Regulamin
Świadczenia Usług Pocztowych przez ForPOSTA Spółka
Akcyjna przyjęty w dniu 16.08.2013 roku

1.

2.
3.

§1
Oznaczenie podmiotu świadczącego usługi pocztowe
ForPOSTA S.A. z siedzibą w Katowicach (40-129), przy ul. Misjonarzy Oblatów 11 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, KRS nr 0000391895, kapitał zakładowy 145454,60 PLN,
posiadającą REGON 277512722 oraz NIP 954-23-78-403, dalej zwaną Operatorem.
ForPOSTA S.A. jako operator pocztowy uprawniony jest do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru
operatorów pocztowych nr B-00448 dokonanego w oparciu o decyzję Prezesa UKE z dnia 12.06.2012r.
Niniejszy regulamin świadczenia usług przez ForPOSTA S.A. (dalej „Regulamin”) określa warunki wykonywania i korzystania z usług
pocztowych na podstawie umów o świadczenie usług pocztowych i zamieszczony jest na stronie internetowej www.forposta.pl, a
także jest dostępny u Operatora w Centrali oraz każdej placówce Operatora.
§2
Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1) Adres - oznaczenie miejsca doręczenia przesyłki pocztowej wskazanego przez nadawcę albo oznaczenie miejsca zwrotu
przesyłki do nadawcy;
2) Adresat - podmiot określony przez Nadawcę jako odbiorca przesyłki pocztowej;
3) Agencja Pocztowa – placówka prowadzona przez Agenta, świadczącego usługi na podstawie Umowy Agencyjnej;
4) Agent - przedsiębiorcę pośredniczącego na rzecz operatora pocztowego w zawieraniu z nadawcami umów o świadczenie
usług pocztowych lub zawierającego je w imieniu operatora pocztowego;
5) Awizo - zawiadomienie o nieudanej próbie doręczenia przesyłki adresatowi, ze wskazaniem miejsca, w którym będzie można
odebrać przesyłkę;
6) Cennik usług pocztowych - cennik określający opłaty pobierane przez Operatora za świadczone usługi pocztowe;
7) Centrala Operatora – siedziba Operatora
8) Doręczenie - wydanie przesyłki pocztowej adresatowi, a w przypadkach określonych prawem także innej osobie
upoważnionej lub przekazanie druku bezadresowego zgodnie z umową o świadczenie usługi pocztowej;
9) Druk - przesyłka pocztowa zawierającą informację pisemną lub graficzną, zwielokrotnioną za pomocą technik drukarskich lub
podobnych, utrwaloną na papierze albo innym materiale używanym w drukarstwie, w tym książkę, katalog, dziennik lub
czasopismo;
10) Druk bezadresowy – nieopatrzoną oznaczeniem adresata i adresem informację pisemną lub graficzną, zwielokrotnioną za
pomocą technik drukarskich lub podobnych, utrwaloną na papierze albo innym materiale używanym w drukarstwie, w tym
książkę, katalog, dziennik lub czasopismo;
11) Indywidualny Kod Przesyłki – unikalny numer identyfikujący daną przesyłkę występujący w postaci numerycznej oraz kodu
kreskowego;
12) Klient Biznesowy – podmiot , korzystający z usług Operatora w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
13) Klient Indywidualny – podmiot nie będący Klientem biznesowym;
14) Kurier – osoba odbierająca i dostarczająca przesyłki od Nadawcy do Odbiorcy oraz do Agencji Pocztowej, w imieniu
Operatora;
15) Listonosz – osoba dostarczająca przesyłki do Odbiorcy w imieniu Operatora;
16) Nadanie - polecenie doręczenia przesyłki pocztowej oraz przekazania druku bezadresowego zgodnie z umową o świadczenie
usługi pocztowej;
17) Nadawca - podmiot, który zawarł z Operatorem umowę o świadczenie usługi pocztowej;
18) Paczka pocztowa - przesyłkę rejestrowaną, niebędącą przesyłką listową, o masie do 10 000 gramów wymiarach:
1) dla paczki do 5 000g – powinny wynosić 20 cmx40cmx40cm, najdłuższy bok nie może przekroczyć 40 cm, a suma boków
nie może by ć większa niż 100cm;
2) dla paczki o wadze 5 000g – 10 000g – powinny wynosić 30cmx40cmx60cm, najdłuższy bok nie może przekraczać 60cm
przy czym suma boków nie może być większa niż 130cm.
19) Prawo pocztowe - rozumie się przez to przepisy ustawy prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012r.;
20) Przemieszczanie - przewóz przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych przy wykorzystaniu dowolnych środków
transportu;
21) Przesyłka listowa - przesyłkę z korespondencją lub druk, z wyłączeniem przesyłek reklamowych;
22) Przesyłka miejska zwykła – przesyłka rejestrowana nadawana, przemieszczana i doręczana w granicach administracyjnych
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jednego miasta, przyległych i wybranych gmin;
23) Przesyłka miejska polecona – przesyłka rejestrowana nadawana, przemieszczana i doręczana w granicach administracyjnych
