
Obowiązuje od 1 czerwca 2015 roku 
 

W Regulaminie świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24  

i PACZKA48 w obrocie krajowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 327/2013/PRUP Dyrektora 

Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie Regulaminu 

świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie 

krajowym z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) cennik – dokument określający opłaty za świadczone usługi,”, 

b) w pkt 6 średnik zastępuje się przecinkiem, 

c) pkt 7a otrzymuje brzmienie: 

„7a) opłata za usługę - opłatę za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki w usłudze 

Paczka EKSTRA24, PACZKA24 albo PACZKA48,”, 

d) po pkt 12a dodaje się pkt 12b w brzmieniu: 

„12b) Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 

r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. poz. 1468),”, 

2) § 3 otrzymuje brzmienie:  

„Poczta Polska świadczy usługi: 

1) Paczka EKSTRA24, 

2) PACZKA24, 

3) PACZKA48 

w gwarantowanych terminach, określonych w § 1 ust. 4 załącznika nr 1A do regulaminu, na zasadach 

szczegółowo określonych w tym załączniku.”, 

3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a 

Poczta Polska świadczy usługi, o których mowa w § 3, także z opcją „Odbiór w punkcie” w placówce 

pocztowej, dla adresatów posiadających pocztę elektroniczną albo numer telefonu w sieci telefonii 

komórkowej operatora krajowego.”, 

4) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przesyłki mogą być przyjmowane z usługami dodatkowymi, o których mowa w § 4 załącznika  

nr 1A do regulaminu.”, 

5) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Stosowanie przez nadawcę na opakowaniu przesyłki taśm samoprzylepnych, nalepek i napisów 

wskazujących na sposób postępowania z przesyłką przy jej przemieszczaniu i doręczaniu jest 

możliwe wyłącznie w przypadku zlecenia realizacji usług dodatkowych lub opcji, o których mowa  

w § 4 i 5 załącznika nr 1A do regulaminu, a także w przypadku wybrania ubezpieczenia.”, 

6) w § 10: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) anulowania lub zmiany wysokości kwoty pobrania w przypadku zlecenia realizacji tej usługi 
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dodatkowej, określonej w § 4 pkt 2 załącznika nr 1A do regulaminu.”, 

b) w ust. 8 skreśla się słowa: 

„ust. 1”, 

7) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku braku możliwości doręczenia przesyłki pod adresem wskazanym na przesyłce, 

Poczta Polska pozostawia w skrzynce oddawczej adresata lub przekazuje pocztą elektroniczną lub 

SMS zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia, w przypadkach określonych w § 14 ust. 2 i § 15 

ust. 1 załącznika nr 1A do regulaminu.”, 

8) w § 12: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

albo owady, z zastrzeżeniem § 14 ust. 7 załącznika nr 1A do regulaminu, zostaje niezwłocznie 

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

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Dla przesyłek z opcją „Odbiór w punkcie” termin odbioru wynosi 14 dni, licząc od dnia 

następnego po dniu wysłania powiadomienia, o którym mowa w § 9 ust. 2 załącznika nr 1A do 

regulaminu.”, 

9) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odmowa pokwitowania odbioru przesyłki, odmowa sprawdzenia zawartości w przypadku 

wykupienia usługi dodatkowej, o której mowa w § 4 pkt 15 załącznika nr 1A do regulaminu lub 

uiszczenia opłat ciążących na przesyłce jest równoznaczna z odmową przyjęcia przesyłki.”, 

10) w § 15 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wysokość opłaty za usługi dodatkowe oraz opcje, o których mowa w § 4 i 5 załącznika nr 1A do 

regulaminu, jest określana i naliczana zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu nadania 

przesyłki albo z zawartą pisemną umową. 

4. Opłatę za usługę uiszcza: 

1) nadawca przy nadaniu przesyłki albo 

2) odbiorca przy doręczeniu przesyłki, zgodnie ze wskazaniem nadawcy, albo 

3) osoba trzecia niebędąca nadawcą lub adresatem – jeżeli wynika to z pisemnej umowy, w której 

określony jest ten sposób uiszczania opłat.”, 

11) § 16 otrzymuje brzmienie: 

                                                                                „§ 16 

1. Poczta Polska odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, chyba że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło: 

1) wskutek siły wyższej, 

2) z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub adresata, niewywołanych winą Poczty 

Polskiej, 

3) z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów Prawa pocztowego albo 

regulaminu, 
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4) z powodu właściwości przesyłanej rzeczy. 

