
Zasady korzystania z serwisu „Nadaj Przesyłkę” 

 

 

ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 1. Niniejszy dokument określa Zasady korzystania z serwisu Nadaj Przesyłkę 

należącego do Spółki Akcyjnej Poczta Polska, zwanej dalej „Pocztą Polską”, z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000334972, 

NIP: 525-000-73-13, REGON 010684960, kapitał zakładowy: 774 140 000,00 – w całości 

wpłacony, tel. 801 333 444, faks +48 22 656 59 18, http://bip.poczta-polska.pl,  

2. Szczegółowe informacje o usługach można uzyskać:  

1) pod numerem infolinii: 804 104 104 z telefonów stacjonarnych, (+48) 438 420 842  

z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych, 

opłata za połączenie według taryfy operatora;  

2) w placówkach pocztowych.  

§ 2. Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają: 

1) administrator płatności – podmiot świadczący usługi pośrednictwa obsługi płatności; 

2) etykieta adresowa – dokument wygenerowany z serwisu Poczty Polskiej umieszczony  

na przesyłce, zawierający dane adresowe oraz inne informacje wymagane przy realizacji 

usługi;  

3) nadawca – podmiot, który zawarł z Pocztą Polską umowę o świadczenie usługi; 

4) Paczka pocztowa  – usługę paczek pocztowych w obrocie krajowym, realizowaną 

zgodnie z Regulaminem świadczenia usług powszechnych dostępnym we wszystkich 

placówkach Poczty Polskiej oraz na stronie www.poczta-poska.pl; 

5) Pocztex – usługę realizowaną zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi Pocztex  

w obrocie krajowym, dostępnym we wszystkich placówkach pocztowych Poczty Polskiej 

oraz na stronie internetowej www.pocztex.pl; 

6) przesyłka – przesyłkę realizowaną w ramach usługi Pocztex albo usługi Paczka 

pocztowa; 

7) regulamin – Regulamin świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym albo Regulamin 

świadczenia usług powszechnych; 

https://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/wysylka/paczki/paczka-pocztowa/
http://www.poczta-poska.pl/
http://www.pocztex.pl/pocztex/informacje-ogolne-2/
http://www.pocztex.pl/pocztex/informacje-ogolne-2/
http://www.pocztex.pl/
https://www.pocztex.pl/jowisz/uploads/2012/10/Regulamin-swiadczenia-uslugi-Pocztex-w-obrocie-krajowym-od-15.11.2021.pdf
https://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2021/01/Regulamin-t-j.pdf
https://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2021/01/Regulamin-t-j.pdf
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8) serwis – serwis „Nadaj Przesyłkę” umożliwiający zlecenie nadania przesyłki w ramach 

usług, na zasadach określonych w niniejszych Zasadach; serwis dostępny jest  

pod adresem internetowym: https://poczta-polska.pl/nadaj lub https://e-nadawca.poczta-

polska.pl/nadaj/ oraz udostępniany jest na stronie internetowej www.pocztex.pl 

w formie dodatkowego elementu www; 

9) usługa – usługę Pocztex albo usługę Paczka pocztowa; 

10) ustawa – ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, z późn.zm.; 

11) użytkownik – osobę korzystającą z serwisu w zakresie przewidzianym niniejszymi 

Zasadami; 

12) Zasady – Zasady korzystania z serwisu „Nadaj Przesyłkę”; 

13) zamawiający – użytkownik dokonujący opłaty za nadanie przesyłki za pośrednictwem 

administratora płatności. 

§ 3 .1. Przeznaczeniem serwisu jest przygotowanie przesyłki do nadania z wyłączeniem 

możliwości logowania się przez użytkownika. Podstawową funkcją serwisu jest określenie 

parametrów przesyłki oraz przygotowanie nalepki adresowej, a także umożliwienie przekazania 

w formie elektronicznej danych o przesyłce bezpośrednio do systemu informatycznego Poczty 

Polskiej. 

2. Serwis udostępnia użytkownikom możliwość dokonania opłaty za nadanie przesyłki  

za pośrednictwem administratora płatności (i udostępnionych przez niego form płatności)  

po zatwierdzeniu danych elektronicznych przesyłki przekazywanych do systemów Poczty 

Polskiej. 

3. Dla każdej opłaty wniesionej za pośrednictwem administratora płatności jest 

wystawiana faktura, która jest doręczana zamawiającemu pocztą elektroniczną jako plik w 

formacie pdf.  

4. Dostęp do serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika jakichkolwiek 

formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji.  