jednego miasta przyległych i wybranych gmin;
24) Przesyłka międzymiejska – przesyłka rejestrowana nadawana, przemieszczana i doręczana na obszarze różnych ,
obsługiwanych przez Operatora miast i wybranych gmin;
25) Przesyłka pocztowa - rzecz opatrzoną oznaczeniem adresata i adresem, przedłożoną do przyjęcia lub przyjętą przez operatora
pocztowego w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi;
26) Przesyłka polecona - przesyłkę rejestrowaną będącą przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający
ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem;
27) Przesyłka rejestrowana - przesyłkę pocztową przyjętą za pokwitowaniem przyjęcia i doręczaną za pokwitowaniem odbioru;
28) Przesyłka reklamowa - przesyłkę pocztową nierejestrowaną zawierającą wyłącznie materiał reklamowy, marketingowy lub
promocyjny, wysyłaną jednorazowo do co najmniej 50 adresatów, z identyczną zawartością i identyczną treścią, różniącą się
jedynie oznaczeniem adresata, adresem lub innymi danymi zmiennymi niezmieniającymi treści przekazywanej informacji;
29) Przesyłka z korespondencją - przesyłkę pocztową niebędącą drukiem, zawierającą informację utrwaloną na dowolnym
nośniku, w tym utrwaloną pismem wypukłym;1
30) Sortownia – pomieszczenie, w którym odbywa się proces przygotowywania, sortowania i dalszej dystrybucji przesyłek;
31) Umowa Agencyjna – umowa zawarta pomiędzy Operatorem a Agentem, której przedmiotem jest pośredniczenie za
wynagrodzeniem w świadczeniu usług w imieniu i na rzecz Operatora;
.
§3
Katalog świadczonych usług pocztowych
1. Operator świadczy następujące usługi pocztowe dla Klienta Biznesowego:
1) Przyjmowanie, rejestrowanie, sortowanie, doręczanie następujących przesyłek pocztowych:
a) przesyłka listowa zwykła;
b) przesyłka listowa polecona;
c) przesyłka reklamowa;
d) paczka pocztowa
oraz przyjmowania i doręczania druków bezadresowych.
2) przemieszczanie przesyłek pocztowych o których mowa w pkt 1 powyżej oraz druków bezadresowych , wykonywane
łącznie z przynajmniej jedną spośród czynności, o których mowa w pkt 1 powyżej.
3) usługi dodatkowe w następującym zakresie:
a) usługa awizowania przesyłki pocztowej (w tym także paczki pocztowe) przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej;
b) usługa doręczenia przesyłki pocztowej do wybranej przez klienta lokalizacji;
c) sprawdzenie zawartości przesyłki przez odbiorcę;
d) usługa „do rąk własnych”;
e) usługa zwrotnego potwierdzenia odbioru;
f) usługa przesyłki pocztowej za pobraniem;
g) usługa ubezpieczenia zawartości przesyłki pocztowej, określona w odrębnym Regulamin –„Przesyłka Ubezpieczona”
h) usługa zwrotu przesyłki pocztowej z podpisaną korespondencją/drukiem,
i) usługa traktowania przesyłki pocztowej w sposób szczególny,
j) usługa doręczenia przesyłki pocztowej w trybie ekspresowym.
2. Operator świadczy także usługi:
1) przepakowania lub dodatkowego opakowania przesyłki pocztowej,
2). odbioru i przemieszczenia przesyłek Nadawcy,
3). przyjęcia od Adresata pisemnego zastrzeżenia o zakresie niedoręczania przesyłek rejestrowanych osobie pełnoletniej
zamieszkałej wraz z Adresatem.
Zaleca się nadawanie przesyłek listowych, w tym przesyłek poleconych z wykorzystaniem kopert o rozmiarach zgodnych normą PN-ISO
269.
3. Przesyłka polecona nie może przekraczać wagi 2000 g, a jej wymiary, liczone z tolerancją 2 mm winny wynosić:
1) dla gabarytu A- 230mmx320mmx20mm
2) dla gabarytu B – 60mmx360mmx260mm
4. Operator może odmówić przyjęcia paczki pocztowej o masie przekraczającej 10 000 g i wymiarach, z których największy
przekracza 1500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość przekracza 3000 mm.
5. W ramach usługi zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej Operator, za dodatkową opłatą przekazuje Nadawcy
zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej przez adresata, z oznaczeniem daty odebrania przesyłki rejestrowanej oraz
podpisem osoby odbierającej przesyłkę rejestrowaną. Na życzenie Nadawcy usługa może zostać zrealizowana także (lub
wyłącznie) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pod numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej wskazany przez
Nadawcę.
6. W ramach usługi awizowania przesyłki pocztowej Operator, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za dodatkową opłatą,
powiadomi Adresata o pozostawieniu awiza w skrzynce pocztowej Nadawcy, ze wskazaniem placówki, gdzie może zostać
odebrana przesyłka pocztowa.
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8.