2. Powołując się na jedną z przyczyn wymienionych w ust. 1, Poczta Polska przedstawia dowód jej 

wystąpienia. 

3. Poczta Polska odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w zakresie 

określonym w ust. 6 i 8, chyba że niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie: 

1) jest następstwem czynu niedozwolonego, 

2) nastąpiło z winy umyślnej Poczty Polskiej, 

3) jest wynikiem rażącego niedbalstwa Poczty Polskiej. 

4. W przypadkach wymienionych w ust. 3, Poczta Polska ponosi odpowiedzialność w pełnej 

wysokości, po udowodnieniu przez klienta zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, 

wykazaniu związku przyczynowo-skutkowego, udowodnieniu wysokości straty, którą klient poniósł 

oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, na zasadach określonych 

w Kodeksie cywilnym. 

5. Usługę uważa się za nienależycie wykonaną: 

1) jeżeli doręczenie przesyłki lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie 

doręczenia lub nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej 

nastąpiło w terminach, wskazanych w § 16 załącznika nr 1A do regulaminu, z zastrzeżeniem 

ust. 7 pkt 1, 

2) w przypadku częściowego ubytku lub częściowego uszkodzenia zawartości przesyłki, 

3) w przypadku braku realizacji zleconych usług dodatkowych, określonych w § 4 załącznika nr 1A 

do regulaminu. 

6. Z zastrzeżeniem § 21 ust. 5, z tytułu nienależytego wykonania usługi przysługuje odszkodowanie: 

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

dwukrotność: 

a) opłaty za usługę, zgodnie z cennikiem albo zawartą pisemną umową, albo 

b) różnicy w opłacie za usługę nienależycie wykonaną a opłatą za inną usługę, objętą 

niniejszym regulaminem, a 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, 

2) w przypadku częściowego ubytku lub częściowego uszkodzenia zawartości przesyłki –  

w żądanej wysokości, jednak nie wyższej, niż zadeklarowana wartość przesyłki, 

3) w przypadku braku realizacji zleconej usługi dodatkowej, określonej w § 4 załącznika nr 1A do 

regulaminu - w żądanej wysokości, jednak nie wyższej, niż dwukrotność opłaty za 

niezrealizowaną usługę dodatkową, zgodnie z cennikiem albo zawartą pisemną umową. 

7. Usługę uważa się za niewykonaną: 

1) jeżeli doręczenie przesyłki lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie 

doręczenia lub nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej, 

nastąpiło po terminie, po którym usługę uważa się za niewykonaną, zgodnie z § 17 załącznika 

nr 1A do regulaminu, 
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2) w przypadku całkowitego ubytku albo całkowitego uszkodzenia zawartości, 

3) w przypadku utraty przesyłki, gdzie jako utratę traktuje się nie nadejście przesyłki do miejsca 

przeznaczenia wskazanego na nalepce adresowej w ciągu 30 dni od dnia nadania, 

4) w przypadku niepowiadomienia adresata, z przyczyn innych niż występujące po stronie 

nadawcy lub adresata, o nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce 

pocztowej, skutkującego jej zwrotem do nadawcy. 

8. Z zastrzeżeniem § 21 ust. 5, w przypadku niewykonania usługi przysługuje odszkodowanie: 

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 i 4 – w żądanej wysokości, jednak nie wyższej, niż 

dwukrotność opłaty za usługę, zgodnie z cennikiem albo zawartą pisemną umową, 

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 i 3 - w żądanej wysokości, jednak nie wyższej, niż 

zadeklarowana wartość przesyłki. 

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

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

także opłatę za niezrealizowaną usługę dodatkową. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 3 i 4, Poczta Polska, niezależnie od wypłaconego 

odszkodowania, zwraca w całości opłatę za usługę wraz z opłatami za usługi dodatkowe. W 

przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, zwrotowi podlega także opłata za zwrot przesyłki. 

