
 

Obowiązuje od 1 października 2020 roku 

 

 
 

 

Cennik opłat za świadczenie usługi Pocztex w obrocie krajowym 

dla klienta indywidualnego 

(opłaty brutto zawierające podatek VAT 23%) 

 

 

ROZDZIAŁ I 

 

I. Ekspres 24 

Ekspres 24 – opłaty za usługę – doręczenie pod adres 
oraz z opcją „odbiór w punkcie” 

POZ. MASA  OPŁATA (zł)   

1. 

opakowanie firmowe do 1 kg1) 34,00 

 do 5 kg 41,00 

powyżej 5 kg do 10 kg 44,00 

powyżej 10 kg do 20 kg 49,00 

powyżej  20 kg do 30 kg 54,00 

powyżej 30 kg do 50 kg 80,00 
1) opakowanie firmowe do 1 kg, druk nakładu Poczty Polskiej S.A. nr 144 

 

 

II. 1Kurier Miejski, Kurier Krajowy, Kurier Bezpośredni 

    1.  Kurier Miejski – opłaty za usługę 

doręczenie do 3 godzin – w granicach administracyjnych miasta nadania 

Poz. 
Strefa doręczeń od punktu 

nadania do punktu doręczeń 

do 5 km 
pow. 5  

do 10 km 

pow. 10  

do 15 km 
pow. 15 km 

OPŁATA (zł) 

2. 

M
a
s
a

 

opakowanie firmowe do 1 kg 20,90 22,90 28,90 35,90 

do 5 kg 25,90 30,90 36,90 43,90 

powyżej 5kg do 10 kg 30,90 37,90 43,90 50,90 

powyżej 10 kg do 30 kg 36,90 43,90 49,90 56,90 

powyżej 30 kg do 50 kg 61,90 73,90 86,90 98,90 

 
 
 
 
 
 

 
1 W brzmieniu ustalonym przez pkt 1 Załącznika Nr 1 do decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity. 
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doręczenie do 4 godzin – poza granicami administracyjnymi miasta nadania 
 (przy czym odległość miejscowości, w której dokonuje się odbioru, od miejscowości doręczenia nie może być 

większa niż 40 km) 

Poz. 
Strefa doręczeń od punktu 

nadania do punktu doręczeń 

do 10 km 
pow. 10  

do 15 km 
pow. 15  

do 20 km 
pow. 20 km 
do 30 km 

pow. 30 km 
do 40 km* 

OPŁATA (zł) 

3. 

M
a
s
a

 

opakowanie firmowe do 1 kg 22,90 28,90 35,90 47,90 59,90 

do 5 kg 30,90 36,90 43,90 55,90 67,90 

powyżej 5kg do 10 kg 37,90 43,90 50,90 62,90 74,90 

powyżej 10 kg do 30 kg 43,90 49,90 56,90 68,90 80,90 

powyżej 30 kg do 50 kg 73,90 86,90 98,90 110,90 122,90 

UWAGA  
* w odległości powyżej 40 km – usługa może być realizowana w serwisie Kurier Bezpośredni 

 

 

2. Kurier Krajowy – opłaty za usługę 

POZ. MASA  OPŁATA (zł) 

4. 

opakowanie firmowe do 1 kg 93,00 

do 5 kg 123,00 

powyżej 5 kg do 10 kg 148,00 

 

3. Kurier Bezpośredni – opłaty za usługę 

POZ. MASA OPŁATA (zł) 

5. 

do 30 kg 2,30 

powyżej 30 kg do 100 kg 3,10 

Opłata naliczana za każdy kilometr liczony w obie strony - nie mniej niż 98,90 zł  

 

ROZDZIAŁ II 

 

POZ. 

USŁUGI DODATKOWE 

Ekspres 24 

WYSZCZEGÓLNIENIE OPŁATA (zł) 

6. Doręczenie do 8:00 86,10 

7. Doręczenie do 9:00 49,20 

8. Doręczenie do 12:00 18,45 

9. Doręczenia na wskazaną godzinę  49,20 

10. Doręczenie po 17:00 24,60 

11. Doręczenie we wskazanym dniu 12,30 

12. Doręczenie w sobotę 50% opłaty za usługę 
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Ekspres 24, Kurier Miejski, Kurier Krajowy, Kurier Bezpośredni 

13. 

Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu 
przesyłki: 

 0,50 zł - SMS-em 

 - e-mailem 

14.  Ostrożnie  50% opłaty za usługę 

15.  Dokumenty zwrotne 
jak opłata za usługę Pocztex do 1 kg nadaną  

w opakowaniu firmowym w wybranym serwisie 

16. Sprawdzenie zawartości  6,15 

17. 

Potwierdzenie odbioru:   

   - jako przesyłka listowa nierejestrowana 
priorytetowa 

4,10 

   - jako przesyłka Pocztex 
jak opłata za usługę Pocztex do 1 kg nadaną  

w opakowaniu firmowym w wybranym serwisie 

18. Doręczenie przesyłki do rąk własnych 18,45 

19. 

Pobranie  
  
  
  

- przekazanie kwoty pobrania na rachunek 
bankowy  

4,00 

- przekazanie kwoty pobrania na adres 
przekazem pocztowym 

7,20 

UWAGA: 
Maksymalna wysokość kwoty pobrania wynosi 20 000,00 zł 

2Kurier Miejski 

POZ. WYSZCZEGÓLNIENIE OPŁATA (zł) 

20. Doręczenie do 90 minut 18,45 

3Kurier Bezpośredni 

21. Odbiór/doręczenie w sobotę 50% opłaty za usługę 

22. Odbiór/doręczenie w niedzielę/święto 20% opłaty za usługę 

23. Odbiór/doręczenie 20:00-7:00 20% opłaty za usługę 

 

ROZDZIAŁ III 
 

OPŁATY DODATKOWE, OPŁATY ZA ZWROT PRZESYŁKI, POZOSTAŁE OPŁATY 

POZ. 
OPŁATY DODATKOWE 

WYSZCZEGÓLNIENIE OPŁATA (zł) 

24. 

