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                                                               Uchwała Nr 129/2016 

Zarządu Poczty Polskiej S.A. 

z dnia 20 października 2016 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług powszechnych 

Na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej Poczta Polska, w związku z art. 49 ustawy z dnia  

23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), uchwala się,  

co następuje: 

§ 1 

1.  W Regulaminie świadczenia usług powszechnych stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały  

Nr 143/2013 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie Regulaminu 

świadczenia usług powszechnych (tekst jednolity stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 149/2014 

Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 sierpnia 2014 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie 

Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu świadczenia usług powszechnych), wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 1 

do niniejszej uchwały. 

2.  Ogłasza się w Załączniku Nr 2 do uchwały jednolity tekst Regulaminu świadczenia usług 

powszechnych, o którym mowa w ust. 1, uwzględniający zmiany określone w Załączniku Nr 1 do 

uchwały. 

 
§ 2 

Uchwała wraz załącznikami podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej http://www.poczta-polska.pl, na Portalu wewnętrznym Poczty Polskiej S.A. oraz poprzez 

udostępnienie w placówkach pocztowych. 

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.11.2016 roku. 

 

 

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


 
Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 129/2016 

Zarządu Poczty Polskiej S.A. 

z dnia 20 października  2016r. 

 

W Regulaminie świadczenia usług powszechnych, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały  

Nr 143/2013 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 28 czerwca 2013  roku w sprawie Regulaminu 

świadczenia usług powszechnych (tekst jednolity stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 149/2014 Zarządu 

Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 sierpnia 2014 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Regulaminu  

świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia 

usług powszechnych), wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 2 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1) ustawa – ustawę z dnia 23 listopada 2012 r., Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 

 z    późn. zm. ),” , 

2) w § 2 ust. 3 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) doręczenie za potwierdzeniem odbioru – doręczenie przesyłki rejestrowanej w sposób 

umożliwiający uzyskanie przez nadawcę potwierdzenia jej odbioru w postaci dokumentu  

w formie papierowej,”,  

     3)  w § 2 ust. 3 uchyla się pkt 13,  

     4)  w § 2 ust. 3 uchyla się pkt 15,  

     5)  w § 3 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

          „1) jako przesyłki rejestrowane doręczane za potwierdzeniem odbioru,”, 

 

     6)  w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

          „1. Przesyłki pocztowe można nadawać w obrocie krajowym jako przesyłki najszybszej 

kategorii, zwane dalej „przesyłkami priorytetowymi” i przesyłki nie będące przesyłkami 

najszybszej kategorii, zwane dalej „przesyłkami ekonomicznymi”, z uwzględnieniem 

wskaźników czasu przebiegu przesyłek określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.” 

 

7)  w § 5 ust. 2 pkt a  otrzymuje brzmienie: 

      „a) godzina urzędowania placówek pocztowych, jeżeli przesyłki pocztowe nadawane  

są w placówkach pocztowych na terenie całego kraju, w tym za pośrednictwem automatów 

pocztowych zlokalizowanych w placówce pocztowej,”, 

 

     8)  w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 „5. Jeżeli przesyłka nadawana jest na skrytkę pocztową, kolejność danych powinna być  następująca: 

1)  imię i nazwisko albo pełna nazwa adresata, 

2)  napis: „skr. poczt. Nr …”,  
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   3) właściwy kod pocztowy i nazwa placówki pocztowej, w której udostępniana jest skrytka     

pocztowa.”, 

 

9)   w § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

 „6. Jeżeli przesyłka przeznaczona jest do odbioru za pośrednictwem automatu pocztowego, kolejność 

danych powinna być następująca: 

1) imię i nazwisko albo pełna nazwa adresata oraz numer telefonu komórkowego adresata w sieci 

operatora krajowego, 

2) napis: „automat pocztowy”, 

3) właściwy kod pocztowy i nazwa placówki pocztowej, w której udostępniony jest automat 

pocztowy.”, 

10)   w § 6 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Nazwa placówki pocztowej podana w adresie nadawcy/adresata, w przypadku przesyłek 

kierowanych na poste restante, skrytkę pocztową lub do odbioru za pośrednictwem automatu 

pocztowego, powinna być podana w brzmieniu zgodnym z oficjalną nazwą placówki umieszczoną  

w „Oficjalnym Spisie Pocztowych Numerów Adresowych,”, 

 