11. Szczegóły ochrony ubezpieczeniowej przesyłek, jak również zasady wypłaty odszkodowania, 

zawarte są w OWU dostępnych na stronie internetowej.”, 

12) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku błędnego skierowania kwoty pobrania z winy Poczty Polskiej po doręczeniu przesyłki 

lub nie przekazaniu nadawcy żądanej kwoty pobrania, oprócz odszkodowania, o którym mowa w § 16 

ust. 6 pkt 3, nadawcy przysługuje zwrot kwoty pobrania.”, 

13) w § 18 w pkt 2 przecinek zastępuje się kropką, a pkt 3 uchyla się, 

14) § 19 - 23 otrzymuje brzmienie: 

„§ 19 

1. Reklamacja powinna zawierać: 

1) imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację, 

2) pozostałe dane adresowe nadawcy i adresata, 

3) przedmiot reklamacji, 

4) numer przesyłki, datę i miejsce jej nadania, 

5) opis okoliczności uzasadniających reklamację, 

6) kwotę roszczenia w przypadku żądania jej przez reklamującego, 

7) datę sporządzenia reklamacji, 

8) podpis reklamującego – dla reklamacji składanej w postaci pisemnej, 

9) dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji, jeżeli dane kontaktowe są inne, niż wskazane  

w pkt 1 i 2, 

10) wykaz załączonych dokumentów. 
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2. Do reklamacji wnoszonej w formie pisemnej papierowej i ustnej do protokołu, reklamujący 

zobowiązany jest dołączyć: 

1) oświadczenie o niewidocznych ubytkach lub uszkodzeniach przesyłki zgłoszonych w terminie  

7 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez adresata – w przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 1 

pkt. 1 lit. c, 

2) oświadczenie nadawcy o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń – w przypadku,  

o którym mowa w § 20 ust. 5 pkt 2, 

3) protokół sporządzony przy odbiorze przesyłki, w sytuacjach przewidzianych niniejszym 

regulaminem. 

3. Do reklamacji wnoszonej w formie elektronicznej należy dołączyć kopie dokumentów, o których 

mowa w ust. 2. 

4. W uzasadnionych przypadkach Poczta Polska może zwrócić się o uzupełnienie reklamacji,  

w określonym terminie, o: 

1) potwierdzenie nadania przesyłki, przedstawione do wglądu, 

2) opakowanie przesyłki, z zastrzeżeniem ust. 6. 

5. Na dowód złożenia reklamacji reklamujący otrzymuje potwierdzenie jej złożenia. 

6. Nieuzupełnienie reklamacji o opakowanie przesyłki, nie stanowi podstawy do pozostawienia 

reklamacji bez rozpatrzenia. 

 

§ 20 

1. Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi można wnieść: 

1) z tytułu ubytku zawartości lub uszkodzenia zawartości przesyłki: 

a) bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki, jeżeli został sporządzony protokół, o którym mowa  

w § 11 ust. 5 załącznika nr 1A do regulaminu, 

b) po przyjęciu przesyłki, jeżeli bezpośrednio przy przyjęciu zostało złożone pisemne 

oświadczenie o stwierdzeniu ubytków lub uszkodzeń przesyłki albo został sporządzony 

protokół, o którym mowa w § 11 ust. 5 załącznika nr 1A do regulaminu, 

c) nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki w przypadku uszkodzeń i ubytków 

nie dających się zauważyć z zewnątrz, stwierdzonych po przyjęciu przesyłki,  

2) z tytułu utraty przesyłki  – w dniu następnym po upływie terminu, w jakim uważa się 

niedoręczoną przesyłkę za utraconą zgodnie z § 16 ust. 7 pkt 3, 

3) z tytułu opóźnienia w doręczeniu przesyłki w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia 

– po upływie tego terminu. 

2. Reklamację można wnieść nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit c, ciężar udowodnienia, iż ubytki lub uszkodzenie 

zawartości przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez Pocztę Polską w celu 

wykonania usługi a jej doręczeniem, spoczywa na reklamującym. 

4. Reklamację: 

1) wniesioną po terminie, lub 
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2) niekompletną, która została uzupełniona po terminie, lub 

3) niekompletną, która nie została uzupełniona w terminie, lub  

4) wniesioną przez osobę nieuprawnioną, 

pozostawia się bez rozpatrzenia. W przypadku, o którym mowa w pkt 4, reklamującego informuje 

się niezwłocznie o możliwości wniesienia reklamacji przez osobę uprawnioną. 

