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§ 1 

1. Regulamin udostępniania skrytek i przegródek pocztowych, zwany dalej „Regulaminem”, 

określa zasady udostępniania przez Pocztę Polską S.A. oraz korzystania przez adresata  ze 

skrytek i przegródek pocztowych. 

2. Poczta Polska S.A. udostępnia, w wytypowanych placówkach pocztowych, skrytki i przegródki 

pocztowe, w celu odbioru za ich pośrednictwem:  

1) przyjmowanych i przemieszczanych przez Pocztę Polską S.A.: 

a) przesyłek nierejestrowanych, 

b) przesyłek poleconych, z zastrzeżeniem pkt 3 – w przypadku złożenia pisemnego 

żądania przez adresata, 

2) zawiadomień o nadejściu przesyłek nierejestrowanych: 

a) nieopłaconych lub niedostatecznie opłaconych, 

b) których liczba bądź wymiary/rozmiary uniemożliwiają włożenie ich do 

skrytki/przegródki pocztowej, 

c) z opłatą przerzuconą na adresata, 

d) obciążonych należnościami celnymi. 

3) zawiadomień o nadejściu przesyłek rejestrowanych: 

a) z potwierdzeniem odbioru, 

b) których liczba bądź wymiary/rozmiary uniemożliwiają włożenie ich do 

skrytki/przegródki pocztowej, 

c) z opłatą przerzuconą na adresata, 

d) obciążonych należnościami celnymi, 

4) zawiadomień o nadejściu innych przesyłek rejestrowanych oraz przekazów pocztowych, o 

ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

 

§ 2 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) placówka pocztowa – placówkę Poczty Polskiej S.A. lub agenta pocztowego, w której 

nadawca może zawrzeć umowę o świadczenie powszechnych usług pocztowych lub która 

doręcza adresatom przesyłki i przekazy pocztowe. 

2) Regulamin – Regulamin udostępniania skrytek i przegródek pocztowych, 

3) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie 

warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 z późn. zm.), 
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4) adresat – podmiot, któremu Poczta Polska S.A. udostępnia skrytkę/przegródkę pocztową,  

5) hasło – formę określenia (identyfikację) adresata przesyłek nierejestrowanych, 

6) przesyłka – rzeczy opatrzone adresem, przedłożone do przyjęcia lub przyjęte przez Pocztę 

Polską S.A. w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi, 

7) przesyłka listowa – przesyłkę nie będącą paczką pocztową, o wadze do 2000 g, 

8) przesyłka polecona – przesyłkę rejestrowaną, będącą przesyłką listową, przemieszczaną  

i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub 

uszkodzeniem, 

9) przesyłka rejestrowana – przesyłkę przyjętą za pokwitowaniem przyjęcia i doręczaną  

za pokwitowaniem odbioru, 

10) przekaz pocztowy – polecenie doręczenia adresatowi określonej kwoty pieniężnej,  

11) skrytka pocztowa – zainstalowaną w placówce pocztowej skrzynkę, zamykaną przez 

adresata na klucz, służącą adresatowi do bezpośredniego odbioru przesyłek i zawiadomień,  

o których mowa w § 1 ust. 2, 

12) przegródka pocztowa – wydzielone na zapleczu placówki pocztowej miejsce, w którym 

gromadzone są nadchodzące do adresata przesyłki i zawiadomienia, o których mowa w § 1 

ust. 2, 

13) oświadczenie – pisemne oświadczenie woli adresata, stanowiące przyjęcie oferty  Poczty 

Polskiej S.A. dotyczącej udostępniania skrytek/przegródek pocztowych, zgodnie  

z warunkami określonymi w Regulaminie. 

14)  powiadomienie – pisemne oświadczenie woli adresata bądź Poczty Polskiej S.A. o 

zaprzestaniu korzystania/udostępniania  skrytki/przegródki pocztowej. 

 

§ 3 

1. Poczta Polska S.A. udostępnia skrytki i przegródki pocztowe w miarę istniejących możliwości 

techniczno - lokalowych danej placówki pocztowej. 

2. Udostępnienie skrytki i przegródki pocztowej następuje poprzez przyjęcie przez pracownika 

placówki pocztowej, oświadczenia adresata, sporządzonego w dwóch egzemplarzach,  

według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do Regulaminu.  