5. Poczta Polska zapewnia użytkownikom nieodpłatny dostęp do serwisu na czas 

nieoznaczony. 

 

ROZDZIAŁ II 

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU 

 

§ 4. 1. Uruchomienie serwisu odbywa się poprzez wywołanie określonej strony www, 

m.in. z poziomu portalu Poczty Polskiej. 
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2. Użytkownik ma obowiązek korzystania z serwisu zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami  prawa,  w  sposób  nieutrudniający  jego funkcjonowania,   

w  tym  poprzez  użycie oprogramowania lub urządzeń niepowodujących zakłócenia pracy 

serwisu lub jego uszkodzenia.  

3. Zakazane jest wprowadzanie lub przesyłanie za pośrednictwem serwisu treści  

o charakterze bezprawnym. 

4. Serwis udostępnia użytkownikowi możliwość wyboru rodzaju przesyłki/usługi  

w zależności od oczekiwanych form doręczenia, przypisania usług dodatkowych oraz innych 

parametrów zgodnych z regulaminem w kilku krokach:  

1) podstawowe dane; 

2) parametry; 

3) dane adresowe; 

4) podsumowanie. 

5) płatności 

5. Po zdefiniowaniu wszystkich parametrów w kroku „podsumowanie” użytkownik  

ma możliwość weryfikacji wybranych w poprzedzających etapach parametrów przesyłki.  

6. Przed zatwierdzeniem danych przesyłki do wygenerowania etykiety adresowej, 

użytkownik ma obowiązek potwierdzenia, że zapoznał się z treścią regulaminu usługi oraz  

z Zasadami. Brak akceptacji regulaminu lub Zasad uniemożliwi przejście do kroku dokonania 

płatności, jak też wygenerowanie danych do przesyłki do systemów informatycznych Poczty 

Polskiej.  

7. Po wykonaniu powyższych kroków użytkownik otrzymuje możliwość wyboru 

płatności elektronicznej lub przy nadaniu. Kliknięcie przycisku „online” przekieruje 

użytkownika na stronę płatności. Po dokonaniu płatności na stronie administratora płatności 

użytkownik otrzyma na wskazany w formularzu adres email potwierdzenie dokonania 

płatności, fakturę oraz etykietę adresową do przesyłki. Kliknięcie przycisku „zapłacę przy 

nadaniu” wywoła generowanie etykiety na adres email bez możliwości opłaty w formie 

elektronicznej. Kliknięcie przycisku „zapłacę przy nadaniu” jest jednoznaczne z przekazaniem 

wprowadzonych danych o przesyłce do systemów informatycznych Poczty Polskiej. 

8. Wygenerowana etykieta adresowa za przesyłkę jest ważna przez 14 dni od dnia 

następującego po dniu wygenerowania. Przekroczenie terminu ważności skutkować będzie 

brakiem możliwości nadania przesyłki przy zastosowaniu przeterminowanej etykiety 

adresowej.  
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9. Podczas nadania przesyłki, pracownikowi Poczty Polskiej przysługuje prawo  

do dokonania – za zgodą nadawcy – zmian treści etykiety adresowej m.in. w zakresie masy  

i opłaty za przesyłkę tak, aby jej treść była zgodna ze stanem faktycznym, za wyjątkiem 

przesyłek opłaconych elektronicznie za pośrednictwem administratora płatności. 

10. Poczta Polska ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki opłaconej elektronicznie,  

co do której została stwierdzona przez pracownika Poczty Polskiej niezgodność opłaty  

z obowiązującym w dniu nadania cennikiem. Przesyłka może zostać wówczas nadana  

w placówce na druku nakładu Poczty Polskiej zgodnie z obowiązującym cennikiem. Klientowi 

przysługuje zwrot opłaty, na zasadach określonych w § 5. 

11. Na żądanie nadawcy, pracownik Poczty Polskiej dokonuje potwierdzenia nadania 

przesyłki, przy zastosowaniu odcinka etykiety adresowej. W tym celu nadawca ma obowiązek 

dostarczyć dwa egzemplarze etykiety adresowej.  

§ 5. 1.W przypadku niewykorzystania opłaconej etykiety adresowej, po upływie terminu 

jej ważności określonym w § 4 ust. 9, Poczta Polska, za pośrednictwem administratora 

płatności, zwraca na żądanie zamawiającego kwotę równą kwocie pobranej za nadanie przy 

dokonaniu opłaty elektronicznie. Zwrot nastąpi w terminie do 14 dni liczonych od następnego 

dnia po dniu, w którym nadawca zgłosił żądanie zwrotu. Poczta Polska wystawi z tytułu zwrotu 

fakturę korygującą. 