5. Prawo wniesienia reklamacji przysługuje: 

1) nadawcy, 

2) adresatowi – w przypadku, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia 

roszczeń albo, gdy przesyłka zostanie doręczona adresatowi. 

 

                § 21 

1. Reklamację rozpatruje właściwa jednostka organizacyjna Poczty Polskiej. 

2. Jednostka organizacyjna Poczty Polskiej rozpatrująca reklamację udziela odpowiedzi na 

reklamację, w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji przez klienta. 

3. Jeżeli zgłoszona reklamacja nie spełnia wymogów określonych w § 19 ust. 1 - 3 lub istnieje 

potrzeba uzupełnienia reklamacji o dokumenty, o których mowa w § 19 ust. 4, jednostka 

organizacyjna rozpatrująca reklamację wzywa reklamującego do usunięcia braków w terminie  

7 dni od dnia doręczenia wezwania. Okresu tego nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji. 

4. Odpowiedź na reklamację zawiera: 

1) nazwę jednostki Poczty Polskiej właściwej dla rozpatrywania reklamacji, 

2) powołanie podstawy prawnej, 

3) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji w całości lub części, 

4) w przypadku przyznania odszkodowania – wysokość przyznanej kwoty odszkodowania oraz 

informację o sposobie i terminie wypłaty, 

5) w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub części uzasadnienie faktyczne  

i prawne, 

6) pouczenie o prawie odwołania się oraz wskazanie nazwy jednostki odwoławczej, do której 

można wnieść odwołanie, oraz informację o możliwości wcześniejszego, tj. przed wyczerpaniem 

drogi reklamacyjnej, dochodzenia roszczeń określonych w ustawie w postępowaniu sądowym 

albo mediacyjnym przez Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, albo przed stałym 

polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 

7) podpis upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej rozpatrującej reklamację  

z podaniem stanowiska służbowego. 

5. W przypadku prowadzenia postępowania z zakresu likwidacji szkody w związku z ubezpieczeniem 

przesyłki, odpowiedź na reklamację uwzględnia rozstrzygnięcie zgodne z OWU. W przypadku zaś 

przyznania odszkodowania z tytułu likwidacji szkody, kwota tego odszkodowania podlega 

zaliczeniu na poczet odszkodowania ustalonego w postępowaniu reklamacyjnym. 

6. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części, reklamujący może wnieść 

odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na reklamację. 
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7. Jednostka odwoławcza, do której wpłynęło odwołanie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 

otrzymania odwołania, informuje reklamującego o: 

1) pozytywnym rozpatrzeniu odwołania i w przypadku przyznania odszkodowania – wysokości 

przyznanej kwoty odszkodowania oraz o formie i terminie wypłaty nie dłuższym niż 30 dni od 

dnia uznania odwołania, albo 

2) o nieuwzględnieniu odwołania i nieprzyznaniu odszkodowania oraz o wyczerpaniu drogi 

postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym albo 

w postępowaniu mediacyjnym przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej albo w 

postępowaniu przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej. 

 

§ 22 

1. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania 

reklamacji przez jednostkę organizacyjną Poczty Polskiej, wyznaczoną do rozpatrywania odwołań 

albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia uznania reklamacji. 

2. Roszczenia przedawniają się z upływem 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki pocztowej. 

3. Bieg przedawnienia roszczeń zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia 

wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

4. Reklamujący może przed wyczerpaniem drogi reklamacyjnej dochodzić swoich roszczeń  

w postępowaniu sądowym albo w postępowaniu mediacyjnym przed Prezesem Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej albo w postępowaniu przed stałym polubownym sądem konsumenckim 

przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

 

§ 23 

Odszkodowanie oraz zwrot opłat wypłaca się zgodnie z pisemną dyspozycją reklamującego  

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji, przyznającej odszkodowanie.”, 

15) § 25a otrzymuje brzmienie: 

„§ 25a 

1. Administratorem danych osobowych nadawców oraz przekazanych przez nadawców danych 

osobowych adresatów przesyłek jest Poczta Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Stawki 2 (00-940 Warszawa). 