9.

1.

2.
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5.

W ramach usługi przesyłki za pobraniem Operator, za dodatkową opłatą, w imieniu i na rzecz Nadawcy pobiera od Adresata lub
innej osoby wskazanej przez Nadawcę należność za zawartość doręczanej przesyłki pocztowej wraz z równowartością opłaty za
świadczoną usługę. Operator zwraca Nadawcy pobraną należność, wraz z równowartością uiszczonej przez Nadawcę opłaty za
świadczoną usługę, na wskazany przez Nadawcę rachunek bankowy.
W ramach usługi zwrotu przesyłki pocztowej z podpisaną korespondencją/drukiem Operator, za dodatkową opłatą, zwraca
podpisaną przez Adresata lub upoważnioną przez niego osobę korespondencję/druk na prawidłowo wskazany przez Nadawcę
adres, znajdujący się na kopercie załączonej do przesyłki pocztowej.
W ramach usługi doręczenia przesyłki pocztowej w trybie ekspresowym doręczenie przesyłki pocztowej następuje, za dodatkową
opłatą, w obrębie danego miasta oraz przyległych i wybranych gmin obsługiwanych przez Operatora pod wskazany adres.
§4
Wysokość i sposób uiszczania opłat
Wysokość oraz sposób uiszczania opłat za usługi pocztowe świadczone na podstawie umów o świadczenie usług pocztowych
określona zostaje w Cenniku usług pocztowych lub w umowie o świadczenie usług pocztowych. Cennik usług pocztowych
zamieszczony jest na stronie internetowej www.forposta.pl, a także jest dostępny u Operatora w Centrali oraz w każdej placówce
Operatora.
Opłata za usługę pocztową uzależniona jest w szczególności od rodzaju, wagi i rozmiarów przesyłki pocztowej, a także terminów
doręczenia przesyłki pocztowej oraz usług dodatkowych realizowanych przez Operatora na rzecz Nadawcy.
Opłata za zwrot przesyłki nie może być wyższa niż połowa opłaty za usługę pocztową ustalonej dla tej przesyłki w Cenniku usług
pocztowych.
Jeżeli na opakowaniu przesyłki listowej niebędącą przesyłką rejestrowaną nie podano oznaczenia Nadawcy i jego adresu, przesyłkę
taką Operator doręcza adresatowi po pobraniu od niego opłaty za usługę pocztową, ustalonej dla tej przesyłki przez Operatora w
Cenniku usług pocztowych.
Jeżeli Operator przyjął do przemieszczenia i doręczenia przesyłkę rejestrowaną, nieopłaconą albo opłaconą w kwocie niższej niż
należna, nie może żądać od Nadawcy lub Adresata uiszczenia opłaty za usługę pocztową ani dopłaty do wysokości tej opłaty.