2. Żądanie zwrotu należy zgłosić na adres: kontakt@poczta-polska.pl, uwzględniając  

w treści następujące dane: numer faktury (w przypadku jej wystawienia), numer nadania 

przesyłki, kwota brutto uiszczonej opłaty, adres mailowy. 

3. W pozostałych przypadkach, o ile wcześniej nie nastąpiło żądanie zwrotu 

niewykorzystanych środków, Poczta Polska zwraca opłatę w ciągu 30 dni licząc od dnia 

następującego po dniu przekroczenia terminu ważności etykiety.  

§ 6. 1. Korzystanie z serwisu wymaga:  

1) jednej z następujących przeglądarek internetowych (lub innej przeglądarki o podobnych 

parametrach) w  wersji nie starszej niż z 2020 r.: 

a) MS EDGE, lub 

b) Google Chrome, lub 

c) Opera, lub 

d) Mozilla Firefox;  

2) rozdzielczości ekranowej pozwalającej na przyjazną pracę z serwisem, 

3) włączonej obsługi „cookies"; 

4) włączonej funkcji javascript.  

mailto:kontakt@poczta-polska.pl
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Inne ustawienia niż wskazane powyżej mogą ograniczać poprawne funkcjonowanie serwisu. 

2. Użytkownikiem serwisu może być tylko ta osoba, która zaakceptowała Zasady. 

Korzystanie z serwisu wiąże się z:  

1) wprowadzeniem przez użytkownika danych nadawcy i adresata, parametrów oraz usług 

dodatkowych dla przesyłki;  

2) obowiązkiem akceptacji regulaminu usługi oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w 

przypadku wyboru Ubezpieczenia,  

3) obowiązkiem wprowadzenia poprawnego kodu Captcha.  

3. Wprowadzenie danych wskazanych w ust. 2 jest niezbędne w celu przygotowania 

przesyłki do nadania i zlecenia realizacji usługi. 

§ 7. 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu użytkownik winien 

przekazywać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@poczta-polska.pl.  

2. Zgłoszenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu powinno zawierać co 

najmniej imię i nazwisko zgłaszającego oraz opis nieprawidłowości i datę jej wystąpienia. 

3. Ustosunkowanie się Poczty Polskiej do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 następuje 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.  

4. Użytkownik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu drogą e-mail na adres e-mail, z którego zostało 

przesłane zgłoszenie. 

§ 8. 1. Faktury za dokonane płatności wystawiane są na dane nabywcy wskazane  

w formularzu oraz wysyłane na wskazany adres email. 

2. Nabywcy posiadający NIP zagraniczny w celu uzyskania poprawnie wystawionej 

faktury powinni zwrócić się z takim wnioskiem na adres kontakt@poczta-polska.pl. 

§ 9. 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających z serwisu 

Nadaj Przesyłkę jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny 

Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.  

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska,  

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. 

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1  

lit. b, lit. c i lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - w celu realizacji usługi Pocztex oraz 

Paczka pocztowa, w celu obrony przed roszczeniami, w celu prowadzenia postępowań 

mailto:kontakt@poczta-polska.pl
mailto:kontakt@poczta-polska.pl
mailto:inspektorodo@poczta-polska.pl
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reklamacyjnych oraz w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego i rachunkowego. 

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych 

korzystających z serwisu, niezbędne do realizacji nadania przesyłki zgodnie z regulaminem 

usługi. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi, przez okres 

niezbędny do przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych na podstawie regulaminu usługi, 

oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu realizacji 

nadania przesyłki z wykorzystaniem serwisu.  

7. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych.  

9. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii 

Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – 

do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych 

dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule 

umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod 

adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części 

Online Services Data Protection Addendum (DPA). 

10. Dane dotyczące przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookies 

znajdują się w polityce cookies udostępnionej w serwisie. 

 

ROZDZIAŁ III 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 10. 1. Poczta Polska jest uprawniona do zmiany Zasad w przypadku dodania nowych 

funkcjonalności, nowych wersji serwisu lub w razie zmiany mających zastosowanie przepisów 

prawa. Dalsze korzystanie z serwisu wymaga zaakceptowania zmian Zasad. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Zasadach zastosowanie mają przepisy powszechnie 

obowiązujące  oraz  regulaminy  i  cenniki  Poczty  Polskiej  dotyczące  usług  pocztowych 

obsługiwanych przez serwis.  

. 

https://www.poczta-polska.pl/polityka-prywatnosci/

