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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr 4/2014 

Zarządu Poczty Polskiej S.A. 

z dnia 17 stycznia 2014 roku  

 

W Cenniku usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, stanowiącym załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 86/2013 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie 

cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym (tekst jednolity stanowi załącznik 

nr 2 do Uchwały Nr 231/2013 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 16 grudnia 2013 roku) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) Rozdział I otrzymuje brzmienie: 

ROZDZIAŁ  I.  PRZESYŁKI  LISTOWE  NIEREJESTROWANE 

Poz. Nazwa usługi Opłata (w złotych) 

1. Przesyłka listowa 
nierejestrowana,  
w tym nadana na poste restante   

EKONOMICZNA  PRIORYTETOWA   

GABARYT  A GABARYT  B GABARYT  A GABARYT  B 

do             350 g 1,75 3,75 2,35 5,10 

ponad      350 g          do    1 000 g 3,70 4,75 4,50 7,10 

ponad   1 000 g          do    2 000 g 6,30 7,30 8,80 10,90 

2. Kartka pocztowa,  
w tym nadana na poste restante 

EKONOMICZNA  PRIORYTETOWA   

1,60 2,35 

3. Traktowanie przesyłki listowej 
nierejestrowanej nieopłaconej lub 
opłaconej w kwocie niższej  
od należnej 

    

 1. Przesyłka listowa 
nierejestrowana nieopłacona 

 

 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 niższej od należnej 

a) doręczenie adresatowi przesyłki 
opłaconej w kwocie niższej od 
należnej   

   
 
opłata brakująca do należnej za nadanie danej przesyłki 
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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 

lub 

50 % opłaty za nadanie danej przesyłki * 
 
 

 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 A w przedziale wagowym do 350 g opłata wynosi 0,85 zł, 
    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. 

2) Rozdział II otrzymuje brzmienie: 

ROZDZIAŁ  II.  PRZESYŁKI  POLECONE 

Poz. Nazwa usługi Opłata (w złotych)* 

4. Przesyłka polecona,  
w tym nadana na poste restante   

EKONOMICZNA  PRIORYTETOWA   

GABARYT  A GABARYT  B GABARYT  A GABARYT  B 

do             350 g 4,20 7,50 5,50 8,30 

ponad      350 g          do    1 000 g 5,90 8,30 7,20 11,00 

ponad   1 000 g          do    2 000 g 8,50 9,50 11,00 14,50 

* Opłata za przesyłkę poleconą zawiera opłatę za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej w wysokości  
2,90 zł. 

3) Rozdział III otrzymuje brzmienie: 

ROZDZIAŁ  III.  PRZESYŁKI  LISTOWE  Z  ZADEKLAROWANĄ  WARTOŚCIĄ 

Poz. Nazwa usługi Opłata (w złotych) 

5. Przesyłka listowa  
z zadeklarowaną wartością, 
w tym nadana na poste restante:   
1) opłata za przyjęcie, 

przemieszczenie i doręczenie 
przesyłki rejestrowanej według 
właściwej kategorii wagowej 

EKONOMICZNA  PRIORYTETOWA   

GABARYT  A GABARYT  B GABARYT  A GABARYT  B 

do             350 g 8,50 11,00 10,00 13,50 

ponad      350 g          do    1 000 g 9,50 11,50 11,00 14,50 

ponad   1 000 g          do    2 000 g 10,50 14,00 12,00 17,00 

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

1,00 

Wartość przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością nie może być wyższa niż 70.000 zł. 
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WYMIARY  PRZESYŁEK  LISTOWYCH 
       
Wymiary przesyłek listowych wynoszą:                                                                                                                                                                                                                            
MAKSIMUM: suma długości, szerokości i wysokości - 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów 
(długość) nie może przekroczyć 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                         
MINIMUM: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm 
 
1. Wymiary przesyłek listowych nadawanych w formie rulonu wynoszą:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Maksimum:   suma długości plus podwójna średnica  - 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie 
może przekroczyć 900 mm                                                                                                                                                                                                                  
Minimum:   suma długości plus podwójna średnica  - 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie 
może być mniejszy niż 100 mm. 
 