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są zbierane przez Pocztę Polską S.A. w celu 

świadczenia usług, o których mowa w niniejszym regulaminie oraz w innych celach prawnie 

dozwolonych. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług, o których mowa  

w regulaminie. 

4. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do dostępu u administratora danych 

osobowych do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także wniesienia pisemnego, 

umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną 
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sytuację lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celach 

marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.  

5. Uprawnienie w zakresie dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania nie narusza  praw 

i obowiązków Poczty Polskiej S.A., wynikających z przepisów prawa regulujących świadczenie 

usług pocztowych.  

6. Dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług, 

w tym dane dotyczące osób korzystających z usług, stanowią tajemnicę pocztową w rozumieniu 

art. 41 ustawy Prawo pocztowe.”, 

16) § 26 otrzymuje brzmienie: 

„§ 26 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Prawa 

pocztowego oraz Kodeksu cywilnego, a także Rozporządzenia.”, 

17) w Załączniku Nr 1A do regulaminu wprowadza się następujące zmiany: 

a) każdorazowo użytą nazwę opcji: odbiór w punkcie albo „odbiór w punkcie” zastępuje się 

sformułowaniem: „Odbiór w punkcie”, 

b) w § 1: 

- po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Istnieje możliwość nadania przesyłki w placówce pocztowej o wydłużonej godzinie granicznej 

przyjmowania przesyłek (dalej: placówka przyjazna eCommerce), z zachowaniem 

gwarantowanego terminu doręczenia, o którym mowa w ust. 4. Informacja o godzinie granicznej 

obowiązującej dla nadania w danej placówce przyjaznej eCommerce znajduje się na stronie 

www.poczta-polska.pl.”, 

- ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

„7. Przesyłki mogą być nadawane na skrytki pocztowe, poste restante albo z opcją  

„Odbiór w punkcie”, z wyłączeniem przesyłek zawierających rośliny. 

8. Owady oraz żywe ptaki (w szczególności pszczoły i pisklęta ptactwa domowego) można 

nadawać wyłącznie w usłudze Paczka EKSTRA24 (z wyłączeniem opcji „Odbiór w punkcie”, 

nadawania na poste restante oraz na skrytki pocztowe).”, 

c) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2 

Przy świadczeniu usługi stosowany jest: 

1) wykaz relacji dla przesyłek Paczka EKSTRA24,  

2) wykaz placówek świadczących opcję „Odbiór w punkcie”, 

3) wykaz obszarów strefy A, 

4) wykaz placówek przyjaznych eCommerce, 

dostępny na stronie www.poczta-polska.pl. Informacje ujęte w powyższych wykazach można 

uzyskać także pod numerem infolinii (801 333 444 z telefonów stacjonarnych, +48 43 842 06 00 z 

telefonów komórkowych oraz z zagranicy – opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora) 

oraz w placówkach pocztowych.”, 

http://www.poczta-polska.pl/
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d) w § 3 w ust. 4 nazwę usługi dodatkowej „Ponadgabaryt” zastępuje się nazwą: 

„Przesyłka niestandardowa”, 

e) 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 umieścić wewnątrz przesyłki 

albo dołączyć do przesyłki: 

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 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) Przesyłka niestandardowa - świadczenie usługi dla przesyłki spełniającej przynajmniej 

jedno z poniższych kryteriów: 

a) wymiary wynoszące 250 cm<(a+b+c)<=300 cm, przy czym dł. maks. = 150 cm, 

b) wymiary wynoszące (a+b+c)<=250 cm, przy czym dł. maks. = 150 cm, posiadającej: 

- nieregularne kształty lub 

- wystające elementy, lub 

- składającej się z dwóch odrębnych części, połączonych w jedną nieregularną całość (np. 

za pomocą folii stretch, taśmy); 

usługa dodatkowa nie dotyczy przesyłek, których opakowanie stanowi koperta foliowa (zwana 

inaczej foliopakiem),”, 

f) w § 5: 

- ust. 1 jako oznaczenie jednostki redakcyjnej – skreśla się, 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Odbiór w punkcie - doręczenie przesyłki w placówce pocztowej wskazanej przez nadawcę,  

z zastrzeżeniem § 2 pkt 2, po wcześniejszym powiadomieniu przez Pocztę Polską odbiorcy  

