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W Regulaminie świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24  

i PACZKA48 w obrocie krajowym, obowiązującym od 1 stycznia 2014 roku (zwanym dalej Regulaminem), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 po pkt 7) dodaje się pkt 7a) w brzmieniu: 

„7a) opłata za usługę – opłatę za nadanie przesyłki w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24 albo 

PACZKA48,”, 

2) w § 2 po pkt 12) dodaje się pkt 12a) w brzmieniu: 

„12a) regulamin – Regulamin świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, 

PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym,”,  

3) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku braku możliwości skutecznego doręczenia, przesyłka, której zawartość stanowią 

żywe ptaki albo owady, z zastrzeżeniem postanowień załącznika nr 1A do regulaminu, zostaje 

niezwłocznie zwrócona do nadawcy, z podaniem na opakowaniu przesyłki przyczyny zwrotu.”, 

4) w § 15 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) odbiorca przy doręczeniu przesyłki, zgodnie ze wskazaniem nadawcy,”, 

5) w § 16: 

a) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 – w żądanej wysokości, jednak nie wyższej, niż 

dwukrotność: 

a) opłaty za usługę, zgodnie z cennikiem, albo 

b) różnicy w opłacie wniesionej za usługę a opłatą, jaką nadawca wniósłby za usługę gwarantującą 

doręczenie w pierwszym dniu roboczym, licząc od dnia następnego po dniu nadania - w 

przypadku, o którym mowa w § 16 pkt 1 załącznika nr 1A do regulaminu,”, 

b) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 4 – w żądanej wysokości, jednak nie wyższej, niż 

dwukrotność opłaty za usługę, zgodnie z cennikiem,”, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, Poczta Polska, niezależnie od wypłaconego 

odszkodowania, zwraca wniesioną opłatę za usługę, a w przypadku braku realizacji usługi 

dodatkowej zwraca także wniesioną opłatę za niezrealizowaną usługę dodatkową.”, 

6) po § 25 dodaje się § 25a w brzmieniu: 

„§ 25a 

1. Administratorem danych osobowych nadawców i adresatów przesyłek jest Poczta Polska S.A.  

z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa. 

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług,  

o których mowa w niniejszym regulaminie. 

3. Nadawca i adresat posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji usługi.”, 
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7) w Załączniku Nr 1A do regulaminu wprowadza się następujące zmiany: 

a) w § 1: 

- w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) usługa Paczka EKSTRA24 – doręczenie nastąpi po godzinie 16:00 następnego dnia 

roboczego po dniu nadania, zgodnie z wykazem relacji, o którym mowa w § 2 pkt 1,”, 

- ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W ramach usługi Paczka EKSTRA24 możliwe jest nadawanie przesyłek wyłącznie do 

miejscowości wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 2 pkt 1.”, 

b) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wykaz relacji dla przesyłek: 

a) Paczka EKSTRA24, 

b) Pocztex Ekspres 24 z usługą dodatkową: „Doręczenie do 8:00" albo „Doręczenie na 

wskazaną godzinę" albo „Doręczenie po godzinie 17:00”,”, 

c) w § 4: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Dokumenty zwrotne – zwrot do nadawcy podpisanych przez adresata dokumentów 

dołączonych do przesyłki albo stanowiących jej zawartość; dla przesyłek nadanych  

w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24 albo PACZKA48, przesyłka zawierająca dokumenty 

zwrotne może zostać nadana zgodnie z żądaniem nadawcy w usłudze Paczka EKSTRA24, 

PACZKA24 i PACZKA48, a dla nadawcy posiadającego zawartą pisemną umowę także jako 

przesyłka kurierska w serwisie Ekspres 24 albo ekonomiczna/priorytetowa 

rejestrowana/nierejestrowana przesyłka listowa; przesyłkę z usługą dodatkową „Dokumenty 

zwrotne” doręcza się wyłącznie do rąk własnych adresata; zależnie od usługi, w jakiej nadawane 

będą dokumenty zwrotne, nadawca zobowiązany jest zapewnić: 

a) opakowanie i odpowiednio wypełnioną nalepkę adresową – w przypadku wyboru usługi 

Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 albo Pocztex Ekspres 24, 

b) zaadresowane opakowanie – w przypadku wyboru ekonomicznej/priorytetowej 

rejestrowanej/nierejestrowanej przesyłki listowej,”, 

- pkt 4 – 10 skreśla się, 

- pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) Potwierdzenie odbioru – doręczenie nadawcy formularza „Potwierdzenie odbioru”  

z pokwitowaniem odbioru przesyłki dokonanym przez odbiorcę; dla przesyłek nadanych  

w usługach Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 „Potwierdzenie odbioru” może zostać 

nadane zgodnie z żądaniem nadawcy w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 

albo priorytetową nierejestrowaną przesyłką listową, a dla nadawcy posiadającego zawartą 

pisemną umowę także jako przesyłka kurierska w serwisie Ekspres 24; nadawca zobowiązany 

jest zapewnić opakowanie i odpowiednio wypełnioną nalepkę adresową dla potwierdzenia 
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odbioru nadawanego w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 albo Pocztex 

Ekspres 24,”, 

d) w § 5 ust. 2 skreśla się, 

e) w § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) odbiorca przy doręczeniu przesyłki, na wyraźne żądanie nadawcy,”, 

f) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zabezpieczoną przesyłkę doręcza się pod adresem wskazanym na nalepce adresowej, po 

uprzednim poinformowaniu odbiorcy o stanie przesyłki oraz możliwości sprawdzenia stanu jej 

zawartości.”, 

g) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przesyłki, o których mowa w ust. 1 i 2, doręcza się pod adresem wskazanym na nalepce 

adresowej, po uprzednim poinformowaniu odbiorcy o stanie przesyłki oraz konieczności 

sprawdzenia stanu jej zawartości.”, 

h) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku nieskutecznej próby doręczenia przesyłki nadanej w usłudze Paczka EKSTRA24, 

w kolejnym dniu roboczym po godzinie 16:00 podejmowana jest ponowna (druga) próba 

doręczenia.”, 

i) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu: 

„§ 15a 

W przypadku przesyłek nadanych z opcją wielopaczkowość, odmowa przyjęcia którejkolwiek  

z przesyłek jest równoznaczna z odmową przyjęcia wszystkich przesyłek nadanych w ramach 

danej opcji .”, 

j) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16 

Usługę uważa się za nienależycie wykonaną (w celach odszkodowawczych), jeżeli doręczenie 

przesyłki lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia lub 

nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej, nastąpiło: 

1) przed godziną 16:00 pierwszego dnia roboczego po dniu nadania – w usłudze Paczka 

EKSTRA24, 

2) drugiego dnia roboczego, ale nie później niż trzeciego dnia roboczego, licząc od dnia 

następnego po dniu nadania – w usłudze Paczka EKSTRA24 oraz w usłudze PACZKA24 (dla 

przesyłek kierowanych do strefy A), 

3) trzeciego dnia roboczego, ale nie później niż czwartego dnia roboczego, licząc od dnia 

następnego po dniu nadania – w usłudze PACZKA24 (dla przesyłek kierowanych do strefy B) 

oraz w usłudze PACZKA48.”, 

8) w Załączniku Nr 1B do regulaminu wprowadza się następujące zmiany: 

a) rozdział  NADANIE I TERMINY DORĘCZEŃ otrzymuje brzmienie: 

„NADANIE I TERMINY DORĘCZEŃ 
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Przesyłki możesz nadać w dniach i godzinach pracy danej placówki pocztowej.  

Godziną graniczną nadania przesyłek w dniu roboczym jest godzina zakończenia urzędowania 

danej placówki pocztowej, jednak nie później niż godzina 15:00. 

UWAGA: 

Przesyłka nadana w dniu roboczym po godzinie granicznej, w sobotę albo w dniu ustawowo 

wolnym od pracy traktowana jest jako nadana w następnym dniu roboczym po dniu nadania.  

Niepowszechne usługi pocztowe Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 realizowane są  

w gwarantowanych terminach doręczenia. 

Gwarantujemy, że Twoje przesyłki, nadane w usłudze Paczka EKSTRA24 oraz PACZKA24 

(adresowane do strefy A), dotrą do odbiorców już następnego dnia po dniu nadania.  

W standardzie świadczenia usługi Paczka EKSTRA24 gwarantujemy doręczanie przesyłek do 

wybranych miejscowości, zgodnie z wykazem, po godzinie 16:00 – zarówno dla pierwszej, jak  

i drugiej próby doręczenia.  

 

Ponadto, każdą przesyłkę nadaną w usłudze PACZKA24, a kierowaną do strefy B, doręczymy 

najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu nadania. 

