
 
Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 48/2018 

Zarządu Poczty Polskiej S.A. 

z dnia 20 marca 2018 roku 

 

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 72/2017 Zarządu 

Poczty Polskiej S.A. z dnia 11 kwietnia 2017 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: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) warunki świadczenia usług powszechnych przez Pocztę Polską S.A., zwaną dalej Pocztą 

Polską, z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, NIP: 

525-000-73-13, kapitał zakładowy: 774 140 000,00 – w całości wpłacony, http://www.poczta-

polska.pl., tel. 801-333-444”, 

 

b) w ust. 3: 

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

 

„3a) Rozporządzenie RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)”, 

 

  - po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu:  

   „5b) instrument płatniczy – bezgotówkowa forma wniesienia opłaty pocztowej, m.in. za pomocą 

karty płatniczej lub innego sposobu, akceptowanego w placówce pocztowej, z wyłączeniem 

polecenia przelewu”, 

  - po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: 

       „12a) polecenie przelewu – dyspozycja klienta złożona na odpowiednim formularzu przekazania 

określonej kwoty pieniężnej ze wskazanego rachunku bankowego na rachunek bankowy 

odbiorcy”, 
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          - pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

 

    „16) przepisy międzynarodowe – Światową Konwencję Pocztową, Regulamin Konwencji”,  

    2) w § 6 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

 

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

nadawanych 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”,  

3) w § 14 ust. 1 i  2 otrzymują brzmienie: 

 

 „1. W przypadku nadawania jednorazowo co najmniej dziesięciu przesyłek poleconych, przesyłek 

listowych z zadeklarowaną wartością, paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością,  

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nadawca wpisuje każdą przesyłkę rejestrowaną kolejno w oddzielną 

pozycję formularza nadawczego, zgodnie z nadrukiem, sporządzanego w dwóch identycznych 

egzemplarzach i przekazuje je pracownikowi placówki pocztowej w stanie uporządkowanym, 

tj. ułożone stroną adresową według kolejności wpisów  w formularzu. 

2. W przypadku nadawania jednorazowo co najmniej dziesięciu przesyłek poleconych opłaconych 

znaczkami pocztowymi lub poprzez naniesienie znaków opłaty pocztowej, w tym w postaci 

odcisków maszyny do frankowania będącej na wyposażeniu placówki pocztowej, nadawca 

sporządza i przedkłada pracownikowi przyjmującemu te przesyłki tylko jeden egzemplarz 

formularza nadawczego, wypełnionego zgodnie z nadrukiem”, 

      

 4) w § 17 ust. 1  pkt 2  otrzymuje brzmienie: 

      „2) bezgotówkowo: 

   „a) instrumentem płatniczym, o ile płatność w tej formie jest realizowana w placówce  pocztowej, 

    b) w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy, jeżeli umowa, o której mowa w § 21 ust. 1 

taką formę przewiduje”,   

 

5) § 17a – uchyla się,  

 

  6) § 20 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 20 

Gotówką albo instrumentem płatniczym, o ile płatność w tej formie jest realizowana w placówce 

pocztowej, uiszcza się opłaty pocztowe za: 

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

lub nadawane na poste restante, 
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2) paczki pocztowe lub paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością, w tym doręczane 

za potwierdzeniem odbioru lub nadawane na poste restante, 

3) worki M stosowane w obrocie zagranicznym, 

4) zwrot przesyłki rejestrowanej do nadawcy lub jej dosłanie, w tym nadanej do doręczenia  

za potwierdzeniem odbioru,  

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

 

7) w § 23 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przesyłka nierejestrowana – jeśli nie jest nadana na poste restante lub na skrytkę pocztową – 

doręczana jest poprzez wrzucenie jej do oddawczej skrzynki pocztowej”, 

 

8) po § 43 dodaje się Rozdział 4a w brzmieniu: 

 

   „Rozdział 4a  

DANE OSOBOWE 

§ 43a 

 

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług przewidzianych 

w niniejszym Regulaminie jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,  

ul. Rodziny Hiszpańskich 8,00 - 940 Warszawa. 

2. 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. 

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane w celu realizacji usługi, o której mowa 

w Regulaminie na podstawie ustawy. 

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, korzystających  

z usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie, niezbędne do ich realizacji. 

5. Dane osobowe będą przechowywane w zakresie przesyłek rejestrowanych przez okres 

18 miesięcy od daty nadania przesyłki.  

6. Źródłem danych osobowych jest nadawca. 

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi.  

8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Informacja o tym organie jest podana na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.  

www.poczta-polska.pl. 

9. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych nie ujęte w niniejszym 

Regulaminie, a wynikające z przepisów Rozporządzenia RODO, są dostępne w każdej placówce 

pocztowej oraz na stronie internetowej Poczty Polskiej www.poczta-polska.pl.” 
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