SMS-em lub pocztą elektroniczną o możliwości i miejscu jej odbioru,”, 

g) w § 9: 

- ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przesyłki doręczane są odbiorcy, po stwierdzeniu jego tożsamości i uzyskaniu podpisu,  

a w przypadku usługi Paczka EKSTRA24 także godziny doręczenia, na nalepce adresowej, bądź 
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w dokumentach oddawczych.”, 

- w ust. 2 po słowach „powiadomieniu adresata SMS-em” dodaje się treść w brzmieniu: 

„lub pocztą elektroniczną”, 

h) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W momencie doręczania, istnieje możliwość sprawdzenia stanu zawartości przesyłki 

bezpośrednio przed jej odbiorem, jeżeli odbiorca stwierdza uszkodzenie przesyłki lub jej stan 

wzbudza jego zastrzeżenia.”, 

i) w § 13 w ust. 2 słowa „nr 2” zastępuje się słowami: 

„nr 1B”, 

j) w § 14:  

- ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Po każdej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, nadanej w usłudze Paczka EKSTRA24, 

pracownik doręczający pozostawia odbiorcy zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia,  

z zastrzeżeniem ust. 3. Zawiadomienie pozostawia się w skrzynce oddawczej adresata lub jeśli 

nie jest to możliwe, w inny sposób nie naruszający przepisów prawa. W przypadku pozostawienia 

zawiadomienia o próbie doręczenia przesyłki w innym miejscu niż skrzynka oddawcza adresata, 

miejsce pozostawienia odnotowywane jest na przesyłce.”, 

- po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Przesyłkę, której w przypadku śmierci adresata nie można doręczyć, Poczta Polska 

niezwłocznie zwraca nadawcy odpłatnie z adnotacją „zwrot z powodu śmierci adresata” - jeżeli 

fakt ten został w sposób nie budzący wątpliwości stwierdzony przez doręczającego.”, 

- w ust. 4 skreśla się słowa: 

„albo przegródki pocztowej”, 

k) w § 15: 

- ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dla przesyłki nadanej w usłudze PACZKA24 albo PACZKA48, w przypadku nieskutecznej 

próby doręczenia, pracownik doręczający pozostawia odbiorcy zawiadomienie o podjętej próbie 

doręczenia, z zastrzeżeniem ust. 2. Zawiadomienie pozostawia się w skrzynce oddawczej 

adresata lub jeśli nie jest to możliwe, w inny sposób nie naruszający przepisów prawa.  

W przypadku pozostawienia zawiadomienia o próbie doręczenia przesyłki w innym miejscu niż 

skrzynka oddawcza adresata, miejsce pozostawienia odnotowywane jest na przesyłce.”, 

- po ustępie 2 dodaje się ust. 2a – 2c w brzmieniu: 

„2a. Przesyłkę, której w przypadku śmierci adresata nie można doręczyć, Poczta Polska 

niezwłocznie zwraca nadawcy odpłatnie z adnotacją „zwrot z powodu śmierci adresata” - 

jeżeli fakt ten został w sposób nie budzący wątpliwości stwierdzony przez doręczającego. 

2b. W przypadku przesyłki PACZKA24 albo PACZKA48, doręczanej za pośrednictwem skrytki 

pocztowej, pozostawienie opatrzonego datą i godziną zawiadomienia jest równoznaczne  

z powiadomieniem o możliwości doręczenia przesyłki w placówce pocztowej. 

2c. Przesyłka adresowana na poste restante, po nadejściu do placówki pocztowej jest 
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niezwłocznie przekazywana do doręczenia na wyznaczonym stanowisku. Opatrzenie 

przesyłki datą i godziną rozpoczyna bieg terminu jej odbioru.”, 

l) w § 15a użytą nazwę opcji: wielopaczkowość zastępuje się nazwą: „Wielopaczkowość”, 

m) § 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,  

a w przypadku pkt 2 i 3 także pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o 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 albo 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 albo czwartego dnia roboczego, licząc od dnia następnego po dniu nadania –  

w usłudze PACZKA24 (dla przesyłek kierowanych do strefy B) oraz w usłudze PACZKA48.”, 

n) § 18 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18 

Wzory wszystkich druków, formularzy, blankietów i nalepek, niezbędnych do świadczenia usługi 

oraz przykłady przesyłek z usługą dodatkową, o której mowa w § 4 pkt 13, znajdują się na stronie 

internetowej www.poczta-polska.pl.”, 

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

a) każdorazowo użytą nazwę opcji: odbiór w punkcie albo „odbiór w punkcie” zastępuje się nazwą: 