§5
Obszar prowadzonej działalności pocztowej
1. Operator doręcza przesyłki pocztowe na terenie Polski, w miejscowościach, których aktualny wykaz znajduje się na stronie
internetowej www.forposta.pl lub udostępniony został w placówkach Operatora.
2. Przesyłki pocztowe przekazane przez Nadawcę a adresowane do Adresatów na obszarze nieobsługiwanym przez Operatora mogą
zostać przekazane innemu Operatorowi lub mogą być zwrócone do Nadawcy na jego koszt, na zasadach określonych w § 9 poniżej.
3. Operator może po przyjęciu przesyłki pocztowej powierzyć dalsze wykonanie usługi innemu operatorowi pocztowemu na
podstawie indywidualnej umowy z Nadawcą „w imieniu i na rzecz” nadającym przesyłki pocztowe zawartej w formie pisemne.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

§6
Ogólne warunki świadczenia usług pocztowych
Świadczenie usług pocztowych przez Operatora odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług pocztowych zawieranej z
Nadawcą na piśmie.
Zawarcie umowy o świadczenie usługi pocztowej następuje także przez przyjęcie przez Operatora przesyłki pocztowej do
przemieszczenia i doręczenia;
W przypadku przesyłek rejestrowanych umowę o świadczenie usługi uważa się za zawartą z chwilą wydania Nadawcy przez
Operatora dowodu przyjęcia przesyłki rejestrowanej (potwierdzenia nadania).
Operator odmawia zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej lub może odstąpić od umowy, jeżeli:
1) nie są spełnione przez Nadawcę wymagania dotyczące świadczenia usług pocztowych określone w ustawie lub w
przepisach wydanych na jej podstawie, a także w Regulaminie;
2) zawartość lub opakowanie przesyłki pocztowej naraża osoby trzecie lub Operatora na szkodę;
3) na opakowaniu przesyłki pocztowej lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne
znaki graficzne naruszające prawo lub znaki opłaty pocztowej niespełniające wymagań określonych w ustawie;
4) usługa pocztowa wykonywana jest w całości lub w części na obszarze nieobjętym wpisem do rejestru, chyba że operator
pocztowy zawarł odrębną umowę o współpracę z nadawcą umożliwiającą wykonanie usługi poza tym obszarem;
5) przyjmowanie lub przemieszczanie przesyłki pocztowej jest zabronione na podstawie odrębnych przepisów.
Operator pocztowy może ponadto:
1) odmówić zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej, jeżeli przesyłka pocztowa nie spełnia określonych przez
operatora pocztowego warunków wymaganych do zawarcia umowy;
2) odstąpić od umowy o świadczenie usługi pocztowej, jeżeli przesyłka pocztowa nie spełnia warunków określonych w
umowie.
Zawartości przesyłki pocztowej nie mogą stanowić następujące przedmioty i substancje:
1) rzeczy niebezpieczne, mogące wyrządzić szkodę osobom, innym przesyłkom, mieniu lub środowisku naturalnemu, a w
szczególności materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące, cuchnące, broń, amunicja,
2) płyny, gazy, rzeczy łamliwe i kruche, inne podobne rzeczy wymagające specjalnego traktowania,
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monety, banknoty, waluta lub papiery wartościowe, czeki podróżne, platyna, złoto lub srebro, kamienie szlachetne,
wyroby jubilerskie i inne przedmioty wartościowe,
4) rzeczy o krótkim okresie trwałości i szybko psujące się,
5) narkotyki, środki odurzające i substancje psychotropowe,
6) zwłoki i szczątki ludzkie oraz zwierzęce, a także urny z prochami,
7) żywe zwierzęta i rośliny,
8) produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r.
w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego zmieniającym
rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz. Urz. UE L 77 z 24.03.2009, str. 1),
9) rzeczy inne nie wymienione powyżej, a zakazane przepisami prawa.
Operator może odmówić zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej lub odstąpić od takiej umowy, gdy:
1) Nadawca zalega z płatnościami za świadczone przez operatora usługi pocztowe,
2) wykonanie usługi pocztowej przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych nie jest możliwe.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka pocztowa może spowodować uszkodzenie innych przesyłek lub mienia
Operatora, Operator może zażądać jej otwarcia przez Nadawcę, a w przypadku gdy wezwanie nadawcy do otwarcia przesyłki jest
niemożliwe lub było bezskuteczne, może zabezpieczyć przesyłkę na własny koszt w sposób zapewniający bezpieczeństwo obrotu
pocztowego.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka pocztowa stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi
zagrożenie dla ludzi lub środowiska, Operator powiadamia niezwłocznie właściwe podmioty oraz zatrzymuje i zabezpiecza
przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te podmioty.
Nadawca może przed doręczeniem przesyłki rejestrowanej odstąpić od umowy o świadczenie usługi pocztowej;
Nadawca korzystający z usług Operatora obowiązany jest korzystać z formularzy i blankietów według wzorów zamieszczonych na
stronie internetowej Operatora: www.forposta.pl . Operator może odmówić świadczenia usługi:
1) jeżeli formularz lub blankiet został wypełniony przez Nadawcę nieczytelnie lub niekompletnie, a także jeżeli zawiera
skreślenia, zamazania lub inne poprawki;
2) w przypadku zastosowania przez Nadawcę innych formularzy lub blankietów niż stosowane przez Operatora.
Operator świadczy usługi w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, chyba że w
umowie o świadczenie usług pocztowych postanowiono inaczej.
W przypadku gdy zawarta z Nadawcą umowa o świadczenie usług nie zawiera w swej treści regulacji wyłączających postanowienia
regulaminu lub cennika, wyłączeniu z umowy podlegają tylko te postanowienia regulaminu i cennika, które nie dadzą się pogodzić
z odpowiednimi przepisami umowy o świadczenie usług.
W przypadku gdy przesyłka pocztowa lub jej opakowanie wyrządzi szkodę Operatorowi zastrzega on sobie prawo dochodzenia od
Nadawcy odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych. W przypadku gdy przesyłka pocztowa bądź jej opakowanie
wyrządzi szkodę osobie trzeciej, a Operator zostanie zobowiązany jej do naprawienia, Operator będzie uprawniony do wystąpienia
przeciwko Nadawcy przesyłki pocztowej z roszczeniem regresowym. W miarę możności Operator wezwie Nadawcę do udziału w
sprawie, w celu umożliwienia mu obrony jego praw.
Operatorowi przysługuje prawo zastawu na przesyłkach pocztowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy o
świadczenie usług pocztowych oraz z tytułu uzasadnionych, dodatkowych kosztów świadczenia usługi, powstałych z przyczyn
