REGULAMIN
DOSTĘPU OPERATORÓW POCZTOWYCH
DO SYSTEMU KODÓW POCZTOWYCH IDENTYFIKUJĄCYCH OBSZARY
DORĘCZEŃ

§1
1. Regulamin dostępu operatorów pocztowych do systemu kodów pocztowych identyfikujących
obszary doręczeń zwany dalej ,,Regulaminem’’ określa zasady dostępu operatorów
pocztowych do systemu kodów pocztowych identyfikujących obszary doręczeń.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo
pocztowe.
§2
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1)

cennik – cennik dostępu operatorów pocztowych do systemu kodów pocztowych
identyfikujących obszary doręczeń, określonych jako Oficjalny Spis PNA,

2)

Oficjalny Spis PNA – system kodów pocztowych identyfikujących obszary doręczeń
określonych jako Oficjalny Spis Pocztowych Numerów Adresowych,

3)

operator pocztowy - przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności pocztowej
na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych,

4)

PNA – Pocztowy Numer Adresowy, zwany również kodem pocztowym,

5)

umowa – umowa o dostęp do systemu kodów pocztowych identyfikujących obszary doręczeń,
zawarta pomiędzy Pocztą Polską S.A., a operatorem pocztowym.

§3
1. Dostęp do Oficjalnego Spisu PNA jest możliwy:
1) przy wykorzystaniu dysków optycznych - w formatach: *txt lub *xls,
2) poprzez stronę internetową Poczty Polskiej S.A. - w formacie *pdf.
2. Oficjalny Spis PNA jest aktualizowany co trzy miesiące, w terminie do 15-ego dnia miesiąca
następującego po zakończeniu każdego kwartału.

1.

§4
Poczta Polska S.A. za dostęp operatorów pocztowych do Oficjalnego Spisu PNA:
1) na dysku optycznym - pobiera opłaty w wysokości określonej w cenniku,
2) poprzez stronę internetową Poczty Polskiej S.A. - nie pobiera opłaty.

2.

Cennik dostępny jest na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. oraz stanowi załącznik
do umowy.
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§5
1. Poczta Polska S.A. przekazuje operatorom pocztowym aktualny na dany kwartał Oficjalny Spis
PNA na dysku optycznym w terminie 14 dni od zawarcia pisemnej umowy. W ramach
abonamentu rocznego, Poczta Polska S.A. przekazuje również kwartalne aktualizacje
Oficjalnego Spisu PNA w terminie do 20-ego dnia miesiąca następującego po zakończeniu
każdego kwartału.
2. Dysk optyczny przekazywany jest przez Pocztę Polską S.A.
a) przesyłką poleconą ekonomiczną na adres wskazany w umowie,
albo
b) w czasie bezpośredniego odbioru

przez przedstawiciela operatora pocztowego

ze wskazanej w umowie jednostki Poczty Polskiej S.A..
3. Umowa jest zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po uprzednim złożeniu
pisemnego wniosku przez operatora pocztowego. Wniosek może być złożony na formularzu
stanowiącym załącznik do Regulaminu.
4. Postanowienia ust. 1, 2 i 3 nie mają zastosowania w przypadku dostępu do Oficjalnego Spisu
PNA poprzez stronę internetową Poczty Polskiej S.A..
§6
1. Oficjalny Spis PNA jest objęty ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i może być
używany wyłącznie na zasadach określonych we wskazanej ustawie, umowie i zgodnie
z dobrymi obyczajami.
2. Operator pocztowy nie jest uprawniony do
w całości lub w jakichkolwiek
jak również

użyczania,

odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania

fragmentach Oficjalnego Spisu PNA innym podmiotom

wypożyczania,

modyfikowania całości lub jakiejkolwiek części

Oficjalnego Spisu PNA, powielania, rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu
w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym elektroniczny, mechaniczny lub jakikolwiek
inny albo na jakichkolwiek polach eksploatacji) włącznie ze skanowaniem, fotokopiowaniem
i kopiowaniem, oraz zamieszczania w sieciach teleinformatycznych, w szczególności
w Internecie lub Intranecie.
3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą udostępniania Oficjalnego Spisu PNA pracownikom operatora
pocztowego, jego podwykonawcom oraz agentom pocztowym dla potrzeb realizacji przez nich
usług pocztowych.
4. Operator pocztowy jest zobowiązany do wykorzystywania Oficjalnego Spisu PNA wyłącznie
w celu realizacji usług pocztowych.
5. Operator pocztowy, któremu zapewniono dostęp do Oficjalnego Spisu PNA, jest zobowiązany
do jego zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnionych,
jak również przed nieuprawnioną zmianą.
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§7
Operator pocztowy nie może wnosić jakichkolwiek roszczeń wobec Poczty Polskiej S.A. z tytułu
szkód pośrednich lub utraconych zysków przez operatora pocztowego, podmioty współpracujące
z operatorem pocztowym lub klientów operatora pocztowego w związku ze zmianami w Oficjalnym
Spisie PNA, jak również z zaistnieniem braku dostępu do Oficjalnego Spisu PNA w przypadkach,
o których mowa w § 8.
§8
Poczta Polska S.A. zastrzega możliwość braku dostępu do Oficjalnego Spisu PNA w przypadku
działania siły wyższej w szczególności intensywnych opadów atmosferycznych (deszczu, śniegu
oraz gradu), upałów lub mrozów, powodzi, podtopień, uderzenia pioruna, trąby powietrznej,
obsunięcia lub trzęsienia ziemi, lawiny śnieżnej lub błotnej, wszelkich skutków zmian
klimatycznych, epidemii, strajku, aktów: sabotażu, dywersji, wandalizmu, terroru w tym terroru
kryminalnego, działań wojennych, pożarów.
§9
Umowa przestaje obowiązywać w sytuacjach określonych w umowie, w szczególności
w przypadku wykreślenia operatora pocztowego z rejestru operatorów pocztowych.
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