„Odbiór w punkcie”, 

b) każdorazowo użytą nazwę opcji: wielopaczkowość albo „wielopaczkowość” zastępuje się nazwą: 

„Wielopaczkowość”, 

c) każdorazowo użytą nazwę sekcji PAMIĘTAJ! zastępuje się nazwą: 

„ISTOTNE!”, 

d) tytuł rozdziału „NADANIE I TERMINY DORĘCZEŃ:” otrzymuje brzmienie: 

„NADANIE I TERMINY DORĘCZEŃ”, 

e) w rozdziale NADANIE I TERMINY DORĘCZEŃ sekcja WAŻNE! otrzymuje brzmienie: 

„WAŻNE! 

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

przesyłki lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia, a w 

przypadku, o którym mowa w punktorze drugim i trzecim także pozostawienie albo przekazanie 

zawiadomienia o nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej, 

nastąpiło: 

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

EKSTRA24, 

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

f) 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. 

 

Na stronie www.poczta-polska.pl znajdziesz: 

 

WYKAZ RELACJI 

dla przesyłek Paczka EKSTRA24, 

 

WYKAZ PLACÓWEK 

świadczących opcję „Odbiór w punkcie” 

 

WYKAZ OBSZARÓW 

strefy A  

 

WYKAZ PLACÓWEK PRZYJAZNYCH ECOMMERCE 

 

Informacje ujęte w wykazach możesz uzyskać także pod numerem infolinii (801 333 444  

z telefonów stacjonarnych, +48 43 842 06 00 z telefonów komórkowych oraz z zagranicy – opłata 

za połączenie zgodnie z cennikiem operatora) oraz w placówkach pocztowych.”, 

g) w rozdziale MASA i WYMIARY nazwę usługi dodatkowej „Ponadgabaryt” zastępuje się nazwą: 

„Przesyłka niestandardowa”, 

h) w rozdziale JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI: 

- w części USŁUGI DODATKOWE w sekcji ZWROT DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO 

PRZESYŁKI/ZAWARTYCH W PRZESYŁCE sformułowanie „zapewnić” zastępuje się słowami: 

http://www.poczta-polska.pl/
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„umieścić wewnątrz przesyłki albo dołączyć do niej”, 

- w części USŁUGI DODATKOWE, sekcja  PRZEDMIOTY PRZEKRACZAJĄCE STANDARDOWE 

WYMIARY otrzymuje brzmienie: 

„Przesyłka niestandardowa - świadczenie usługi dla przesyłki spełniającej przynajmniej jedno  

z poniższych kryteriów: 

 wymiary wynoszące 250 cm<(a+b+c)*<=300 cm, przy czym dł. maks. = 150 cm, 

 wymiary wynoszące (a+b+c)*<=250 cm, przy czym dł. maks. = 150 cm, posiadającej: 

- nieregularne kształty lub 

- wystające elementy, lub 

- składającej się z dwóch odrębnych części, połączonych w jedną nieregularną całość  

(np. za pomocą folii stretch, taśmy). 

Usługa dodatkowa nie dotyczy przesyłek, których opakowanie stanowi koperta foliowa (zwana 

inaczej foliopakiem).  