leżących po stronie Nadawcy lub Adresata.
W przypadku odmowy zaspokojenia przez Adresata lub Nadawcę wierzytelności zabezpieczonych zastawem Operator otwiera
komisyjnie przesyłkę pocztową i przystępuje do sprzedaży jej zawartości po upływie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia
Adresata lub Nadawcy o zamierzonej sprzedaży zawartości przesyłki pocztowej. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży zawartości przesyłki
pocztowej Operator przekazuje Nadawcy, na jego koszt, po potrąceniu wierzytelności zabezpieczonych zastawem. Operatorowi
przysługuje roszczenie do Nadawcy o pokrycie różnicy, w przypadku gdy wierzytelności zabezpieczone zastawem przewyższają
kwotę uzyskaną ze sprzedaży zawartości przesyłki pocztowej. W przypadku gdy sprzedaż zawartości przesyłki pocztowej lub jej
części nie jest możliwa, do niesprzedanej zawartości przesyłki stosuje się przepisy art. 33 ust. 9 ustawy
§7
Zasady nadawania przesyłek pocztowych
Przesyłki pocztowe będą przyjmowane w przez kuriera w miejscu określonym w umowie o świadczenie usług pocztowych.
Przesyłki rejestrowane powinny być przekazywane Operatorowi w sposób uporządkowany, tzn. powinny być ułożone polem
adresowym w jednym kierunku (tzw. wylicowanie) w miarę możności w opakowaniach zapobiegających przemieszaniu przesyłek
oraz zapewniających ich zabezpieczenie przed zniszczeniem.
Do przemieszczenia i doręczenia, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, przyjmowana jest przesyłka opakowana:
1) odpowiednio do zawartości, formy, masy i wielkości, a także w sposób zapewniający zabezpieczenie przed czynnikami
zewnętrznymi, niepowodujący uszkodzeń przemieszczanych przesyłek oraz niezagrażający zdrowiu, życiu, mieniu i
środowisku naturalnemu, a także zabezpieczający zawartość przesyłki przed dostępem do niej osób nieuprawnionych;
2) przy użyciu materiałów dających możliwość wyraźnego i trwałego umieszczenia oznaczenia adresata, adresu oraz innych
niezbędnych oznaczeń.
Nie jest przyjmowana do przemieszczenia i doręczenia przesyłka pocztowa, na której opakowaniu umieszczono metalowe lub
plastikowe klamry, spinacze, zszywki i inne podobne materiały.
Opakowanie, zabezpieczenie i oznaczenia przesyłki pocztowej wlicza się do jej wagi.
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6.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki operator zabezpieczy ją w odpowiedni sposób, a w przypadku
znacznych uszkodzeń przesyłki rejestrowanej – sporządzi protokolarny opis jej stanu na podstawie protokołu szkody, bez wglądu w
jej zawartość, z zastrzeżeniem §7 ust. 9 .
7. W przypadku stwierdzenia, że w wyniku uszkodzenia przesyłki rejestrowanej może wystąpić dalsze uszkodzenie lub ubytek jej
zawartości, operator może otworzyć przesyłkę w celu sprawdzenia stanu jej zawartości i zabezpieczenia przed ewentualnym
dalszym uszkodzeniem lub ubytkiem, sporządzając protokół z przeprowadzonej czynności.
8. Agent właściwej placówki Operatora dostarcza Adresatowi odpowiednio zabezpieczoną przesyłkę wraz z protokołem szkody.
9. Jeśli adresata nie zastano pod wskazanym adresem uszkodzone przesyłki rejestrowane zostaną zaawizowane i wydane w placówce
Operatora.
10. Jeśli adresat nie zgłosił się w określonym terminie po odbiór uszkodzonej przesyłki przesyłka taka zostanie zwrócona do nadawcy.
11. Klient może żądać sprawdzenia przesyłki tylko i wyłącznie na pisemny wniosek podczas odbioru przesyłki z placówki Operatora.
12. W razie stwierdzenia, że zawartość paczki pocztowej uległa zepsuciu w stopniu uniemożliwiającym kontynuowanie jej
przemieszczania, Operator może komisyjnie zniszczyć zepsutą zawartość, sporządzając protokół z przeprowadzonej czynności. O
zniszczeniu zawartości paczki pocztowej zawiadamia się pisemnie nadawcę.
13. Do przemieszczenia i doręczenia, z zastrzeżeniem ust. 9 powyżej, przyjmowana jest przesyłka pocztowa oznaczona poprzez:
1) naniesienie w sposób trwały i czytelny na jej opakowaniu informacji identyfikujących w sposób jednoznaczny adresata i
nadawcę oraz ich adresy wraz z właściwymi kodami pocztowymi;
2) umieszczenie znaku opłaty pocztowej lub oznaczenia służącego do potwierdzenia wniesienia opłaty za usługę.
16. W celu identyfikacji umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Nadawcą oraz potwierdzenia opłat z niej wynikających Nadawca lub
na zlecenie Nadawcy - Operator umieszcza w prawym górnym rogu przesyłki oznaczenie:
OPŁATA POBRANA
Umowa z ForPOSTA S.A. w Katowicach
nr …………………………….. z dnia ………………………………..
17. W przypadku przesyłki listowej opakowanej w kopertę:
1) znak opłaty pocztowej lub oznaczenie służące do potwierdzenia wniesienia opłaty za usługę powinny być umieszczone w
górnej prawej części strony adresowej przesyłki w polu prostokątnym o wysokości 40 mm z tolerancją 2 mm, licząc od
górnej krawędzi i długości 74 mm licząc od prawej krawędzi;
2) informacja identyfikująca adresata powinna być umieszczona w dolnej prawej części strony adresowej przesyłki w polu
prostokątnym umieszczonym co najmniej w odległości 40 mm od górnej krawędzi koperty, z tolerancją 2 mm, i 15 mm
od prawej krawędzi oraz 15 mm od dolnej krawędzi i w maksymalnej odległości 140 mm od prawej krawędzi;
3) informacja identyfikująca nadawcę powinna być umieszczona w górnej lewej części strony adresowej przesyłki;
4) dolna część strony adresowej przesyłki o wysokości 15 mm od dolnej krawędzi zarezerwowana jest na oznaczenia
kodowe nanoszone przez Operatora.
18. W przypadku stosowania jako opakowania przesyłki listowej koperty z przeźroczystym okienkiem adresowym, do przemieszczenia i
doręczenia przyjmowana jest wyłącznie przesyłka, której zawartość złożona jest w taki sposób, aby oznaczenie adresata i jego adres
pozostawał całkowicie widoczny w polu okienka, nawet jeśli zawartość przesunie się wewnątrz koperty.
19. W przypadku stosowania koperty jako opakowania przesyłki pocztowej stronę adresową przesyłki stanowi jej przednia część bez
sklejeń, w innych przypadkach – gładka część opakowania o największej powierzchni.
20. Strona adresowa paczki pocztowej nie może być mniejsza od minimalnych wymiarów określonych dla strony adresowej przesyłki
listowej wynoszących 90x140 mm.
21. .Za poprawność danych umieszczonych na przesyłkach i w dokumentach przyjęcia, o których mowa w niniejszym regulaminie
odpowiedzialność ponosi Nadawca. Podpisując potwierdzenie nadania nadawca deklaruje, że zawartość przesyłek jest opisana zgodnie
ze stanem faktycznym.