Jeżeli wybrałeś usługę PACZKA48, do drugiego dnia roboczego po dniu nadania przesyłka na 

pewno dotrze do odbiorcy, dajemy na to naszą gwarancję. 

WAŻNE! 

Usługę uważa się za nienależycie wykonaną (w celach odszkodowawczych), jeżeli doręczenie 

przesyłki lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia lub 

nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej, nastąpiło: 

 przed godziną 16:00 pierwszego dnia roboczego po dniu nadania – w usłudze Paczka 

EKSTRA24, 

 drugiego dnia roboczego, ale nie później niż trzeciego dnia roboczego, licząc od dnia 

następnego po dniu nadania – w usłudze Paczka EKSTRA24 oraz w usłudze PACZKA24 (dla 

przesyłek kierowanych do strefy A), 

 trzeciego dnia roboczego, ale nie później niż czwartego dnia roboczego, licząc od dnia 

następnego po dniu nadania – w usłudze PACZKA24 (dla przesyłek kierowanych do strefy B) 

oraz w usłudze PACZKA48. 

Usługę uważa się za niewykonaną (w celach odszkodowawczych), jeżeli doręczenie przesyłki lub 

pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia lub nadejściu 

przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej nastąpiło: 

 po 3 dniach roboczych, licząc od dnia następnego po dniu nadania – w usłudze Paczka 

EKSTRA24 oraz w usłudze PACZKA24 (dla przesyłek kierowanych do strefy A), 

 po 4 dniach roboczych, licząc od dnia następnego po dniu nadania – w usłudze PACZKA24 (dla 

przesyłek kierowanych do strefy B) oraz w usłudze PACZKA48. 
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PAMIĘTAJ! 

W części placówek pocztowych Poczty Polskiej możesz nadać przesyłkę, z gwarancją terminu 

doręczenia, w godzinach późniejszych, niż godzina graniczna, wskazana w niniejszych zasadach 

– wykaz tych placówek znajduje się na stronie internetowej www.poczta-polska.pl. 

Jeżeli chcesz mieć możliwość nadawania przesyłek z zachowaniem gwarantowanych terminów 

doręczeń, w godzinach późniejszych niż godzina graniczna oraz w placówce nieujętej w wykazie, 

o którym mowa powyżej, możesz ustalić z nami inną godzinę graniczną nadania, niż standardowa 

oraz inne miejsce nadania – wystarczy, że podpiszesz z nami umowę.”, 

b) rozdział DOSTĘPNOŚĆ I LOKALIZACJA otrzymuje brzmienie: 

„DOSTĘPNOŚĆ I LOKALIZACJA 

Skorzystaj z rozwiniętej sieci placówek pocztowych, rozmieszczonych w dogodnych lokalizacjach 

w całym kraju. 

Przesyłkę możesz nadać w dowolnie wybranej placówce pocztowej. 

 

WYKAZ RELACJI 

 dla przesyłek: 

a) Paczka EKSTRA24, 

b) Pocztex Ekspres 24 z usługą dodatkową: „Doręczenie do 8:00" albo „Doręczenie na wskazaną 

godzinę" albo „Doręczenie po godzinie 17:00”  

WYKAZ OBSZARÓW 

strefy A  

znajdziesz na stronie www.poczta-polska.pl”. 

c) rozdział JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI otrzymuje brzmienie: 

„JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI 

W naszej ofercie znajdziesz również szeroką gamę usług dodatkowych, które dopasowaliśmy do 

indywidualnych potrzeb naszych Klientów. 

USŁUGI DODATKOWE 

ZWROT DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PRZESYŁKI/ZAWARTYCH W PRZESYŁCE 

Dokumenty zwrotne – zwrot do nadawcy podpisanych przez adresata dokumentów dołączonych 

do przesyłki albo stanowiących jej zawartość; dla przesyłek nadanych w usłudze Paczka 

EKSTRA24, PACZKA24 albo PACZKA48, przesyłka zawierająca dokumenty zwrotne może zostać 

nadana zgodnie z żądaniem nadawcy w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24 albo PACZKA48, 

a dla nadawcy posiadającego zawartą pisemną umowę także jako przesyłka kurierska w serwisie 

Ekspres 24 albo ekonomiczna/priorytetowa rejestrowana/nierejestrowana przesyłka listowa; 

przesyłkę z usługą dodatkową „Dokumenty zwrotne” doręcza się wyłącznie do rąk własnych 

http://www.poczta-polska.pl/
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adresata; jako nadawca zobowiązany jesteś zapewnić opakowanie i odpowiednio wypełnioną 

nalepkę adresową albo zaadresowane opakowanie dla przesyłki zawierającej dokumenty zwrotne. 