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

- w części POZOSTAŁE MOŻLIWOŚCI, sekcja ODBIÓR PRZESYŁKI W PLACÓWCE 

POCZTOWEJ uzyskuje brzmienie: 

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

wcześniejszym powiadomieniu przez Pocztę Polską odbiorcy SMS-em lub pocztą elektroniczną 

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.”, 

i) w rozdziale JAK NADAĆ ŻYWE PTAKI I OWADY pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: 

„Owady oraz żywe ptaki (w szczególności pszczoły i pisklęta ptactwa domowego) możesz nadać 

w usłudze Paczka EKSTRA24 (z wyłączeniem opcji „Odbiór w punkcie”, a także nadawania na 

poste restante oraz na skrytki pocztowe).”, 

j) w rozdziale NALEPKA ADRESOWA I KSIĄŻKA NADAWCZA w ust. 3: 

- w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) adresowanej na skrytkę pocztową:  „skr. poczt. Nr …”,”, 

- w pkt 3 skreśla się słowa: 

„albo przegródka”, 

k) w rozdziale PO WYBRANIU USŁUGI DODATKOWEJ LUB ZADEKLAROWANIU WARTOŚCI: 

- pierwszą sekcję UWAGA uchyla się, 

- trzeci akapit otrzymuje brzmienie: 

„Dla przesyłki z usługą dodatkową „Potwierdzenie odbioru”: 

 wypełnij i przytwierdź do przesyłki formularz potwierdzenia odbioru, 

 dołącz do nadawanej przesyłki opakowanie i wypełnioną nalepkę adresową dla 

potwierdzenia odbioru nadawanego w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24, 

PACZKA48 albo Pocztex Ekspres 24, 

http://www.poczta-polska.pl/
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 na stronie adresowej przesyłki umieść nalepkę „Potwierdzenie odbioru” albo nanieś 

kolorem czerwonym napis „POTWIERDZENIE ODBIORU”.”, 

- ostatnie zdanie sekcji UWAGA otrzymuje brzmienie: 

„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 Paczka EKSTRA24”.”, 

- sekcja WAŻNE otrzymuje brzmienie: 

„WAŻNE 
Wzory wszystkich druków, formularzy, blankietów i nalepek, niezbędnych do świadczenia usług 

oraz przykłady przesyłek niestandardowych znajdują się na stronie internetowej www.poczta-

polska.pl.”, 

l) w rozdziale ELEKTRONICZNE WSPARCIE PROCESÓW NADAWCZYCH, część ŚLEDZENIE 

PRZESYŁEK otrzymuje brzmienie: 

„Aplikacja umożliwiająca wygodne sprawdzenie aktualnego statusu przesyłki. Dostępna 24 h na 

dobę, przez 7 dni w tygodniu pod adresem: 

              http://sledzenie.poczta-polska.pl/”, 

m) w rozdziale POSTĘPOWANIE PRZY DORĘCZANIU: 

- pierwsze zdanie trzeciego akapitu otrzymuje brzmienie: 

„Przesyłka nadana z opcją „Odbiór w punkcie” doręczana jest w placówce oddawczej, 

wskazanej przez Ciebie przy nadaniu przesyłki, po przekazaniu adresatowi informacji (SMS, 

email) o dostępności przesyłki.”, 

- w sekcji ISTOTNE! po słowach „sprawdzenia stanu zawartości przesyłki.” dodaje się dwa akapity 

w brzmieniu: 

„W przypadku odmowy przyjęcia którejkolwiek paczki z przesyłki nadanej z opcją 

„Wielopaczkowość”, będzie to równoznaczne z odmową przyjęcia wszystkich paczek z tej 

przesyłki. 

 

Jeżeli doręczenie przesyłki nie będzie możliwe ze względu na śmierć adresata (o ile fakt ten 

będzie w sposób nie budzący wątpliwości stwierdzony przez osobę doręczającą), przesyłkę 

zwrócimy do Ciebie, jako nadawcy, niezwłocznie, umieszczając odpowiednią adnotację na 

przesyłce.”, 

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

ZWROT, w części Paczka EKSTRA24, PACZKA24 I PACZKA48: 

- dodaje się pierwszy akapit w brzmieniu: 

„Zawiadomienie papierowe po podjętej próbie doręczenia osoba doręczająca pozostawi  

w skrzynce oddawczej adresata. Jeżeli dostęp do skrzynki oddawczej będzie niemożliwy, 

zawiadomienie zostanie pozostawione w innym miejscu – miejsce pozostawienia zostanie 

odnotowane na przesyłce.”, 
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15 
 

- w drugim akapicie skreśla się słowa: 

„albo przegródki pocztowej”, 

- w czwartym akapicie, w treści drugiego punktora skreśla się słowa: 

„albo przegródki”. 