2. Wymiary kartek pocztowych  wynoszą:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Maksimum: 120 x 235 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Minimum:     90 x 140 mm.      
 

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm. 
PRZY CZYM: 
GABARYT A  to przesyłki o wymiarach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,                                                                                                                                                                                                      
MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 
mm. 
 
GABARYT B  to przesyłki o wymiarach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
MINIMUM - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 
mm,  
MAKSIMUM - suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów 
(długość) nie może przekroczyć 600 mm. 

4) Rozdział IX otrzymuje brzmienie: 

ROZDZIAŁ  IX.  PRZESYŁKI  LISTOWE  NIEREJESTROWANE  PRIORYTETOWE 

Poz. Masa przesyłki 

S T R E F A  

A B   C D 

Europa 
(łącznie z 

Cyprem, całą 
Rosją i 

Izraelem) 

Ameryka 
Północna, 

Afryka 

Ameryka 
Południowa, 
Środkowa i 

Azja 

Australia  
i Oceania 

Opłata za przesyłkę 

w złotych 

10. 
 
 
 
 
 

do               50 g 5,20 5,20 5,20 5,20 

ponad        50 g        do      100 g 11,50 11,50 11,50 11,50 

ponad      100 g       do       350 g 13,00 13,00 13,00 13,00 

ponad      350 g       do       500 g 15,30 19,30 24,00 34,50 

ponad      500 g       do    1 000 g 29,30 38,00 45,00 68,00 

ponad   1 000 g       do    2 000 g 58,90 77,00 95,00 147,00 
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5) Rozdział X otrzymuje brzmienie: 

ROZDZIAŁ  X.  PRZESYŁKI  LISTOWE  NIEREJESTROWANE  EKONOMICZNE 

Poz. Masa przesyłki 

S T R E F A  

Kraje europejskie (łącznie  
z Cyprem, całą Rosją  

i Izraelem) 
Kraje pozaeuropejskie 

Opłata za przesyłkę 

w złotych 

11. 
 
 
 
 
 

do               50 g 5,00 5,00 

ponad        50 g        do      100 g 9,00 9,00 

ponad      100 g       do       350 g 10,00 10,00 

ponad      350 g       do       500 g 11,00 11,50 

ponad      500 g       do    1 000 g 21,30 21,80 

ponad   1 000 g       do    2 000 g 40,90 41,40 

 
WYMIARY  PRZESYŁEK  LISTOWYCH 

 
Wymiary przesyłek listowych wynoszą:                                                                                                                                                                                                                                  
MAKSIMUM: suma długości, szerokości i wysokości - 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów 
(długość) nie może przekroczyć 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                         
MINIMUM: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm 

1. Wymiary przesyłek listowych nadawanych w formie rulonu wynoszą:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Maksimum: suma długości plus podwójna średnica  - 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie 
może przekroczyć 900 mm                                                                                                                                                                                                             
Minimum: suma długości plus podwójna średnica  - 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie 
może być mniejszy niż 100 mm. 

2. Wymiary kartek pocztowych  wynoszą:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Maksimum: 120 x 235 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Minimum:     90 x 140 mm.      

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm. 
 

Podział krajów i terytoriów na strefy znajduje się w "Wykazie krajów według pocztowej drogi kierowania" 
dostępnym w każdej placówce Poczty Polskiej S.A. Informacje dotyczące przynależności krajów i terytoriów 
do odpowiedniej strefy znaleźć można również w tabeli  zatytułowanej "PACZKI POCZTOWE EKONOMICZNE I 
PRIORYTETOWE - informacje o podziale krajów i terytoriów na strefy" zamieszczonej w rozdziale XXI Cennika,  
jednakże z zastrzeżeniem, że podstrefy A1 do A5 w przypadku paczek priorytetowych stanowią łącznie 
odpowiednik strefy A w przypadku przesyłek listowych. 