3. Usługa udostępnienia skrytki/przegródki pocztowej świadczona jest przez czas nieokreślony,  

od daty złożenia oświadczenia.   

 

§ 4 

1. Przesyłki i przekazy pocztowe przeznaczone do odbioru za pośrednictwem skrytki lub 

przegródki pocztowej adresuje się w następujący sposób: 

1) imię i nazwisko lub pełna nazwa adresata, bądź hasło (tylko dla przesyłek 

nierejestrowanych), 
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2) numer skrytki/przegródki pocztowej, stosując skróty: „skr. poczt. Nr....” , „przegr. poczt. 

Nr...”, 

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

skrytka/przegródka pocztowa. 

2. Adresat posługujący się hasłem, zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania do placówki 

pocztowej, w której skrytka/przegródka została udostępniona, hasła i okresu jego 

obowiązywania. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1B do niniejszego Regulaminu. 

3. Na adresacie oraz na osobach współkorzystających ze skrytki/przegródki pocztowej spoczywa 

obowiązek poinformowania osób zainteresowanych o posiadaniu skrytki / przegródki pocztowej 

oraz o sposobie prawidłowego adresowania przesyłek i przekazów pocztowych nadawanych 

na taki adres. 

4. Na pisemne żądanie adresata, złożone w placówce pocztowej właściwej dla dotychczasowego  

miejsca doręczania, przesyłki i przekazy pocztowe adresowane do miejsca zamieszkania lub 

siedziby adresata można doręczyć za pośrednictwem skrytki lub przegródki pocztowej:  

1) bez pobierania opłaty za dosłanie - jeżeli skrytka lub przegródka pocztowa znajduje się  

w tej samej placówce pocztowej, która obsługuje w zakresie doręczania obszar pocztowy, 

na którym znajduje się  miejsce zamieszkania lub siedziba adresata, 

2) pobierając opłatę za dosłanie - jeżeli skrytka lub przegródka pocztowa znajduje się w innej 

placówce pocztowej niż placówka, która obsługuje w zakresie doręczania obszar pocztowy, 

na którym znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba adresata; w przypadku zmian 

organizacyjnych dokonanych przez Pocztę Polską S.A. w trakcie udostępniania 

skrytki/przegródki pocztowej - powodujących zmianę obszaru doręczania, opłaty nie 

pobiera się do końca okresu udostępnienia skrytki/przegródki pocztowej. 

5. Na pisemny wniosek adresata, przesyłki polecone nadawane bez potwierdzenia odbioru 

można doręczać bezpośrednio do skrytki/przegródki pocztowej. 

 

§ 5 

1.  Odbiór przesyłek, które nie mogą być umieszczone w skrytce/przegródce pocztowej oraz kwot 

przekazów pocztowych, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 - 4, następuje w placówkach pocztowych na 

stanowiskach okienkowych wyznaczonych do wydawania przesyłek lub przekazów 

awizowanych, na zasadach ogólnych określonych w rozporządzeniu lub na zasadach 

szczególnych określonych w odrębnych przepisach lub na zasadach określonych w 

regulaminach świadczenia usług umownych. 

2.  Adresowane na skrytkę/przegródkę pocztową przesyłki i przekazy pocztowe podlegają 

zwrotom, dosyłaniu oraz przechowywaniu po upływie terminu ich odbioru, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dla poszczególnych usług lub na zasadach 

szczególnych określonych w odrębnych przepisach, za odpłatnością określoną  

w obowiązującym cenniku dla danej usługi. 
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§ 6 

W skrytce/przegródce pocztowej mogą być umieszczane przesyłki i zawiadomienia adresowane do 

osoby fizycznej, będącej równocześnie przedstawicielem osoby prawnej, jednostki organizacyjnej 

nie posiadającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.  

