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Dział I 
PRZESYŁKI LISTOWE  

 
Poczta Polska S.A. przyjmuje nierejestrowane przesyłki listowe oraz przesyłki polecone do wszystkich krajów i terytoriów świata,  
z wyjątkiem poleconych worków M adresowanych  do Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). 
 
 
 

Rozdział I 
WYKAZ KRAJÓW I TERYTORIÓW,  DO KTÓRYCH PRZYJMUJE SIĘ PRZESYŁKI LISTOWE 

 Z ZADEKLAROWANĄ WARTOŚCIĄ ORAZ MAKSYMALNE KWOTY  
ZADEKLAROWANEJ WARTOŚCI  

 
 
 

Nazwa kraju lub terytorium Najwyższa dopuszczalna 
wartość przesyłek  listowych  

w SDR (DTS) wysyłanych 
jako priorytetowe 

1 2 

Algieria 281 

Argentyna 1200 

Austria 4000 

Bangladesz1 327 

Belgia  4000 

Białoruś2  900 

Bułgaria3  700 

Chińska Republika Ludowa4, z wyjątkiem 
specjalnego regionu administracyjnego 
Hongkongu i Makau (Macao) 

876 
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1 2 

Hongkong  specjalny region administracyjny 4000 

Makau (Macao) 900 

Chorwacja 4000 

Cypr  4000 

Czechy  4000 

Dania  4000 

Egipt  1000 

Estonia5  4000 

Finlandia  4000 

Francja6  630 

Grecja  4000 

Gruzja7  200 

Hiszpania  2668 

Holandia  440 

Indie 8  1502 

Iran 400 

Irlandia (Eire) 1056 

Islandia 4000 

Japonia  4000 

Kazachstan9 4000 

Korea Południowa (Republika) 4000 

Litwa 10 1000 

Luksemburg   4000 

Łotwa11 1000 

Macedonia 1633 

Malezja 550 

Maroko  3840 

Mołdawia (Mołdowa)12 2000 

Norwegia  4000 

Nowa Zelandia13 130 
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1 2 

Pakistan  595  

Portugalia  4000 

Rosja 14 4000 

Rumunia  4000 

Senegal  600 

Serbia   4000 

Singapur  2000 

Słowacja  807 

Słowenia  4000 

Syria  4000 

Szwecja 15 1000 

Tajlandia16 1000 

Tajwan  326 

Tunezja  1800 

Turcja  653 

Ukraina 17 4000 

Watykan  1630 

Włochy    2386 

 
1 nie można umieszczać przedmiotów podlegających opłatom celnym; 
2 maksymalna wartość wysyłanej waluty nie może być wyższa niż równowartość 200 USD; kwota tytułów płatniczych w walucie 
zagranicznej nie może przekroczyć równowartości 200 USD; 
3 nie można umieszczać pieniędzy i innych przedmiotów wartościowych; 
4 nie można umieszczać monet, banknotów, waluty, jakichkolwiek walorów płatnych na okaziciela i czeków podróżnych; 
5 nie należy umieszczać pieniędzy; 
6 maksymalna wartość handlowa zawartości nie może być wyższa niż 630 SDR; nie można deklarować wartości niższej niż 
wartość handlowa przesyłki; 
7 nie można umieszczać pieniędzy, jakichkolwiek walorów płatnych na okaziciela, czeków podróżnych, platyny, złota lub srebra, 
przetworzonych lub nie, kamieni szlachetnych, klejnotów i innych przedmiotów wartościowych; 
8 nie można umieszczać monet, banknotów, czeków podróżnych, platyny, złota albo srebra przetworzonych lub nie, kamieni 
szlachetnych lub innych przedmiotów wartościowych;  
9 nie można umieszczać monet, banknotów, waluty lub jakichkolwiek walorów płatnych na okaziciela, czeków, metali 
szlachetnych, przetworzonych lub nie, kamieni szlachetnych, biżuterii, i innych przedmiotów wartościowych, walut obcych; 
10 nie można umieszczać jakichkolwiek pieniędzy; 
11 nie można umieszczać monet, banknotów, wartości na okaziciela i czeków podróżnych; 
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12 nie można umieszczać będących w obiegu banknotów, jakichkolwiek walorów (czeków) płatnych na okaziciela oraz waluty obcej; 
13  nie można umieszczać jakichkolwiek pieniędzy; 
14 nie można umieszczać będących w obiegu banknotów, walorów (czeków) płatnych na okaziciela oraz waluty obcej; 
15 maksymalna wartość handlowa zawartości nie może być wyższa niż 1000 SDR; 
16  nie można umieszczać banknotów; 
17 maksymalna wartość wysyłanej do osób fizycznych waluty obcej i maksymalna wartość czeków w walucie obcej wystawionych na osoby 
prywatne nie może być wyższa niż 300 USD lub kwoty odpowiadającej 300 USD w innej walucie przeliczonej według oficjalnego kursu hrywny 
(UAH) ustalonego przez  Narodowy Bank Ukrainy z dnia wystawienia deklaracji celnej; nie można przesyłać paszportów, dowodów tożsamości 
i książeczek pracy. 

 
 
SDR (SDR – w języku angielskim, DTS – w języku francuskim) – „Specjalne Prawa Ciągnienia” - jednostka walutowa Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego stosowana w zagranicznym obrocie pocztowym. Kurs SDR do PLN (złotego polskiego) jest ustalany przez Narodowy 
Bank Polski i podawany w tabeli kursów walut tego banku. 
 
 
 
 