1.

2.

§8
Zasady doręczania przesyłek
Operator doręcza przesyłki przyjęte do przemieszczenia oraz doręczenia w następujących terminach:
a). przesyłka miejska zwykła – termin deklarowany w następnym dniu roboczym po nadaniu, pod warunkiem, ze
przesyłka została nadana do 15.00, przesyłkę nadana po 15.00 traktuje się jako nadana w dniu następnym,
b). przesyłka miejska polecona - termin deklarowany w następnym dniu roboczym po nadaniu, pod warunkiem, ze
przesyłka została nadana do 15.00, przesyłkę nadana po 15.00 traktuje się jako nadana w dniu następnym,
c). przesyłka międzymiejska ( zwykła i polecona) - termin deklarowany w drugim dniu roboczym po nadaniu, pod
warunkiem, ze przesyłka została nadana do 15.00, przesyłkę nadana po 15.00 traktuje się jako nadana w dniu
następnym;
Z zastrzeżeniem odrębnych uzgodnień stron oraz przepisów innych ustaw dotyczących sposobu, zasad i trybu doręczeń, przesyłki
doręczane są w następujący sposób:
1) Adresatowi pod adresem wskazanym w przesyłce pocztowej lub adresem wskazanym w umowie o świadczenie usług,
2) Adresatowi:
a) do jego skrzynki pocztowej, z wyłączeniem przesyłek rejestrowanych,
b) w placówce Operatora, jeżeli podczas próby doręczenia przesyłki Adresat był nieobecny pod adresem
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wskazanym na przesyłce lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej albo doręczenie za pomocą skrzynki
pocztowej nie jest możliwe,
3) przedstawicielowi ustawowemu Adresata lub pełnomocnikowi Adresata:
a) pod adresem wskazanym na przesyłce lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej,
b) w placówce Operatora;
4) osobie pełnoletniej zamieszkałej razem z Adresatem, jeżeli Adresat nie złożył stosownego zastrzeżenia w zakresie
doręczenia przesyłki rejestrowanej:
a) pod adresem wskazanym na przesyłce lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej,
b) w placówce Operatora, po złożeniu na piśmie oświadczenia o zamieszkiwaniu razem z Adresatem;
5) osobie uprawnionej do odbioru przesyłek w urzędzie organu władzy publicznej, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt
1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, jeżeli adresatem przesyłki jest dany organ władzy
publicznej;
6) osobie upoważnionej do odbioru przesyłek w podmiotach będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi
nieposiadającymi osobowości prawnej, jeżeli Adresatem przesyłki jest:
a) dana osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
b) niebędąca członkiem organu zarządzającego albo pracownikiem danej osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej osoba fizyczna w niej przebywająca;
7) kierownikowi jednostki lub osobie fizycznej przez niego upoważnionej, jeżeli adresatem przesyłki jest osoba fizyczna
przebywająca w jednostce, w której ze względu na charakter tej jednostki lub powszechnie uznawany zwyczaj
doręczenie przesyłki adresatowi jest znacznie utrudnione lub niemożliwe.
3. Na pisemny wniosek Adresata, złożony w odpowiedniej placówce Operatora, przesyłka listowa polecona może być doręczana w
sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a powyżej. Przepisu nie stosuje się, jeżeli umowa o świadczenie usługi obejmuje dodatkowo
uzyskanie potwierdzenia odbioru przesyłki poleconej.
4. Doręczenie przesyłki pocztowej dokonane na zasadach określonych w ust. 2-3 powyżej uważa się za skuteczne.
5. Do doręczenia przesyłki rejestrowanej w przypadku śmierci Adresata stosuje się odpowiednio przepisy § 9 Regulaminu.
6. Operator może przyjąć od Adresata pisemne oświadczenie woli o udzieleniu innej osobie pełnomocnictwa do odbioru przesyłek,
zwanego dalej „pełnomocnictwem pocztowym".
7. Pełnomocnictwo pocztowe obejmuje:
1) imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby udzielającej
pełnomocnictwa;
2) zakres pełnomocnictwa;
3) imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.
8. Pełnomocnictwa pocztowego Adresat udziela w obecności pracownika Operatora w placówce pocztowej Operatora lub, w
przypadku gdy adresat nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, w miejscu jego pobytu, okazując dokument potwierdzający
tożsamość. Pełnomocnictwo pocztowe może być odwołane w każdym czasie. Za przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego i jego
odwołanie Operator pobiera opłatę w wysokości określonej w cenniku usług pocztowych.
9. Jeżeli w chwili doręczania przesyłki rejestrowanej stwierdzi się nieobecność adresata lub innych osób uprawnionych do ich
odbioru, zawiadomienie o próbie doręczenia wraz z informacją o terminie ich odbioru i adresie właściwej placówki Operatora, w
której przesyłka jest przechowywana, Operator pozostawia w skrzynce pocztowej Adresata.
10. Zawiadomienie o próbie doręczenia wraz z informacją o terminie odbioru przesyłki pocztowej i adresie właściwej placówki, w
której przesyłka pocztowa jest przechowywana, Operator pozostawia w skrzynce pocztowej Adresata także w przypadku
doręczania przesyłki niebędącej przesyłką rejestrowaną, której wymiary lub kształt nie pozwalają na umieszczenie jej w skrzynce
pocztowej Adresata.
11. Przesyłki rejestrowane doręcza się za pokwitowaniem odbioru, po stwierdzeniu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru.
Pokwitowanie odbioru przesyłki rejestrowanej powinno zawierać czytelny podpis odbiorcy i datę odbioru. Jeżeli adresatem
przesyłki jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, pokwitowanie odbioru powinno
zawierać czytelny podpis odbiorcy, datę odbioru i odcisk stempla firmowego, a w przypadku braku stempla firmowego –
informację o dokumencie potwierdzającym uprawnienie do odbioru przesyłki.
12. Stwierdzenia tożsamości osób uprawnionych do odbioru przesyłek rejestrowanych dokonuje się na podstawie jednego z
następujących dokumentów:
1) dowodu osobistego;
2) tymczasowego dowodu osobistego;
3) paszportu;
4) prawa jazdy;
5) innego dokumentu z fotografią, odciskiem pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła oraz podpisem jego posiadacza;
6) w przypadku cudzoziemców nieposiadających żadnego z dokumentów, o których mowa w pkt 1 – 4 powyżej, innego
dokumentu stwierdzającego tożsamość.
13. Doręczający przesyłkę pocztową może odstąpić od żądania okazania jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 12 powyżej,
jeżeli osoba uprawniona do odbioru jest mu znana osobiście.
14. Odmowę pokwitowania odbioru przesyłki rejestrowanej uważa się za odmowę jej przyjęcia. W takiej sytuacji przesyłka
rejestrowana zwracana jest do Nadawcy. Za czynności związane ze zwrotem Operator pobiera od Nadawcy opłatę nie wyższą
jednak niż opłata pobierana za przyjęcie, sortowanie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki tego samego rodzaju. Nie traktuje się
jako odmowy przyjęcia przesyłki rejestrowanej odmowy pokwitowania odbioru przez osobę pełnoletnią zamieszkałą wraz z
adresatem, a niebędącą jego pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym. Przepis ust. 10 powyżej stosuje się odpowiednio.
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15. Przesyłki operator wydaje adresatowi w placówce, w której przesyłka jest przechowywana, w terminie 14 dni, zwanym dalej
„terminem odbioru”. Bieg terminu odbioru rozpoczyna się od dnia następnego po dniu doręczenia zawiadomienia, o którym
mowa w ust. 10 i 11 powyżej. Operator może przechowywać przesyłkę po upływie terminu odbioru, jeżeli adresat zgłosi w tym
zakresie pisemne żądanie. Przesyłka nieodebrana w terminie odbioru zwracana jest do Nadawcy.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