 

§ 7 

Przedstawiciel podpisujący oświadczenie w imieniu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie 

posiadającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 

powinien przed jego podpisaniem: 

1) wykazać uprawnienia do działania w imieniu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie 

posiadającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą (w przypadku legitymowania się pełnomocnictwem - przedłożyć jego oryginał 

do wglądu, celem sporządzenia przez pracownika placówki pocztowej kserokopii), 

2) przedstawić stosowny dokument, określający status osoby prawnej, jednostki 

organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej 

działalność gospodarczą (np. wyciąg z KRS, zaświadczenie o prowadzeniu działalności 

gospodarczej) – oryginał do wglądu i kserokopię w celu poświadczenia za zgodność z 

oryginałem. 

 

§ 8 

1. Dopuszcza się możliwość udostępnienia jednej skrytki/przegródki pocztowej kilku adresatom, 

jeśli są to osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, wspólnie zamieszkujące. 

Następuje to poprzez złożenie podpisów na oświadczeniu przez osoby zamieszkujące 

wspólnie z adresatem. 

2. Adresat może wystąpić o udostępnienie więcej niż jednej skrytki/przegródki pocztowej,  

w jednej placówce pocztowej, o ile placówka pocztowa posiada wolne skrytki/przegródki 

pocztowe. 

3. Jeżeli w chwili składania oświadczenia, adresat nie podjął jeszcze decyzji o możliwości 

korzystania ze skrytki/przegródki pocztowej przez inne, wymienione w ust. 1 osoby, może  

to uczynić w dowolnym czasie.  

4. Zmiany danych w oświadczeniu wymagają formy pisemnej. 

5. Za właściwe eksploatowanie skrytki pocztowej, przez osoby wymienione w ust. 1, odpowiada 

adresat podpisujący oświadczenie. 

 

§ 9 

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, deklarująca chęć korzystania  

ze skrytki/przegródki pocztowej oraz inne osoby, które będą wspólnie z nią korzystać  
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ze skrytki/przegródki pocztowej, przed podpisaniem oświadczenia, potwierdzają swoją tożsamość 

poprzez okazanie urzędowego dokumentu ze zdjęciem (np. dowód osobisty, paszport, prawo 

jazdy).  

  

§ 10 

Adresat przesyłek i przekazów pocztowych, podlegających awizowaniu, może upoważnić  

do ich odbioru inne osoby, poprzez udzielenie pełnomocnictwa pocztowego lub na zasadach 

ogólnych. 

 

§ 11 

Poczta Polska S.A. zobowiązuje się do: 

1) przydzielenia adresatowi oznaczonej numerem skrytki/przegródki pocztowej, 

2) wydania kluczyka/kluczyków – w przypadku udostępnienia skrytki pocztowej, 

3) bieżącego przekazywania do skrytki/przegródki pocztowej nadchodzących do adresata 

przesyłek i zawiadomień określonych w § 1 ust. 2,  

4) konserwacji skrytek pocztowych. 

5) Umieszczania informacji o zmianie Regulaminu w skrytce/przegródce pocztowej, w placówce 

pocztowej w miejscu ogólnie dostępnym oraz do udostępniania Regulaminu do wglądu. 

 

§ 12 

Adresat korzystający ze skrytki/przegródki pocztowej zobowiązuje się do: 

1) wniesienia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty za zamek i kluczyk/kluczyki do skrytki pocztowej, 

w wysokości i formie określonej w § 14   Regulaminu, 

2) bieżącego odbioru przesyłek i zawiadomień, o których mowa w § 1 ust. 2,  

3) nie udostępniania skrytki/przegródki pocztowej oraz otrzymanego kluczyka innym adresatom, 

niż określeni w oświadczeniu oraz niepozostawiania w niej żadnych przedmiotów,  

4) poniesienia kosztów za wymianę zamka lub dorobienie kluczyka w razie zagubienia w trakcie 

korzystania ze skrytki/przegródki pocztowej, w wysokości opłat za zamek lub dodatkowy 

kluczyk, określonych  w § 14 ust. 1 i 2 Regulaminu; o fakcie zagubienia kluczyka adresat 

niezwłocznie powiadamia właściwą placówkę pocztową. 

 

§ 13 

1. Poczta Polska S.A nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w wyniku 

udostępnienia przez adresata skrytki osobom nieuprawnionym lub zagubienia kluczyka,  

do chwili zawiadomienia właściwej placówki pocztowej o zagubieniu. 

