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 00 00 33 49 72,  Kapitał zakładowy: 774.140.000 zł, w całości wpłacony, o numerze NIP 
525-000-73-13, REGON 010684960 

 

Ilość Rodzaj 
opakowania 

Wymiary (m) 
dł./szer./wys. 

Waga brutto 
(kg) 

Przewożony towar (nazwa handlowa w języku polskim i angielskim 
lub niemieckim) 

Piętrowalność 
TAK / NIE 

_ 
 

_______ 
 

__/__/__ 
 

___ 
 

__________________________________ 
 

___ 
 

 

W przypadku, gdy towar jest towarem niebezpiecznym w myśl Konwencji ADR, wymagane jest podanie następujących informacji: 
Nr UN ____ klasa ______/ grupa pakowania _____ / waga(kg) ______/ ilość opakowań _____ /rodzaj opakowań _____. 
 
W przypadku, gdy towar jest TOWAREM  STRATEGICZNYM w myśl Ustawy z 29.11.2000 (Dz. U. Nr 119 z 2000 r, poz. 1250, z  późniejszymi 
zmianami), obowiązkowo należy poinformować o tym zleceniobiorcę przed udzieleniem zlecenia. 

Warunki dostawy (według INCOTERMS 2010): ___ 

Dodatkowe ubezpieczenie CARGO: (jeszcze nie oferowane) Deklarowana wartość towaru: _____   

NADAWCA (nazwa, adres, e-mail, telefon, osoba kontaktowa) 
 
 
 
 

ODBIORCA (nazwa, adres, e-mail, telefon, osoba kontaktowa) 

MIEJSCE I TERMIN ZAŁADUNKU (adres, data, osoba kontaktowa, tel.) 
 
 
 
 

MIEJSCE ROZŁADUNKU (adres, data, osoba kontaktowa, tel.) 
 
 
 
 

Odprawa celna eksportowa (wywozowa) wykonana / do wykonania w 
agencji celnej (nazwa, adres, osoba kontaktowa, telefon): 
 
 
 

Odprawa celna importowa (przywozowa) wykonana / do wykonania w 
agencji celnej (nazwa, adres, osoba kontaktowa, telefon): 
 
 
 

Stawka za transport (netto) : _____ EUR  Słownie: ______________________ 

Sposób zapłaty: ________ 
Termin zapłaty: ________ dni od daty wystawienia faktury. 
Płatnik:   Zleceniodawca 
Waluta faktury:  ________ 

Uwagi dodatkowe oraz informacje o dokumentach załączonych do przesyłki: 
 
 
 

 
Warunki zlecenia: 

1. Zleceniodawca oświadcza, iż towar objęty zleceniem nie jest towarem strategicznym, o ile nie zaznaczył tego w zapytaniu i nie uzyskał wyraźnej zgody zleceniobiorcy na realizację transportu 
tego towaru. 

2. Poczta Polska S.A. przyjmuje na siebie prawa i obowiązki przewoźnika umownego, na zasadach przewidzianych w Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) z 
dnia 19.05.1956 r. (Dz.U. z 1962 r., Nr 49, poz.238). W sprawach nieuregulowanych zleceniem stosuje się Regulamin Świadczenia  Usługi Międzynarodowa Przesyłka Paletowa, opublikowany na 
stronach internetowych Poczty Polskiej S.A. – www.poczta-polska.pl, co do których zleceniodawca oświadcza, że się z nim zapoznał, akceptuje je bez zastrzeżeń i zobowiązuje się je stosować.  

3. Ceny powiększone zostaną o podatek VAT w wysokości obowiązującej stawki zgodnej z Ustawą z dnia 11.03.2004 r. (z późniejszymi zmianami) o podatku od towarów i usług. 
4. W przypadku importu towarów spoza UE Zleceniodawca zobowiązuje się przesłać do Poczta Polska S.A. kopie SAD w dniu odprawy lub w dniu następnym. Nie przesłanie SAD w terminie spowoduje 

naliczenie przez Pocztę Polską S.A. podatku VAT za cały odcinek krajowy w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów i wystawienie faktury korygującej. 
5. W przypadku pierwszego zlecenia prosimy załączyć kopię dokumentów: regon, rejestr, NIP lub NIP PL w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy lub nabycia towaru (UE), wypis potwierdzający 

rejestrację firmy, w przypadku osób fizycznych (w tym spółek cywilnych) adres zamieszkania. 
6. Zleceniodawca za usługę Międzynarodowej Przesyłki Paletowej zobowiązuje się zapłacić Poczcie Polskiej S.A. opłatę wyszczególnioną w niniejszym Zleceniu Przewozu Międzynarodowego 

powiększoną o należny podatek VAT w wysokości obowiązującej stawki.  
7. Zleceniodawca dokona płatności, o której mowa w pkt. 6 na podstawie wystawionej przez Pocztę Polską S.A. Faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany na Fakturze wpisując w tytule przelewu 

numer Faktury VAT. Termin płatności liczony jest od dnia wystawienia Faktury VAT. 
8. Faktura VAT zostanie wystawiona niezwłocznie po wykonaniu usługi. 
9. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą wpływu należności na rachunek bankowy Poczty Polskiej. Opóźnienie zapłaty należności w  stosunku do ustalonego terminu spowoduje  naliczanie przez 

Pocztę Polską z tego tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

10. W przypadkach uzasadnionych wymagana jest przedpłata, o której Poczta Polska S.A. informuje Zleceniodawcę, a Zlecenie Przewozu Międzynarodowego do realizacji przyjęte zostaje po wpłynięciu 
należności na rachunek bankowy wskazany przez Pocztę Polską S.A. 

11. Wynagrodzenie dla Poczty Polskiej, o którym mowa powyżej, nie podlega żadnym potrąceniom z jakimkolwiek roszczeniem Zleceniodawcy wobec Poczty Polskiej S.A.. 
12. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług przewidzianych w Regulaminie jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8,00-

940 Warszawa. 
13. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. 
14. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c Rozporządzenia RODO, w celu  realizacji usług określonych w Regulaminie oraz w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych. 
15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji usług, o których mowa w Regulaminie. 
16. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, korzystających z usług przewidzianych w Regulaminie, niezbędne do ich realizacji. 
17. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany dla dokumentów finansowo-księgowych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego 

a także przez okres niezbędny dla dochodzenia i obrony przed roszczeniami. 
18. Źródłem danych jest Nadawca. 
19. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
20. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych nie ujęte w Regulaminie, a wynikające z przepisów Rozporządzenia RODO, są dostępne w każdej placówce pocztowej oraz na stronie 

internetowej Poczty Polskiej http://www.poczta-polska.pl. 
 

Miejscowość, data Zleceniodawca 
(imię i nazwisko, pieczątka firmowa, podpis) 

 

http://www.poczta-polska.pl/
mailto:inspektorodo@poczta-polska.pl