§9
Zasady zwrotu przesyłek
Przesyłkę pocztową, której nie można doręczyć Adresatowi, Operator zwraca Nadawcy. Za czynności związane ze zwrotem
przesyłki Operator może żądać uiszczenia opłaty w wysokości określonej w cenniku usług pocztowych albo w umowie.
Przesyłka pocztowa, której nie można doręczyć Adresatowi ani zwrócić Nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu Nadawcy,
zwana dalej „przesyłką niedoręczalną", może zostać otwarta przez Operatora w celu uzyskania danych umożliwiających jej
doręczenie lub zwrócenie Nadawcy.
Otwarcie przesyłki niedoręczalnej następuje niezwłocznie, chyba że umowa o świadczenie usługi pocztowej przewiduje inny
termin. Otwarcia przesyłki niedoręczalnej dokonuje komisja w składzie co najmniej 3 osób, powołana przez Operatora.
W przypadku ustalenia przez komisję danych umożliwiających doręczenie lub zwrot przesyłki pocztowej, przesyłka ta po
odpowiednim zabezpieczeniu i umieszczeniu adnotacji na opakowaniu o komisyjnym jej otwarciu jest doręczana Adresatowi albo
zwracana Nadawcy.
W przypadku gdy otwarcie przesyłki niedoręczalnej nie umożliwi jej doręczenia albo zwrócenia nadawcy albo gdy nadawca
odmówi przyjęcia zwróconej przesyłki:
1) korespondencja stanowiąca przesyłkę i jej opakowanie podlegają zniszczeniu przez Operatora w sposób uniemożliwiający
odtworzenie informacji zawartej w przesyłce i na jej opakowaniu nie wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia otwarcia
przesyłki;
2) do zawartości przesyłki innej niż korespondencja stosuje się odpowiednio przepisy art. 183, art. 184 i art. 187 Kodeksu
Cywilnego.
Przesyłka pocztowa niewłaściwie doręczona do skrzynki pocztowej z powodu mylnego lub nieaktualnego adresu lub oznaczenia
Adresata albo nieprawidłowego doręczenia może być zwrócona operatorowi przez:
1) przekazanie przesyłki w placówce pocztowej operatora, który zamieścił na przesyłce informację potwierdzającą przyjęcie
przez niego opłaty za usługę pocztową, osobie upoważnionej przez tego operatora;
2) przekazanie przesyłki osobie upoważnionej do doręczania przesyłek przez operatora, który zamieścił na przesyłce
informację potwierdzającą przyjęcie przez niego opłaty za usługę pocztową.
Przesyłka pocztowa niewłaściwie doręczona do skrzynki pocztowej z powodu mylnego lub nieaktualnego adresu lub
oznaczenia Adresata albo nieprawidłowego doręczenia może być zwrócona operatorowi przez:
a). przekazanie przesyłki w placówce Operatora;
b). przekazanie przesyłki osobie upoważnionej do doręczania przesyłek przez Operatora, który umieścił na przesyłce
informacje potwierdzającą przyjecie przez niego opłaty za usługę pocztową.
§10
Odpowiedzialność Operatora oraz wysokość i zasady wypłaty odszkodowania

1. Do odpowiedzialności Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego, jeżeli przepisy Prawa Pocztowego lub postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej.
2. Operator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej, chyba że niewykonanie lub nienależyte
wykonanie nastąpiło:
1) wskutek siły wyższej;
2) z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub adresata, niewywołanych winą operatora pocztowego;
3) z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów ustawy albo regulaminu świadczenia usług pocztowych lub
powszechnych;
4) z powodu właściwości przesyłanej rzeczy.
3. Operator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonania usługi pocztowej w zakresie określonym ustawą , chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi jest następstwem czynu niedozwolonego, nastąpiło z winy umyślnej Operatora lub jest
wynikiem rażącego niedbalstwa Operatora. .
4. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń, chyba
że ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej nie dające się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie
później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosił Operatorowi roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub
uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez Operatora w celu wykonania usługi pocztowej a jej
doręczeniem Adresatowi
5. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie:
1) za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej nie będącej przesyłką z korespondencją - w wysokości nie wyższej niż zwykła
wartość utraconych lub uszkodzonych rzeczy,
2) za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej z zadeklarowaną wartością - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej
jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki,
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3) za utratę przesyłki z korespondencją - w wysokości dziesięciokrotności opłaty za usługę nie niżej jednak niż pięćdziesięciokrotność
opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej, określonej w cenniku usług powszechnych,
4) za opóźnienie w doręczeniu przesyłki pocztowej w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia - w wysokości nie
przekraczającej dwukrotności opłaty za usługę
6. Operator pocztowy jest obowiązany do wypłaty odszkodowania w zakresie nienależytego wykonania usługi doręczenia przesyłek
pocztowych doręczanych w trybie określonym w Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie postępowania cywilnego, Kodeksie
postępowania administracyjnego oraz w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 i 848)
polegającego na:
1)
nieprawidłowym wypełnieniu przez Operatora dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej przez Adresata jeżeli
uniemożliwia to stwierdzenie prawidłowości doręczenia przesyłki lub
2)
zwróceniu przesyłki rejestrowanej niezgodnie z terminem lub z uwagi na nieprawidłowo wskazany powód
- w wysokości opłaty za usługę przesyłki rejestrowanej wraz z opłatą za zapewnienie potwierdzenia jej odbioru oraz za zwrot tej
przesyłki, jeżeli taka opłata została pobrana.
7. W przypadku niewykonania usługi pocztowej Operator zwraca w całości pobraną opłatę za usługę pocztową niezależnie od
należnego odszkodowania.
8. Usługę pocztową uważa się za niewykonaną w przypadku utracenia przesyłki pocztowej. Niedoręczoną przesyłkę pocztową uważa się
za utraconą po upływie 14 dni od jej nadania.
9. Usługę pocztową uważa się za nienależycie wykonaną, w przypadkach kiedy zawartość przesyłki pocztowej została uszkodzona, czy
też stwierdzono ubytek zawartości przesyłki pocztowej.
10. Niewykonaniem usługi w zakresie przesyłki rejestrowanej jest doręczenie tej przesyłki lub zawiadomienia o próbie jej doręczenia po
upływie 14 dni od dnia jej nadania.
11. Do okresu, o którym mowa w ust. 9, nie wlicza się:
1) dni ustawowo wolnych od pracy;
2) okresu, na który przesyłka rejestrowana została zatrzymana przez operatora w przypadkach określonych w § 6 ust. 9
Regulaminu.
12. W razie stwierdzenia przez Adresata w toku doręczenia, że przesyłka pocztowa jest uszkodzona lub nastąpił ubytek zawartości
przesyłki pocztowej, adresat w celu dochodzenia roszczeń winien spisać protokół szkody w obecności przedstawiciela operatora, w
którym ujęte zostaną informacje dotyczące okoliczności doręczenia (w tym data i godzina) oraz opis uszkodzenia/ubytku przesyłki
pocztowej. Protokół stanowi podstawę do dochodzenia Adresata roszczeń z tytułu uszkodzenia/ubytku zawartości przesyłki pocztowej.
Wzór protokołu szkody został zamieszczony na stronie internetowej operatora pod adresem www.forposta.pl
13. Odszkodowanie wypłaca się wyłącznie na żądanie złożone w toku postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w paragrafie
poniżej. Odszkodowanie wypłaca się zgodnie z żądaniem uprawnionego w dowolnej placówce Operatora albo przekazem pocztowym.

