
Szanowni Państwo, 
 
W sytuacji ogłoszonego stanu epidemii zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamontowanie 
przed Państwa posesją skrzynki pocztowej, do której listonosz będzie mógł doręczać 

korespondencję nierejestrowaną. Prośba ta podyktowana jest zarówno troską o zdrowie  

jak i obowiązkiem posiadania skrzynki nałożonym ustawą  z dn. 23.11.2012r. art. 40.1. 

 
Brak skrzynki będzie skutkował awizowaniem przesyłek w placówce pocztowej. 
Skrzynkę można zakupić również w placówkach Poczty Polskiej. 
 

 
 
Zachęcamy także do skorzystania z usługi: POLECONY DO SKRZYNKI. 
USŁUGA JEST BEZPŁATNA. Polega na dostarczaniu przesyłek poleconych bezpośrednio             

do Państwa oddawczej skrzynki pocztowej. O pozostawieniu przesyłki w skrzynce zostaniecie 

Państwo poinformowani poprzez sms albo e-mail. Wystarczy wypełnić i złożyć  

w placówce lub przekazać listonoszowi znajdujący się na odwrocie formularz. 

 

Dziękujemy!  

Pracownicy Poczty Polskiej  

 

 

 

#zostanwdomu
Odbierz

LIST POLECONY
ze swojej

 

BEZ  

AWIZO 

 Szanowni Państwo,

w trosce o Państwa bezpieczeństwo, zdrowie, komfort oraz najwyższą jakość świadczonych przez nas usług zwracamy się z prośbą 
o zamontowanie przed posesją oddawczej skrzynki pocztowej, do której listonosz będzie mógł BEZPIECZNIE doręczać 

e e

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. Prawo Pocztowe Dz. U. 2017 poz. 1481 art. 40, właściciel lub współwłaściciel nieruchomości, 
której częścią składową jest budynek, obowiązany jest do umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej.

* żądanie nie obejmuje przesyłek poleconych z potwierdzeniem odbioru lub o kształtach/rozmiarach uniemożliwiających 
włożenie ich do oddawczej skrzynki pocztowej
** z wyłączeniem przesyłek z potwierdzeniem odbioru, w postępowaniu: karnym, cywilnym, sądowo-administracyjnym, 
administracyjnym, podatkowym oraz pism w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Zachęcamy do skorzystania z oferty oddawczych skrzynek dostępnych w placówkach Poczty Polskiej

Wpisz tekst

Dziękujemy! 
Pracownicy Poczty Polskiej
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INFO: awizo

eFORMULARZ 
dostępny 
na stronie www.poczta-polska.pl/epoczta/einfo/awizo/

eFORMULARZ 
dostępny 
na stronie www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/odbior/r-skrzynki/

Brak skrzynki będzie skutkował awizowaniem przesyłek w placówce pocztowej.

skrzynki na listy

POLECONY do skrzynki

Dodatkowo mogą Państwo skorzystać z możliwości otrzymywania BEZPŁATNYCH SMS-ów albo e-mail           
z informacją o otrzymaniu przesyłki poleconej **.

korespondencję nierejestrowaną oraz po skorzystaniu z BEZPŁATNEJ usługi POLECONY do SKRZYNKI również korespondencję
rejestrowaną. *



         
..........................................................................  
 (imi  i nazwisko/nazwa adresata) 
 
 
...........................................................................  
 (adres adresata) 
 
...........................................................................  

 
DO ODDAWCZEJ SKRZYNKI POCZTOWEJ 

 
poleconych do mojej oddawczej skrzynki pocztowej, h na adres:  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     adresata) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

w postaci*): 

 
    SMS  na nr telefonu ………………………………………………………………….. 
 

    e-mail na adres …………………………………………………………….…………. 
 

 
 
UWAGA! 

h do oddawczej 

skrzynki pocztowej.   

 
Administratorem  

00 - 00-940 

Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl  

 27 kwietnia 2016 r. 

w az uchylenia 

– 

 oraz w celu prowadzenia 

. 

ywane do czasu  oraz przez okres 

.   

Podanie danych osobowych  

Osobom, których dane osobowe 

internetowej Poczty Polskiej S.A.: www.poczta-polska.pl 

na stronie 

internetowej Poczty Polskiej S.A.: www.poczta-polska.pl  

 
…………………………………………….…….. 
(data i podpis adresata) 

.......................... 20........ r. 
 

 
 

 
 
……………………………………………………………………. 

 

 

 
………………………………………………………………..………….    ……………………………………………………………. 

      

 
   

*)  
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