ZWROT KWOTY POBRANEJ OD ODBIORCY PRZESYŁKI 

Pobranie – zainkasowanie od odbiorcy określonej przez nadawcę kwoty pieniężnej (kwoty 

pobrania) i przekazanie jej na wskazany przez nadawcę adres albo rachunek bankowy. 

Maksymalna kwota pobrania określona jest w cenniku albo pisemnej umowie. 

 

POTWIERDZENIE DORĘCZENIA ALBO ZWROTU PRZESYŁKI 

Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu – niezwłoczne poinformowanie nadawcy o dacie  

i godzinie zdarzenia (doręczenie/zwrot), realizowane w formie SMS. 

PAMIĘTAJ! 

Masz także możliwość skorzystania z potwierdzenia doręczenia albo zwrotu pocztą elektroniczną, 

jeżeli dane o przesyłkach przekazujesz do Poczty Polskiej w formie elektronicznej.  

 

DORĘCZENIE WYŁĄCZNIE ADRESATOWI 

Doręczenie do rąk własnych – doręczenie przesyłki wyłącznie osobie wskazanej jako adresat 

przesyłki. W przypadku braku takiej możliwości, przesyłka jest awizowana. Usługa nie jest 

realizowana w przypadku adresowania przesyłki do obiektów zamkniętych, gdzie nie ma 

możliwości doręczenia przesyłki do rąk własnych adresata. 

 

WYSYŁANIE PRZEDMIOTÓW KRUCHYCH I DELIKATNYCH 

Ostrożnie – traktowanie przesyłki ze szczególną ostrożnością; usługa wymagana dla przesyłek  

z zawartością: przedmiotów łatwo tłukących się, płynów, gazów, szkła, rzeczy łamliwych  

i kruchych, rzeczy oznaczonych jako „rzecz o krótkim okresie trwałości”, żywych roślin, owadów  

i żywych ptaków (w szczególności pszczół i piskląt ptactwa domowego). 

 

PRZEDMIOTY PRZEKRACZAJĄCE STANDARDOWE WYMIARY 

Ponadgabaryt - świadczenie usługi dla przesyłki, której wymiary wynoszą: 250 cm < (a+ b+ c) <= 

300 cm, przy czym dł. maks. = 150 cm.* 

 

POTWIERDZENIE ODBIORU PRZESYŁKI PRZEZ ODBIORCĘ 

Potwierdzenie odbioru – doręczenie nadawcy formularza „Potwierdzenie odbioru”  

z pokwitowaniem odbioru przesyłki dokonanym przez odbiorcę. Dla przesyłek nadanych  

w usługach Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 „Potwierdzenie odbioru” może zostać 

nadane zgodnie z żądaniem nadawcy w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 albo 

priorytetową nierejestrowaną przesyłką listową, a dla nadawcy posiadającego zawartą pisemną 

umowę także jako przesyłka kurierska w serwisie Ekspres 24; jako Nadawca zobowiązany jesteś 
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zapewnić opakowanie i odpowiednio wypełnioną nalepkę adresową dla potwierdzenia odbioru 

nadawanego w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 albo Pocztex Ekspres 24. 

 

SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI PRZEZ ODBIORCĘ 

Sprawdzenie zawartości – otwarcie przesyłki przez odbiorcę i porównanie jej zawartości  

z formularzem specyfikacji. 

 

* a oznacza długość, b – szerokość, c – wysokość 

UBEZPIECZENIE PRZESYŁKI 

Ubezpieczenie - to finansowa ochrona przed stratą, zniszczeniem, uszkodzeniem przesyłki. 

Ochrona ubezpieczeniowa trwa od momentu nadania przesyłki do doręczenia – również w trakcie 

zwrotu do nadawcy, gdy adresat nie odebrał przesyłki. 

 

PAMIĘTAJ!  

Dla klienta z zawartą pisemną umową w cenę przesyłki wliczone jest ubezpieczenie – do 1 000,00 

zł. 