11)  w § 12 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

      „2. Paczki pocztowe z zawartością, o której mowa w ust. 1, nie mogą być nadawane  

      za pośrednictwem automatów pocztowych.”, 

 

12)  w § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

      „5. Nie przyjmuje się paczek pocztowych, o których mowa w ust. 1, adresowanych na poste restante 

albo  skrytkę pocztową.”,  

 

13) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

      „1. Nadawca przesyłki rejestrowanej z wyłączeniem przesyłek nadawanych za pośrednictwem  

automatów pocztowych, dla których druk generowany jest bezpośrednio z automatu pocztowego ,  

przed nadaniem: 

1) wypełnia odpowiedni dla danej usługi formularz: 

a)  nakładu Poczty Polskiej,  

        b)  nakładu własnego, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4, 

c)  wynikający z przepisów międzynarodowych – w zakresie obrotu zagranicznego, 

2) przekazuje dane elektroniczne poprzez aplikację internetową w formacie określonym przez 

Pocztę Polską.”,  
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14)   po § 14 dodaje się § 14 a w brzmieniu: 

„ § 14 a 

Do usług powszechnych mogą być, na żądanie nadawcy, zastosowane usługi dodatkowe,  określone  

na stronie internetowej Poczty Polskiej w zakładce dotyczącej danego rodzaju usługi.”, 

 

 15)  § 15 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15 

Poczta Polska pobiera od nadawcy z góry opłatę za: 

1) przyjęcie, sortowanie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki pocztowej, 

2) traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, 

3) traktowanie przesyłki pocztowej jako przesyłki z zadeklarowaną wartością, 

4) uzyskanie potwierdzenia odbioru doręczonej przesyłki rejestrowanej, 

-  chyba że w umowie uzgodnił z nadawcą inny sposób uiszczenia opłat.”, 

 

 

16) w 16 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

       „3) naniesienie znaku opłaty pocztowej, w tym w postaci odcisku maszyny do frankowania, 

 e-znaczka, spersonalizowanego znaku opłaty pocztowej, znaku opłaty/nalepki na przesyłkę  

pocztową wygenerowanej przez automat pocztowy  albo,”, 

 

 

17) w § 17 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„§ 17 

1. Opłaty pocztowe za usługi pocztowe uiszcza się: 

1) gotówką, 

2) bezgotówkowo w formie przelewu jeżeli umowa o której mowa w § 21 ust. 1 taką formę 

przewiduje albo przy użyciu karty płatniczej. 

       2. Potwierdzeniem opłacenia usług pocztowych, o których mowa w § 18, są znaki opłaty pocztowej   

w tym znaczki pocztowe albo oznaczenia w formie napisu/nadruku określonego 

w § 21 ust. 3 i 4.”, 
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 18)  po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu: 

„§ 17a 
 

Kartą płatniczą uiszcza się opłaty w placówce pocztowej, z wyłączeniem placówki agenta 
pocztowego.”, 
 

19)  § 18 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18 
 

      Znaczki pocztowe potwierdzające opłacenie usług pocztowych umieszcza się na: 

                   1) przesyłkach nierejestrowanych, 

                    2) przesyłkach poleconych.”,  

 

20)  w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

    

„1. Przy użyciu maszyny do frankowania, z zastrzeżeniem § 20 pkt 1, 3 i 5, uiszcza się opłaty  pocztowe 

za: 

1) przesyłki listowe, 

2) paczki pocztowe 

                               - w tym nadawane do doręczenia za potwierdzeniem odbioru.”, 

 

 

 

21)   § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20 

Gotówką albo kartą płatniczą uiszcza się opłaty pocztowe za: 

1) przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością, w tym doręczane za potwierdzeniem odbioru 

i adresowane na poste restante, 

2) paczki pocztowe, w tym z zadeklarowaną wartością i doręczane za potwierdzeniem odbioru 

i adresowane na poste restante, 

3) zwrot do nadawcy lub dosłanie przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością, w tym nadanej 

do doręczenia  za potwierdzeniem odbioru,  

4) zwrot do nadawcy i dosłanie paczki pocztowej, 

5) worki M stosowane w obrocie zagranicznym, 

6) żądania nadawcy lub adresata, o których mowa w Rozdziale 3 Regulaminu.”, 

 

 

 

 

22) w § 23 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 



5 

 

 

      „ 4) pokwitowaniu przez odbiorcę odbioru przesyłki, a jeśli przesyłka rejestrowana nadana jest  

do doręczenia za potwierdzeniem odbioru w postaci formularza papierowego również na tym 

formularzu, z wyłączeniem przesyłek poleconych, gdy adresat złożył pisemne żądanie wrzucania 

tych przesyłek do oddawczej skrzynki pocztowej.”, 

 

 

23)  w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przesyłki pocztowe przeznaczone do doręczenia za pośrednictwem automatu pocztowego, 

są odbierane przez adresata po wprowadzeniu na ekranie monitora numeru telefonu oraz kodu 

dostępu otrzymanego SMS-em, wygenerowanego automatycznie przez system Poczty Polskiej, 

umożliwiającego otwarcie odpowiedniej  skrytki  automatu  pocztowego i odbiór przesyłki.”, 

 

24) w § 27 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

       „3. Zasadę, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do przesyłek nadawanych 

 za pośrednictwem automatu pocztowego.”, 

 

 

25)  w § 31 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

     „1. Adresat może żądać doręczania przesyłek poleconych z wyłączeniem przesyłek  

za  potwierdzeniem  odbioru do jego oddawczej skrzynki pocztowej, jego skrytki pocztowej  

lub automatu  pocztowego  do odbioru przesyłek, pod warunkiem złożenia żądania na piśmie we 

właściwej placówce oddawczej albo za pośrednictwem strony internetowej  

www.poczta-polska.pl.”, 

 

 

26) w § 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

      „3. Przesyłki nierejestrowane i przesyłki rejestrowane mogą być nadawane całodobowo 

          za pośrednictwem automatów pocztowych.”, 

 

 

27) w § 46 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

        „ 2). przesyłki polecone, w tym nadane do doręczenia za potwierdzeniem odbioru,”, 

 

 

28) w § 46 ust.6 otrzymuje brzmienie: 

http://www.poczta-polska.pl/
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„6. Kryterium ustalania wysokości opustu za liczbę nadanych paczek pocztowych, 

w tym z zadeklarowaną wartością, uwzględnia liczbę paczek pocztowych nadanych w jednej 

placówce  pocztowej, dla których dane przekazano do tej placówki przy wykorzystaniu systemu 

Elektroniczny Nadawca albo uzgodnionego z Pocztą Polską formatu elektronicznej książki 

nadawczej.”, 

 

29) § 49 otrzymuje brzmienie: 

 

 

„§ 49 

III. Kryteria ustalania taryf specjalnych dla usługi paczka pocztowa 

 

1. Opustu od opłaty za paczki pocztowe udziela się nadawcy, który nada w jednej placówce pocztowej 

przynajmniej 25 sztuk paczek pocztowych w okresie miesiąca przy wykorzystaniu systemu 

Elektroniczny Nadawca albo uzgodnionego z Pocztą Polską formatu  

elektronicznej książki nadawczej.  

 

2. Wysokość opustu, o którym mowa w ust. 1, ustala się według poniższej tabeli:” 

liczba paczek, nadanych  
w okresie miesiąca  

w jednej placówce pocztowej 
nadawczej 

przy wykorzystaniu EN 

Wysokość opustu za 
liczbę paczek pocztowych 

1 2 

od 0 do 24 sztuk 0,00% 

od 25 do 500 sztuk 
1,20% 

powyżej 500 do 5 000 sztuk 
2,00% 

powyżej 5 000 sztuk  
2,90% 

 


