
Cennik za czynności związane z przekazaniem zwrotów przesyłek operatorom pocztowym                                                 

POCZTA POLSKA S.A.

Obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku



Opłata 

netto

VAT

(23%)

Opłata 

brutto

1. Czynności związane z przekazaniem na bieżąco zwrotów przesyłek operatorowi 

pocztowemu

 - za każdą przekazaną przesyłkę 2,68 0,62 3,30

UWAGI dot. Rozdziału I :

2. Czynności związane z przekazaniem co najmniej raz 

w tygodniu zwrotów przesyłek operatorowi pocztowemu

– wydanie przesyłki w Wydziale Ekspedycyjno-Rozdzielczym

 - za każdą przekazaną przesyłkę 1,54 0,36 1,90

3. Czynności związane z przekazaniem co najmniej raz 

w tygodniu zwrotów przesyłek operatorowi pocztowemu

– wydanie przesyłki w placówce pocztowej 

 - za każdą przekazaną przesyłkę 2,11 0,49 2,60

4. Czynności związane z przekazaniem co najmniej raz 

w tygodniu zwrotów przesyłek operatorowi pocztowemu

– doręczenie przesyłki operatorowi pocztowemu 

 - za każdą przekazaną przesyłkę 2,52 0,58 3,10

ROZDZIAŁ II. OPŁATY W RAMACH ZAWARCIA PISEMNEGO POROZUMIENIA Z OPERATOREM POCZTOWYM

1)  Poczta Polska S.A. doręcza zwrot przesyłki operatorowi pocztowemu pod adresem wskazanym w Rejestrze operatorów pocztowych, 

zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

2) Liczba  zwrotów przesyłek przekazanych operatorowi pocztowemu wykazywana jest na Zestawieniu zwrotów przesyłek (wzór nr 1A do 

niniejszego Cennika).

3) Jeden z egzemplarzy pokwitowanych  przez operatora pocztowego zestawienia, o którym mowa w pkt 2, Poczta Polska S.A. wraz z przesyłkami 

wydaje operatorowi, drugi egzemplarz przeznaczony jest dla Poczty Polskiej S.A.

4) Na podstawie zestawień zwrotów przesyłek w okresie miesiąca kalendarzowego (okres rozliczeniowy), Poczta Polska S.A. wystawia  fakturę 

VAT operatorowi pocztowemu.                                                                                     

ROZDZIAŁ I. OPŁATY BEZ ZAWARCIA PISEMNEGO POROZUMIENIA Z OPERATOREM POCZTOWYM

Poz. Nazwa 

Opłata (w PLN)



UWAGI dot. Rozdziału II :

1) Zawarcie pisemnego porozumienia uwarunkowane jest przekazaniem min. 300 szt. zwrotów przesyłek w ciągu miesiąca w oparciu o dane z 6 

miesięcy przed dniem zawarcia porozumienia. Częstotliwość wydawania jest ustalana w pisemnym porozumieniu z operatorem pocztowym.

2)  Liczba  zwrotów przesyłek przekazanych operatorowi pocztowemu wykazywana jest na Zestawieniu zwrotów przesyłek (wzór nr 2A do 

niniejszego Cennika).

3) Jeden z egzemplarzy zestawienia, o kórym mowa w pkt 2, pokwitowanych  przez operatora pocztowego, Poczta Polska S.A. wraz z przesyłkami 

wydaje operatorowi, drugi egzemplarz przeznaczony jest dla Poczty Polskiej S.A.

4) Na podstawie zestawień zwrotów przesyłek w okresie miesiąca kalendarzowego (okres rozliczeniowy), Poczta Polska S.A. wystawia fakturę 

VAT operatorowi pocztowemu.                                                                                     



Załącznik nr 1A 

do Cennika za czynności związane z przekazaniem 

zwrotów przesyłek operatorom pocztowym  

……………………………………  
(nazwa jednostki organizacyjnej)  

 
Zestawienie zwrotów przesyłek 

 
 

……………………………………………………………………. 
(nazwa operatora pocztowego, adres) 

 
 

 
Liczba zwrotów przesyłek (szt.) 

 

 
 
 

 
Potwierdzam przyjęcie zwrotów przesyłek wskazanych w niniejszym zestawieniu  
 
 
 
                                                                   …………………………………………….  
                                                                       (data, czytelny podpis odbiorcy)  
Egzemplarz operatora pocztowego 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………  
(nazwa jednostki organizacyjnej)  
 

Zestawienie zwrotów przesyłek 
 
 

……………………………………………………………………. 
 (nazwa operatora pocztowego, adres) 

 
 

 
Liczba zwrotów przesyłek (szt.) 

 

 
 
 

 
Potwierdzam przyjęcie zwrotów przesyłek wskazanych w niniejszym zestawieniu  
 
 
 
                                                                   …………………………………………….  
                                                                       (data, czytelny podpis odbiorcy)  
Egzemplarz Poczty Polskiej S.A.  
 



Załącznik nr 2A 

do Cennika za czynności związane z przekazaniem 

zwrotów przesyłek operatorom pocztowym  

……………………………………  
(nazwa jednostki organizacyjnej)  

 
Zestawienie zwrotów przesyłek w ramach pisemnego porozumienia 

 
 

……………………………………………………………………. 
(nazwa operatora pocztowego, adres) 

 
 

 
Liczba zwrotów przesyłek (szt.) 

 

 
 
 

 
Potwierdzam przyjęcie zwrotów przesyłek wskazanych w niniejszym zestawieniu  
 
 
 
                                                                   …………………………………………….  
                                                                       (data, czytelny podpis odbiorcy)  
Egzemplarz operatora pocztowego 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………  
(nazwa jednostki organizacyjnej)  
 

Zestawienie zwrotów przesyłek w ramach pisemnego porozumienia 
 
 

……………………………………………………………………. 
 (nazwa operatora pocztowego, adres) 

 
 

 
Liczba zwrotów przesyłek (szt.) 

 

 
 
 

 
Potwierdzam przyjęcie zwrotów przesyłek wskazanych w niniejszym zestawieniu  
 
 
 
                                                                   …………………………………………….  
                                                                       (data, czytelny podpis odbiorcy)  
Egzemplarz Poczty Polskiej S.A.  
 