Jeżeli chcesz skorzystać z ubezpieczenia, koniecznie zapoznaj się z OWU – znajdziesz tam 

wszystkie niezbędne informacje. 

Sumę ubezpieczenia przesyłki określa nadawca, uwzględniając jej wartość, poprzez wybór 

jednego z dostępnych wariantów – zgodnie z OWU. 

 

PAMIĘTAJ! 

Aby Twoja przesyłka mogła zostać objęta ubezpieczeniem, koniecznie, jako nadawca, dokonaj 

płatności za przesyłkę i składkę ubezpieczenia. Jeżeli składkę za ubezpieczenie pokrywa za Ciebie 

Poczta Polska – wnieś opłatę za usługę. 

Jeżeli opłatę za usługę ma uiścić odbiorca, możesz skorzystać wyłącznie z ubezpieczenia 

zawartego w cenie usługi. 

POZOSTAŁE MOŻLIWOŚCI 

ZADEKLAROWANIE WARTOŚCI WYSYŁANYCH PRZEDMIOTÓW POWYŻEJ 100,00 ZŁ - 

podanie rzeczywistej wartości wysyłanych przez nadawcę w przesyłce przedmiotów, ma wpływ na 

wysokość przysługującego odszkodowania np. w sytuacji utraty, zaginięcia lub zniszczenia 

przesyłki. 

Maksymalna kwota zadeklarowanej wartość podana jest w cenniku albo pisemnej umowie. 
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ODBIÓR PRZESYŁKI W PLACÓWCE POCZTOWEJ 

Odbiór w punkcie - doręczenie przesyłki w placówce pocztowej wskazanej przez nadawcę*, po 

wcześniejszym powiadomieniu przez Pocztę Polską odbiorcy SMS-em o możliwości i miejscu jej 

odbioru.  

* przesyłki doręczane są w wyznaczonych placówkach pocztowych, aktualny wykaz tych placówek 

znajduje się na stronie internetowej www.poczta-polska.pl 

 

KILKA PRZESYŁEK NADANYCH I DORĘCZANYCH JEDNOCZEŚNIE DO JEDNEGO 

ODBIORCY 

Wielopaczkowość - przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłek w ilości nie mniejszej niż 

2 sztuki, nadanych jednorazowo przez jednego nadawcę, przeznaczonych do doręczenia do 

jednego odbiorcy pod jeden wskazany adres, na warunkach określonych w pisemnej umowie. 

 

PAMIĘTAJ! 

Możliwość skorzystania z opcji „wielopaczkowość” dotyczy wyłącznie klientów przekazujących do 

Poczty Polskiej dane o przesyłkach w formie elektronicznej. 

Jeżeli odbiorca odmówi przyjęcia którejkolwiek paczki z przesyłki nadanej z opcją 

wielopaczkowość, będzie to równoznaczne z odmową przyjęcia wszystkich paczek z tej przesyłki.”, 

d) w rozdziale JAK NADAĆ ŻYWE PTAKI I OWADY? część PAMIĘTAJ! otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„PAMIĘTAJ! 

 Przesyłkę zawierającą żywe ptaki albo owady nadaj przed godziną graniczną. 

 W dniu roboczym poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy nie możesz nadać 

przesyłki zawierającej żywe ptaki albo owady. 

 Przesyłkę zawierającą żywe ptaki albo owady zapakuj zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji 

BEZPIECZNE PAKOWANIE. 

 Jeżeli pierwsza próba doręczenia przesyłki z zawartością żywych ptaków albo owadów okaże 

się nieskuteczna, podejmiemy ponowną próbę jej doręczenia.* Jeżeli ponowna (druga) próba 

doręczenia także będzie nieskuteczna, zwrot przesyłki otrzymasz w najszybszym możliwym 

terminie.”, 

e) rozdział PO WYBRANIU USŁUGI DODATKOWEJ LUB ZADEKLAROWANIU WARTOŚCI 

otrzymuje brzmienie: 

„PO WYBRANIU USŁUGI DODATKOWEJ LUB ZADEKLAROWANIU WARTOŚCI 

 

Korzystając z usługi dodatkowej „Pobranie”: 

 niezbędne dane podaj na nalepce adresowej, 

 umieść na opakowaniu przesyłki nalepkę „Przesyłka pobraniowa” albo nanieś kolorem 

czerwonym napis „POBRANIE”, 

http://www.poczta-polska.pl/
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 możesz dodatkowo podać na opakowaniu przesyłki kwotę pobrania. 

