
 

 

 

Uchwała Nr 368/2012 

Zarządu Poczty Polskiej S.A. 

z dnia 11grudnia 2012 roku 

 

 

w sprawie zmiany Zarz ądzenia Nr 28 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej w sprawie 

cennika opłat za powszechne usługi pocztowe w obroc ie krajowym 

 
 
 
Na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej Poczta Polska, w związku z art. 50  

i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo pocztowe (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje: 

 
 

§ 1 

 
W cenniku powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym, stanowiącym załącznik do 

zarządzenia nr 28 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 10 marca 2009 roku  

w sprawie cennika opłat za powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym, wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1. Rozdział I. Przesyłki listowe nierejestrowane otrzymuje brzmienie:  

 

„ OPŁATA (w złotych) 
EKONOMICZNA PRIORYTETOWA 

Poz.  NAZWA USŁUGI GABARYT A GABARYT B GABARYT A GABARYT B 

Przesyłka listowa 
nierejestrowana, w tym nadana 
na poste restante         
do 350 g 1,60 3,75 2,35 5,10 
ponad 350 g do 1000 g 3,70 4,75 4,50 7,10 

1. 

ponad 1000 g do 2000 g 6,30 7,30 8,80 10,90 
EKONOMICZNA PRIORYTETOWA 

2.  
Kartka pocztowa, w tym nadana 
na poste restante 

1,60 2,35 

        
Traktowanie przesyłki listowej 
nierejestrowanej nieopłaconej 
lub opłaconej w kwocie ni ższej 
od nale żnej        

3. 

  1. Przesyłka listowa 
nierejestrowana nieopłacona        
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a)  zwrot do nadawcy przesyłki 
nieopłaconej w celu jej 
odbioru przez nadawcę 

50 % opłaty za nadanie danej przesyłki *) 

lub       
b)  zwrot do nadawcy przesyłki 

nieopłaconej, a następnie 
ponowne przyjęcie jej do 
przemieszczenia i 
doręczenia  

50 % opłaty za nadanie danej przesyłki *) + opłata należna 
za nadanie danej przesyłki 

lub       
c) doręczenie adresatowi 

przesyłki nieopłaconej w 
przypadku braku adresu 
nadawcy na przesyłce 

  opłata należna za nadanie danej przesyłki 

        2. Przesyłka listowa 
nierejestrowana opłacona w 
kwocie ni ższej od nale żnej        

a) doręczenie adresatowi 
przesyłki opłaconej w kwocie 
niższej od należnej   

  opłata brakująca do należnej za nadanie danej przesyłki 

lub w przypadku odmowy jej 
przyjęcia przez adresata:        

b) zwrot do nadawcy przesyłki 
opłaconej w kwocie niższej 
od należnej w celu jej 
odbioru przez nadawcę  

50 % opłaty za nadanie danej przesyłki *) 

lub       

c)  zwrot do nadawcy przesyłki 
opłaconej w kwocie niższej 
od należnej, a następnie 
ponowne przyjęcie jej do 
przemieszczenia i 
doręczenia  

50 % opłaty za nadanie danej przesyłki *) + opłata brakująca 
do należnej za nadanie danej przesyłki 

*    dla przesyłek ekonomicznych w gabarycie B w przedziale wagowym:       

        - do 350 g opłata wynosi 1,85 zł,      

        - ponad 350 g do 1000 g opłata wynosi 2,35 zł,      

     dla przesyłek priorytetowych w gabarycie A w przedziale wagowym do 350 g opłata wynosi 1,15 zł 

UWAGA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Odmowa zapłaty przez nadawcę lub adresata którejkolwiek z opłat powoduje, że daną przesyłkę traktuje się jako niedoręczalną.  

  „, 
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2. W Rozdziale II. Przesyłki polecone pozycja 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„ OPŁATA (w złotych)* 
EKONOMICZNA PRIORYTETOWA 

Poz.  NAZWA USŁUGI GABARYT A GABARYT B GABARYT A GABARYT B 

Przesyłka polecona, w tym 
nadana na poste restante         
do 350 g 3,80 5,95 4,55 7,30 
ponad 350 g do 1000 g 5,90 6,95 6,70 9,30 

4. 

ponad 1000 g do 2000 g 8,50 9,50 11,00 13,10 

)* Opłata za przesyłkę poleconą zawiera opłatę za przesyłkę listową nierejestrowaną z poz. 1 oraz 
opłatę za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej w wysokości 2,20 zł.  

„, 

 

3. W Rozdziale III. Przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością pozycja 5 otrzymuje 

brzmienie: 

 

„ OPŁATA (w złotych) 
EKONOMICZNA PRIORYTETOWA 

Poz.  NAZWA USŁUGI GABARYT A GABARYT B GABARYT A GABARYT B 

Przesyłka listowa z 
zadeklarowan ą warto ścią, w tym 
nadana na poste restante         
1) opłata za przyjęcie, 

przemieszczenie i doręczenie 
przesyłki rejestrowanej według 
właściwej kategorii wagowej 
         

do 350 g 4,00 5,95 4,70 7,30 
ponad 350 g do 1000 g 5,95 6,95 6,70 9,30 
ponad 1000 g do 2000 g 8,50 9,50 11,00 13,10 
          

5. 

2) opłata za traktowanie przesyłki 
jako przesyłki z zadeklarowaną 
wartością: za każde 50,00 
złotych zadeklarowanej 
wartości lub ich cześć 1,00 

Warto ść przesyłki listowej z zadeklarowan ą warto ścią nie mo że być wyższa ni ż 70.000 zł.   
„, 

 

4. W Rozdziale X. Pozostałe opłaty do usług powszechnych skreśla się pozycję 13 i 16.  
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§ 2 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez udostępnienie w serwisach internetowych Poczty 

Polskiej S.A., w szczególności na stronie http://www.poczta-polska.pl oraz w placówkach 

pocztowych. 

 

§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku. 

 
 

Na oryginale właściwe podpisy  

 

 

 

 