Wartość  (powyżej 100,00 zł) 
0,06 zł za każde 10,00 zł zadeklarowanej wartości lub ich 
część, nie mniej niż 1,23 zł 

UWAGA 
Maksymalna zadeklarowana wartość przesyłki może wynosić nie więcej niż 20 000 zł, z zastrzeżeniem  
poz. 4, dla której zadeklarowana wartość nie może być wyższa niż 1 200 zł 

 
2 W brzmieniu ustalonym przez pkt 2 lit. a Załącznika Nr 1 do decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity. 
3 Dodany przez pkt 2 lit. b Załącznika Nr 1 do decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity. 
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25. 

Przesyłka niestandardowa 200% opłaty za usługę 

UWAGA: 
Dotyczy wyłącznie przesyłek nadanych w serwisie Ekspres 24 i Kurier Miejski 
 

 
 

POZ. 

OPŁATY ZA ZWROT PRZESYŁKI 

Ekspres 24 

WYSZCZEGÓLNIENIE OPŁATA (zł) 

26. 

Zwrot przesyłki do nadawcy  

po wyczerpaniu możliwości doręczenia 

odbiorcy 

opłata jak za usługę, odpowiednio do masy i serwisu nadanej 

przesyłki, wraz z pozostałymi zasadami ujętymi w poz. 27 – 34  

27. Pobranie podlega zwrotowi opłata wniesiona w momencie nadania 

przesyłki 

28. Potwierdzenie odbioru podlega zwrotowi opłata wniesiona w momencie nadania 

przesyłki 

29.  Przesyłka niestandardowa dodatkowo naliczane 200% opłaty wyliczonej zgodnie z poz. 1 

30. Ostrożnie dodatkowo naliczane 50% opłaty za usługę 

31. Sprawdzenie zawartości 
podlega zwrotowi opłata wniesiona przy nadaniu przesyłki,  

za wyjątkiem przypadku odmowy odbioru przesyłki przez 

odbiorcę po sprawdzeniu zawartości 

32. Doręczenie do rąk własnych 
podlega zwrotowi opłata wniesiona przy nadaniu przesyłki,  

za wyjątkiem przypadku odmowy odbioru przesyłki przez 

adresata  

33. Dokumenty zwrotne podlega zwrotowi opłata wniesiona w momencie nadania 

przesyłki 

34. Wartość dodatkowo pobierana jest zgodnie z poz. 24 

Kurier Miejski, Kurier Krajowy, Kurier Bezpośredni 

36. 

Zwrot przesyłki do nadawcy  

po wyczerpaniu możliwości doręczenia 

lub wydania nadawcy  

1. Kurier Miejski do 3 h - opłata jak za przesyłkę nadaną 

odpowiednio do masy i strefy doręczeń (liczby kilometrów) 

wraz z pozostałymi zasadami ujętymi w poz. 37 – 44 

2. Kurier Miejski do 4 h – opłata jak za przesyłkę nadaną w 

serwisie Ekspres 24 odpowiednio do masy wraz  

z pozostałymi zasadami ujętymi w poz. 37 – 44 

3. Kurier  Krajowy – opłata jak za przesyłkę nadaną w serwisie  

Ekspres 24 odpowiednio do masy wraz z pozostałymi 

zasadami ujętymi w poz. 37 – 44 

4. Kurier Bezpośredni – opłaty nie pobiera się wraz z 

pozostałymi zasadami ujętymi w poz. 37 - 44  

37. Pobranie podlega zwrotowi opłata wniesiona w momencie nadania 

przesyłki 

38. Potwierdzenie odbioru podlega zwrotowi opłata wniesiona w momencie nadania 

przesyłki 

39. Przesyłka niestandardowa dodatkowo naliczane 200% opłaty, wyliczonej zgodnie  

z odpowiednio poz. 2 albo poz. 3 
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40. Ostrożnie dodatkowo naliczane 50% opłaty, wyliczonej zgodnie  

z odpowiednio poz. 2, poz. 3, albo poz. 4 

41. Sprawdzenie zawartości 
podlega zwrotowi opłata wniesiona przy nadaniu przesyłki, za 

wyjątkiem przypadku odmowy odbioru przesyłki przez odbiorcę 

po sprawdzeniu zawartości 

42. Doręczenie do rąk własnych podlega zwrotowi opłata wniesiona przy nadaniu przesyłki, za 

wyjątkiem przypadku odmowy odbioru przesyłki przez adresata 

43. Dokumenty zwrotne podlega zwrotowi opłata wniesiona w momencie nadania 

przesyłki 

44. Wartość dodatkowo pobierana jest zgodnie z poz. 24 

 
 
 

Informacja dotycząca składki za ubezpieczenie oferowane  

przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

 

SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE2) 

SUMA UBEZPIECZENIA OPŁATA ZA SKŁADKĘ (zł) 

                                do 1 000,00 zł                   

    pow. 1000,00 zł do 50 000,00 zł 

wliczona w opłatę za nadanie 

1,00 zł 

      2)  składka za ubezpieczenie zwolniona z podatku VAT 

 
     Uwagi: 
     W przypadku zwrotu przesyłki opłata za składkę ubezpieczenia wniesioną przy nadaniu nie podlega zwrotowi. 