 

UWAGA! 

Jeżeli regularnie nadajesz przesyłki z usługą dodatkową „Pobranie”, możesz skorzystać ze 

zbiorczego przelewu kwoty pobrania na rachunek bankowy – wystarczy, że podpiszesz z Pocztą 

Polską umowę na świadczenie usług. 

 

W przypadku przesyłki z usługą dodatkową „Ostrożnie”, na opakowaniu przesyłki: 

 umieść nalepkę „Ostrożnie” albo nanieś kolorem czerwonym napis „OSTROŻNIE”,  

 możesz dodatkowo umieścić nalepki lub napisy w kolorze czerwonym np.: ,,SZKŁO”, 

„GÓRA/DÓŁ”, „NIE PRZEWRACAĆ”. 

Dla przesyłki z usługą dodatkową „Potwierdzenie odbioru”: 

 wypełnij i przytwierdź do przesyłki formularz potwierdzenia odbioru,  

 umieść wewnątrz nadawanej przesyłki opakowanie i wypełnioną nalepkę adresową dla 

potwierdzenia odbioru nadawanego w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 

albo Pocztex Ekspres 24, 

 na stronie adresowej przesyłki umieść nalepkę „Potwierdzenie odbioru” albo nanieś kolorem 

czerwonym napis „POTWIERDZENIE ODBIORU”. 

W przypadku przesyłki z usługą dodatkową „Sprawdzenie zawartości”: 

 sporządź w dwóch egzemplarzach formularz specyfikacji i określ w nim nazwę towaru 

znajdującego się w przesyłce – bez wskazań: rodzaju, masy, ceny jednostkowej, koloru, 

rozmiaru, marki, gatunku, kształtu, wymiaru, itp., a także wpisz datę i swój podpis, a następnie 

umieść obydwa egzemplarze formularza wewnątrz przesyłki, 

 na opakowaniu przesyłki umieść nalepkę „Sprawdzenie zawartości” albo nanieś kolorem 

czerwonym napis „SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI”. 

Jeżeli nadajesz przesyłkę z usługą dodatkową „Dokumenty zwrotne”, koniecznie: 

 umieść wewnątrz nadawanej przesyłki wypełnioną nalepkę adresową dla przesyłki Paczka 

EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 albo Pocztex Ekspres 24 z dokumentami zwrotnymi oraz 

opakowanie do zwrotu dokumentów, albo 

 zaadresuj kopertę dla dokumentów zwrotnych, jeżeli ich nadanie ma nastąpić w formie przesyłki 

listowej rejestrowanej/nierejestrowanej ekonomicznej/priorytetowej, zgodnie  

z zawartą przez Ciebie pisemną umową. 

UWAGA! 

Jeżeli odbiorca odmówi nadania przesyłki ze zwrotnymi dokumentami, stanowiącymi zawartość 

przesyłki nadanej z usługą dodatkową „Dokumenty zwrotne”, Poczta Polska poinformuje Cię  

o tym zdarzeniu. 

Konsekwencją odmowy nadania dokumentów zwrotnych bezpośrednio po doręczeniu jest brak 

przysługującego odszkodowania z tytułu braku realizacji usługi dodatkowej. Nadanie dokumentów 
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zwrotnych w terminie późniejszym wiąże się także z koniecznością poniesienia przez odbiorcę 

opłaty zgodnie z cennikiem albo pisemną umową. 

Do nadania dokumentów zwrotnych, jak i potwierdzenia odbioru, w usłudze Paczka EKSTRA24 

albo Pocztex Ekspres 24 wykorzystaj opakowanie firmowe do 1 kg. 

Abyś mógł skorzystać z usług dodatkowych „Dokumenty zwrotne” lub „Potwierdzenia odbioru”, 

które zostaną do Ciebie przesłane jako Paczka EKSTRA24, zarówno miejscowość nadania 

przesyłki, jak i miejscowość jej przeznaczenia muszą znajdować się w „Wykazie relacji dla 

przesyłek: 

a) Paczka EKSTRA24, 

b) Pocztex Ekspres 24 z usługą dodatkową: „Doręczenie do 8:00" albo „Doręczenie na wskazaną 

godzinę" albo „Doręczenie po godzinie 17:00””. 