2. Do czasu wymiany zamka lub dorobienia nowego kluczyka, przesyłki przeznaczone do odbioru 

za pośrednictwem skrytki pocztowej, adresat będzie odbierać w wyznaczonym okienku  

w placówce pocztowej. 
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§ 14 

1. Opłata za zamek i kluczyk do skrytki  wynosi 30,00 zł z VAT. 

2. Opłata za dodatkowy kluczyk wynosi 10,00 zł z VAT. 

3. Opłatę w formie gotówkowej adresat wnosi  wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa 

w § 2 pkt 13. W takim przypadku adresatowi zostaje wydany kluczyk/kluczyki. 

4. Opłatę w formie bezgotówkowej adresat uiszcza na konto bankowe wskazane przez 

pracownika placówki pocztowej, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia 

oświadczenia. W takim przypadku kluczyk/kluczyki zostaną wydane po uznaniu wpływu na 

wskazanym koncie bankowym, 

5. Poczta Polska S.A wystawia adresatowi fakturę VAT w terminie 7 dni  od dnia uiszczenia 

opłaty za kluczyk do skrytki pocztowej.  

 

§ 15 

1. Adresat może złożyć w każdym czasie, bez podawania przyczyn, pisemne powiadomienie  

o zaprzestaniu korzystania ze skrytki/przegródki pocztowej. W takim przypadku prawo  

korzystania ze skrytki/przegródki pocztowej  wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych, 

liczonych od dnia następnego po dniu  otrzymania przez Pocztę Polską S.A. powiadomienia.  

2. Poczta Polska S.A. może złożyć adresatowi powiadomienie o zaprzestaniu udostępniania  

skrytki/przegródki pocztowej z ważnych przyczyn, w szczególności na skutek likwidacji bądź 

przeniesienia placówki pocztowej albo ze względu na zmianę Regulaminu w zakresie istotnych 

zasad udostępniania skrytki/przegródki pocztowej. W takim przypadku obowiązek 

udostępniania  skrytki/przegródki pocztowej wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych, 

liczonych od dnia następnego po dniu  doręczenia do skrytki/przegródki pocztowej 

powiadomienia adresatowi.  

3. W przypadku nie wywiązywania się przez adresata ze zobowiązań określonych w § 12 

Regulaminu, Poczta Polska S.A. może złożyć pisemne powiadomienie o zaprzestaniu 

udostępniania skrytki/przegródki pocztowej. Prawo korzystania przez adresata  

ze skrytki/przegródki pocztowej  wygasa wówczas po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych 

od dnia następnego po dniu  doręczenia adresatowi powiadomienia.  

4. W przypadku nie wywiązywania się przez Pocztę Polską S.A. ze zobowiązań określonych  

w § 11 Regulaminu, adresat może złożyć pisemne powiadomienie. Prawo korzystania  

ze skrytki/przegródki pocztowej wygasa wówczas po upływie 7 dni kalendarzowych, liczonych 

od dnia następnego po dniu doręczenia Poczcie Polskiej S.A. powiadomienia. 

4a. W przypadku zmiany Regulaminu w zakresie zasad udostępniania skrytki/przegródki pocztowej 

Poczta Polska S.A. umieszczać będzie każdorazowo w skrytce/przegródce pocztowej 

pisemną informację. W takim przypadku adresat może złożyć powiadomienie o zaprzestaniu 

korzystania ze skrytki/przegródki pocztowej ze względu na brak akceptacji warunków 

Regulaminu. Brak złożenia powiadomienia w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od 
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dnia następnego po dniu doręczenia informacji o zmianie Regulaminu do skrytki/przegródki 

pocztowej, traktuje się jako akceptację Regulaminu. 

5. Powiadomienie, o zaprzestaniu udostępniania bądź korzystania ze skrytki/przegródki 

pocztowej powinno zawierać w szczególności: 

1) miejscowość i datę sporządzenia powiadomienia, 

2) dane adresata (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziba firmy), 

3) numer skrytki/przegródki pocztowej, 

4) powód zaprzestania udostępniania bądź korzystania ze skrytki/przegródki pocztowej  

w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4a, 

5) podpis osoby sporządzającej powiadomienie. 



