
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

DOSTĘPU OPERATORÓW POCZTOWYCH  

DO ODDAWCZYCH SKRZYNEK POCZTOWYCH POCZTY POLSKIEJ S.A. 
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§ 1 

Regulamin dostępu operatorów pocztowych do oddawczych skrzynek pocztowych, zwany dalej 

„Regulaminem”, określa zasady dostępu oraz korzystania przez operatorów pocztowych 

świadczących usługi wchodzące w zakres usług powszechnych, z oddawczych skrzynek 

pocztowych, będących własnością Poczty Polskiej S.A. 

 

§ 2 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) cennik – cennik dostępu operatorów pocztowych do oddawczych skrzynek pocztowych Poczty 

Polskiej S.A.; 

2) operator pocztowy – przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności pocztowej,  

na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych świadczący usługi wchodzące  

w zakres usług powszechnych; 

3) oddawcza skrzynka pocztowa – skrzynka oddawcza będąca własnością Poczty Polskiej S.A 

zainstalowana na obszarach wiejskich lub o rozproszonej zabudowie; 

4) przesyłka listowa – przesyłka z korespondencją lub druk, z wyłączeniem przesyłek 

reklamowych; 

5) przesyłka pocztowa – rzecz opatrzona oznaczeniem adresata i adresem, przedłożona  

do przyjęcia lub przyjęta przez operatora pocztowego w celu przemieszczenia i doręczenia 

adresatowi; 

6) umowa – umowa o dostęp do oddawczych skrzynek pocztowych zawarta pomiędzy Pocztą 

Polską S.A., a operatorem pocztowym świadczącym usługi wchodzące w zakres usług 

powszechnych; 

7) usługi wchodzące w zakres usług powszechnych – usługi pocztowe obejmujące przesyłki 

listowe i paczki pocztowe, o wadze i wymiarach określonych dla usług powszechnych, oraz 

przesyłki dla ociemniałych, nieświadczone przez operatora wyznaczonego w ramach 

obowiązku świadczenia usług powszechnych, z wyłączeniem usług kurierskich; 

8) wskazana placówka pocztowa – placówka pocztowa Poczty Polskiej S.A., która została 

wskazana w umowie, jako obsługująca oddawcze skrzynki pocztowe; 

9) zestaw oddawczych skrzynek pocztowych – oddawcza skrzynka pocztowa składająca się  

z kilku przegródek oddawczych. 

 

§ 3 

1. Poczta Polska S.A. zapewnia dostęp do oddawczych skrzynek pocztowych operatorom 

pocztowym świadczącym usługi wchodzące w zakres usług powszechnych, na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie. 
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2. 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. 

3. Umowa zawierana jest na okres nie krótszy niż jeden miesiąc. 

 

§ 4 

1. Poczta Polska S.A. udostępnia oddawcze skrzynki pocztowe operatorom pocztowym 

świadczącym usługi wchodzące w zakres usług powszechnych, w celu doręczania: 

1) przesyłek listowych nierejestrowanych i rejestrowanych o maksymalnych wymiarach 

324mm x 229mm x 24mm, jeżeli są doręczane z zachowaniem wymogów art. 37 ust. 4 

Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, 

2) zawiadomień o nadejściu przesyłek pocztowych. 

2. Poczta Polska S.A. udostępnia oddawcze skrzynki pocztowe operatorom pocztowym  

na obszarze, na którym tego typu skrzynki są zainstalowane.  

3. Obszar, o którym mowa w ust. 2 może być określony jako: 

1) cały kraj, 

2) województwo/województwa, 

3) placówka pocztowa/placówki pocztowe ze służbą doręczeń (nazwa placówki pocztowej 

musi być zgodna z formatem zapisu funkcjonującym na stronie internetowej  

Poczty Polskiej S.A.). 

4. Oddawcze skrzynki pocztowe udostępniane są operatorom pocztowym na czas określony  

w umowie.  

5. Oddawcze skrzynki pocztowe udostępniane są operatorom pocztowym za odpłatnością 

ustaloną w cenniku. 

6. Cennik dostępny jest na stronie internetowej Poczty Polskiej  S.A. oraz stanowi załącznik  

do umowy. 

7. Wykaz miejscowości, w których zainstalowane są oddawcze skrzynki pocztowe dostępny  

jest na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. 

8. Sposób dokonywania opłaty za udostępnienie oddawczych skrzynek pocztowych określa 

umowa. 

       

§ 5 

Operator pocztowy świadczący usługi wchodzące w zakres usług powszechnych 

zainteresowany dostępem do oddawczych skrzynek pocztowych występuje do Poczty  

Polskiej S.A. z pisemnym wnioskiem określającym: 

1) obszar dostępu do oddawczych skrzynek pocztowych, poprzez wskazanie jednostek 

administracyjnych nie mniejszych niż województwo albo obszarów działania konkretnych 

placówek pocztowych,  
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2) okres dostępu do tych skrzynek, 

3) rodzaj przesyłek, przewidywaną liczbę i częstotliwość korzystania.  