 

Jeżeli w Twojej przesyłce znajdują się rzeczy o wartości powyżej 100,00 zł, deklarowaną 

wartość podaj na: 

 nalepce adresowej przesyłki w polu „Wartość” – cyframi w PLN; 

 opakowaniu przesyłki - w sposób trwały bez żadnych skreśleń lub podkreśleń – cyframi  

i słownie, a także umieść nalepkę „W” albo nanieś kolorem czerwonym oznaczenie „W” 

albo wybierz jeden z dostępnych wariantów ubezpieczenia. 

 

WAŻNE 

Wzory wszystkich druków, formularzy, blankietów oraz nalepek, niezbędnych do świadczenia 

usług, znajdują się na stronie internetowej www.poczta-polska.pl.”, 

f) rozdział  CENNIK, OPŁATY otrzymuje brzmienie: 

„CENNIK, OPŁATY 

CENNIK 

Opłaty za przesyłki dostępne są na stronie: 

http://www.poczta-polska.pl 

oraz w placówkach pocztowych. 

 

Klientom prowadzącym działalność gospodarczą proponujemy możliwość dopasowania naszej 

oferty do swoich potrzeb biznesowych w trakcie indywidualnego spotkania z przedstawicielem 

handlowym Poczty Polskiej. 

ELASTYCZNE KSZTAŁTOWANIE CEN 

Dla Klientów, z którymi została zawarta pisemna umowa – opłata uzależniona od wolumenu  

i masy - szczegóły u przedstawiciela handlowego Poczty Polskiej. 

 

http://www.poczta-polska.pl/
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Podpisując umowę z Pocztą Polską zyskujesz: 

• swobodny wybór formy płatności za usługi: gotówką bądź bezgotówkowo, poprzez polecenie 

przelewu:  

z góry, z dołu, zaliczkowo, 

• korzystne opłaty za przesyłki, 

• możliwość korzystania z narzędzi elektronicznych usprawniających nadanie. 

 

Poznaj atrakcyjną ofertę cenową, jaką przygotowaliśmy dla Ciebie! 

Skontaktuj sie z przedstawicielem handlowym za pomocą formularza zgłoszeniowego 

https://www.poczta-polska.pl/kontakt-dla-klientow/ 

lub telefonicznie 801 333 444* (z telefonów stacjonarnych, opłata jak za połączenie lokalne) 

+48 43 842 06 00 * (z telefonów GSM i z zagranicy, opłata zgodnie z cennikiem operatora) 

* infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00 

 

KTO MOŻE OPŁACIĆ USŁUGĘ? 

Opłaty za usługę może dokonać: 

• nadawca przy nadaniu przesyłki; 

• odbiorca przy doręczeniu przesyłki; 

• osoba trzecia, niebędąca nadawcą lub odbiorcą - jeżeli wynika to z pisemnej umowy, w której 

określony jest ten sposób uiszczania opłat.”, 

g) w rozdziale  ELEKTRONICZNE WSPARCIE PROCESÓW NADAWCZYCH część KALKULATOR 

CEN otrzymuje  brzmienie: 

„KALKULATOR CEN 

Aplikacja internetowa umożliwiająca w prosty i szybki sposób dokonanie kalkulacji ceny Twojej 

przesyłki. Wystarczy podać szczegóły dotyczące przesyłki – wybierając z dostępnej listy, jak np.: 

masę, dodatkowe usługi (potwierdzenie doręczenia, pobranie, itp.), aby poznać cenę najlepiej 

dopasowanej usługi. Dostępny 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu pod adresem: 

http://cennik.poczta-polska.pl”, 

h) w rozdziale POSTĘPOWANIE PRZY DORĘCZANIU w części „Co dalej?” dodaje się pierwsze 

zdanie w brzmieniu: 

„Przesyłkę zabezpieczoną przez Pocztę Polską, jak również przesyłkę, do której sporządziliśmy 

protokół, doręczymy pod adresem wskazanym na nalepce adresowej.”, 

i) w rozdziale PONOWNA PRÓBA DORĘCZENIA, ZAWIADOMIENIE, TERMIN NA ODBIÓR, 

ZWROT w części „Postępowanie po nieudanej próbie doręczenia przesyłki” pierwsze zdanie 

otrzymuje brzmienie: 

„Paczka EKSTRA24 
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W takim przypadku, w kolejnym dniu roboczym po godzinie 16:00 podejmowana jest ponowna 

próba doręczenia.”. 