Poz. Nazwa usługi 
Opłata 

w złotych 

12. Traktowanie przesyłki listowej nierejestrowanej nieopłaconej 
lub opłaconej w kwocie niższej  
od należnej 
 

 

 
1. Przesyłka listowa nierejestrowana nieopłacona adresowana 

za granicę 
 

 

 
a) zwrot do nadawcy przesyłki nieopłaconej w celu jej odbioru 

przez nadawcę 
1,20 

 lub  

 
b)  zwrot do nadawcy przesyłki nieopłaconej, a następnie 

ponowne przyjęcie jej do przemieszczenia i doręczenia 
1,20  +  opłata należna za nadanie 

danej przesyłki 
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 2. Przesyłka listowa nierejestrowana opłacona w kwocie niższej 
od należnej adresowana za granicę 

 

 

 
a) zwrot do nadawcy przesyłki opłaconej w kwocie niższej od 

należnej w celu jej odbioru przez nadawcę 
 

1,20 

 
lub 
 

 

 

b) zwrot do nadawcy przesyłki opłaconej w kwocie niższej od 

należnej, a następnie ponowne przyjęcie jej do przemieszczenia i 

doręczenia 

1,20 + opłata brakująca do 
należnej za nadanie danej 

przesyłki 

 
3. Przesyłka listowa nierejestrowana nieopłacona lub opłacona 

w kwocie niższej od należnej adresowana do Polski   

 
- doręczenie adresatowi przesyłki nieopłaconej lub opłaconej w 

kwocie niższej od należnej   
1,20 

6) Rozdział XIV otrzymuje brzmienie: 

ROZDZIAŁ  XIV.  PRZESYŁKI  POLECONE  PRIORYTETOWE, w tym polecone priorytetowe worki M 

Poz. Masa przesyłki 

S T R E F A  

A B   C D 

Europa 
(łącznie z 

Cyprem, całą 
Rosją i 

Izraelem) 

Ameryka 
Północna, 

Afryka 
 
 

Ameryka 
Południowa, 
Środkowa i 

Azja 
 

Australia  
i Oceania 

 
 
 

Opłata za przesyłkę 

w złotych* 

16. 
 
 
 
 

do               50 g 16,00 16,00 16,00 16,00 

ponad        50 g        do      100 g 17,00 17,00 17,00 17,00 

ponad      100 g       do       350 g 18,30 18,30 18,30 18,30 

ponad      350 g       do       500 g 20,60 24,60 29,30 39,80 

ponad      500 g       do    1 000 g 34,60 43,30 50,30 73,30 

ponad   1 000 g       do    2 000 g 64,20 82,30 100,30 152,30 

*Opłata za przesyłkę poleconą zawiera opłatę za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej w wysokości 11,00 

zł. 

17. Worek M  polecony priorytetowy:  

1)opłata za worek M uzależniona od jego masy  oraz strefy, do której należy kraj 
przeznaczenia 

odpowiednio   
jak w  poz. 14 

2)opłata za traktowanie worka M jako poleconego 8,60 
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7) Rozdział XV otrzymuje brzmienie: 

ROZDZIAŁ  XV.  PRZESYŁKI  LISTOWE Z ZADEKLAROWANĄ WARTOŚCIĄ  PRIORYTETOWE 

Poz. Nazwa usługi 
Opłata 

w złotych 

18. Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością priorytetowa:  

1) opłata  za  przesyłkę listową poleconą priorytetową odpowiednio jak w  
poz. 16 

 

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

1,00 

UWAGA do poz. 18: 
Przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością przyjmuje się do krajów i terytoriów podanych  
w "Informacjach dodatkowych  dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym"  dostępnych na stronie 
internetowej Poczty Polskiej S.A. http://www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych. 

 