 

 

§ 6 

1. Dostęp do oddawczych skrzynek pocztowych polega na wydaniu, za pokwitowaniem  

we wskazanej placówce pocztowej przedstawicielowi operatora pocztowego, z którym zawarto 

umowę, kluczy w liczbie odpowiadającej liczbie zestawów oddawczych skrzynek pocztowych 

znajdujących się na obszarze działania tej placówki pocztowej. 

2. Po zakończeniu zawartej umowy przedstawiciel operatora pocztowego zwraca klucze,  

o których mowa w ust. 1, we wskazanej placówce pocztowej, w której zostały one wydane. Zwrot 

powinien nastąpić nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu zakończenia umowy. 

3. Przedstawiciel, o którym mowa w ust. 1 powinien posiadać kopię zawartej umowy, 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem oraz pełnomocnictwo operatora pocztowego,  

z którym została zawarta umowa, do odbioru kluczy, o których mowa w ust. 1.  

4. Brak dokumentu, o którym mowa w ust. 3 skutkuje odmową wydania kluczy do zestawów 

oddawczych skrzynek pocztowych. 

 

§ 7 

Poczta Polska S.A. zobowiązuje się do: 

1) konserwacji udostępnionych oddawczych skrzynek pocztowych, 

2) wydania kluczy w liczbie odpowiadającej liczbie zestawów oddawczych skrzynek 

pocztowych, niezbędnych do zapewnienia realizacji umowy. 

 

§ 8 

1. Operator pocztowy korzystający z udostępnionych oddawczych skrzynek pocztowych 

zobowiązany jest do: 

1) korzystania z udostępnionych oddawczych skrzynek pocztowych zgodnie  

z postanowieniami Regulaminu oraz umowy, 

2) bieżącego informowania Poczty Polskiej S.A. o spostrzeżonych uszkodzeniach 

udostępnionych oddawczych skrzynek pocztowych,  

3) niezwłocznego zgłaszania o fakcie zagubienia kluczy do udostępnionych oddawczych 

skrzynek pocztowych, 

4) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonych lub zniszczonych przez swoich przedstawicieli 

oddawczych skrzynek pocztowych, 

5) pokrycia kosztów odtworzenia zagubionych lub zniszczonych kluczy, o których  

mowa w § 6 ust. 1, 
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6) zaprzestania z korzystania z oddawczych skrzynek pocztowych i zwrotu kluczy  

po zakończeniu umowy, 

7) przestrzegania tajemnicy pocztowej oraz ochrony danych osobowych; 

8) nieudostępniania kluczy i oddawczych skrzynek pocztowych innym osobom fizycznym lub 

prawnym, za wyjątkiem własnych pracowników, podwykonawców lub agentów pocztowych. 

2. Operator pocztowy korzystający z dostępu do oddawczych skrzynek pocztowych nie może 

wykonywać duplikatów wydanych kluczy do oddawczych skrzynek pocztowych. 

  

§ 9 

Z przesyłkami zwróconymi przez adresatów i umieszczonymi w zestawie oddawczych skrzynek 

pocztowych, w przegródce przeznaczonej na zwroty postępuje się zgodnie z zapisami art. 39 

Prawa pocztowego.  

 

§ 10 

W przypadku nie uiszczenia płatności wynikających z umowy przez okres kolejnych dwóch 

miesięcy, Poczta Polska S.A. może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
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Wniosek 
 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa operatora pocztowego; adres siedziby; NIP; numer wpisu do rejestru operatorów pocztowych) 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, Rozdział 5 „Dostęp  

do elementów infrastruktury pocztowej” i po zapoznaniu się z „Regulaminem dostępu operatorów 

pocztowych do oddawczych skrzynek pocztowych Poczty Polskiej S.A.”, wnioskuję o zawarcie 

umowy o dostęp do oddawczych skrzynek pocztowych będących własnością Poczty Polskiej S.A. 

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z przywołaną wyżej Ustawą świadczę usługi wchodzące  

w zakres usług powszechnych.  

 

Zgodnie z zasadami Regulaminu wnioskuję o dostęp do oddawczych skrzynek pocztowych  

w okresie …………………...……….……………… na niżej wymienionym obszarze*: 

    całego kraju 

    województwa/województw:……………………………………………………………………………... 

   ………………………………………………………………………………………... 

placówki pocztowej / placówek pocztowych (nazwa placówki pocztowej musi być zgodna  

z formatem zapisu funkcjonującym na stronie Internetowej Poczty Polskiej S.A.):  

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………........................ 

   ……………………………………………………………………………………….. 

W celu doręczania: 

    przesyłek listowych nierejestrowanych i rejestrowanych doręczanych zgodnie z art. 37 ust. 4. 

Prawa pocztowego. 

    zawiadomień o nadejściu przesyłki pocztowej, 

 
w przewidywanej liczbie …………………………………………………………………………………….              

z częstotliwością …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Podpis osoby reprezentującej Operatora Pocztowego  

......................................................... 

......................................................... 
 
………..…………. Dnia …………. 
 
*Zaznaczyć odpowiednio 

Załącznik do Regulaminu dostępu operatorów 
pocztowych do oddawczych skrzynek 
pocztowych Poczty Polskiej S.A. 