 
Załącznik Nr 1A do Regulaminu  

 

Imię i nazwisko / nazwa firmy  

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

Adres zamieszkania / siedziba firmy 

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

. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………….       
   (ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 

 

OŚWIADCZENIE NR ......  

Ja, niżej podpisany, legitymujący się ……………………………………………………………………. 
      (nazwa i nr urzędowego dokumentu ze zdjęciem) 

oświadczam, że przyjmuję ofertę Poczty Polskiej S.A. na udostępnianie skrytki/przegródki* 

pocztowej, na czas nieokreślony od dnia ……………………, zgodnie z warunkami określonymi w 

Regulaminie udostępniania skrytek i przegródek pocztowych, otrzymanym przed przyjęciem 

niniejszej oferty,  z którym się zapoznałem i który akceptuję. 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż informacja o każdorazowej zmianie ww. Regulaminu będzie 

umieszczona w skrytce/przegródce pocztowej. 

Jednocześnie zgłaszam/nie zgłaszam* żądanie/a doręczania przesyłek poleconych w obrocie 

krajowym (z wyłączeniem przesyłek poleconych z potwierdzeniem odbioru i o kształtach/rozmiarach 

uniemożliwiających włożenie ich do skrytki/przegródki* pocztowej) bezpośrednio do 

skrytki/przegródki pocztowej. 

   
 ………………………………………………………………………
.. 

miejscowość, data i podpis składającego oświadczenie - adresata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*nieodpowiednie skreślić  
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OŚWIADCZENIE  OSÓB/OSOBY*  WSPÓŁKORZYSTAJĄCEJ  

ze skrytki/przegródki pocztowej*  

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że przyjmuję do wiadomości i wykonania warunki określone w 

Regulaminie udostępniania skrytek i przegródek pocztowych, z którym się zapoznałem. 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż informacja o każdorazowej zmianie ww. Regulaminu będzie 

umieszczona w skrytce/przegródce pocztowej. 

Jednocześnie zgłaszam/nie zgłaszam* żądanie/a doręczenia przesyłek poleconych w obrocie krajowym 

(z wyłączeniem przesyłek poleconych z potwierdzeniem odbioru i o kształtach/rozmiarach 

uniemożliwiających włożenie ich do skrytki/przegródki* pocztowej) bezpośrednio do skrytki/przegródki* 

pocztowej. 

  
 
…………………………………………………………    …………………………… 
imię i nazwisko/ nazwa i nr urzędowego dokumentu ze zdjęciem      (data i podpis) 
 

…………………………………………………………    …………………………… 
imię i nazwisko/ nazwa i nr urzędowego dokumentu ze zdjęciem     (data i podpis) 
 

…………………………………………………………    …………………………… 
 imię i nazwisko/ nazwa i nr urzędowego dokumentu ze zdjęciem      (data i podpis) 

 
 
………………………………………… 
data i podpis pracownika przyjmującego  
                   oświadczenie  
 

Udostępniony numer skrytki/przegródki*  …….. w placówce pocztowej 

…………………………….…….. 

..…..…………………… 

       podpis adresata 

 

 

Poświadczam odbiór kluczyka/kluczyków*  do udostępnionej skrytki pocztowej. 

 

Kwotę w wysokości …………zł za zamek i kluczyk – w przypadku formy bezgotówkowej – wpłacę  

na nr konta:  

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

        podpis adresata 

 

* nieodpowiednie skreślić 



 
Załącznik nr  1B do Regulaminu  

 

 

 

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

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

imię i nazwisko lub nazwa adresata                                                                   miejscowość                          data     

 

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

nr skrytki/przegródki pocztowej 

 

        

 

 

ZGŁOSZENIE HASŁA DO SKRYTKI/PRZEGRÓDKI* POCZTOWEJ  

 

 

 

Informuję, że w okresie od  ...................... do .................... 

przesyłki nierejestrowane adresowane na skrytkę/przegródkę* pocztową nr ................ 

będą oznaczone następującym hasłem: ...................................... 

 

 

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

data i podpis pracownika                                                                                                    podpis adresata  

przyjmującego zgłoszenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* nieodpowiednie skreślić                                                                                                                                               