1.

2.

3.

4.

§11
Reklamacje
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej prawo wniesienia reklamacji przysługuje Nadawcy albo
Adresatowi, w przypadku gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka zostanie
doręczona adresatowi.
Reklamację zgłoszoną przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak niewniesioną, o czym jednostka właściwa dla rozpatrywania
reklamacji Operatora niezwłocznie powiadamia reklamującego, informując go o możliwości zgłoszenia reklamacji przez osobę
uprawnioną.
Reklamację można zgłosić :
1) pisemnie na adres centrali Operatora
2) poprzez formularz zgłoszeniowy na www.forposta.pl
3) ustnie do protokołu w centrali Operatora
Reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres zamieszkania albo siedziby Nadawcy lub Adresata, zwanego dalej
,,reklamującym”;
2) przedmiot reklamacji;
3) rodzaj reklamowanej przesyłki w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania
usługi pocztowej;
4) uzasadnienie reklamacji;
5) kwotę odszkodowania w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania;
6) podpis reklamującego;
7) datę sporządzenia reklamacji;
8) wykaz załączonych dokumentów.
5. Wzór reklamacji został zamieszczony na stronie internetowej Operatora pod adresem www.forposta.pl oraz został
udostępniony w placówkach Operatora.
6. Do reklamacji należy dołączyć:
1) oryginał potwierdzenia nadania przesyłki rejestrowanej;
2) oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń – w przypadku przeniesienia uprawnień przez Nadawcę
na Adresata;
3) protokół sporządzony bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki rejestrowanej – w przypadku jej przyjęcia przez
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Adresata, oraz opakowanie uszkodzonej przesyłki pocztowej;
oświadczenie o stwierdzeniu:
a. widocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej złożone bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki albo
b. niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej, z zachowaniem terminu, o którym mowa w §
10 ust. 4 Regulaminu.
7. Oryginał potwierdzenia nadania przesyłki rejestrowanej jest zwracany reklamującemu na jego wniosek, po rozpatrzeniu
reklamacji przez jednostkę właściwą dla rozpatrywania reklamacji, o której mowa w ust. 12 poniżej.
8. Reklamacja zgłoszona w formie, o której mowa w ust. 3 pkt 2 powyżej, powinna zawierać informacje, o których mowa w ust.
4 pkt 1 – 5 oraz pkt 7 powyżej, oraz o dacie i miejscu nadania przesyłki rejestrowanej, a w przypadku przesyłki rejestrowanej –
dodatkowo o numerze nadanym jej przez Operatora.
9. Jeżeli reklamacja zgłoszona w formie, o której mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 powyżej, nie spełnia wymogów, o których mowa w ust.
4 powyżej, jednostka właściwa dla rozpatrywania reklamacji wzywa reklamującego do usunięcia braków formalno-prawnych w
terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Okresu tego nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji.
10. W przypadku reklamacji zgłoszonej w formie, o której mowa w w ust. 3 pkt 2. wzywa się reklamującego do uzupełnienia
reklamacji o dokumenty, o których mowa w ust. 6 powyżej, oraz do złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego
zgłoszenie reklamacji opatrzone podpisem reklamującego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Okresu tego nie wlicza
się do terminu rozpatrzenia reklamacji.
11. W przypadku nieuzupełnienia braków, o których mowa w ust. 9 i 10 powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania, o
czym jednostka właściwa dla rozpatrywania reklamacji niezwłocznie powiadamia reklamującego.
12. Reklamacja może zostać wniesiona nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki pocztowej.
13. Reklamację z tytułu niewykonania usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej można zgłosić po upływie 14 dni od
dnia nadania tej przesyłki, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia jej nadania.
14. Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej zgłoszoną po upływie terminów, o których
mowa w ust. 12-13 powyżej, pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka właściwa dla rozpatrywania reklamacji Operatora
niezwłocznie powiadamia reklamującego.
15. Centrala Operatora, w której została zgłoszona reklamacja w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania:
1) udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej albo
2) informuje pisemnie reklamującego o niemożności udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania, podając przyczynę zwłoki oraz termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.
16. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, o którym mowa w ust. 15 pkt 2 powyżej, nie może przekroczyć 30 dni od dnia
zgłoszenia reklamacji
17. Odpowiedź na reklamację zawiera:
1) Nazwę jednostki I instancji
2) powołanie podstawy prawnej;
3) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji;
4) w przypadku przyznania odszkodowania – kwotę odszkodowania oraz informację o terminie jego wypłaty nie dłuższym
niż 30 dni od dnia uznania reklamacji;
5) pouczenie o prawie odwołania się oraz wskazanie jednostki odwoławczej;
6) podpis upoważnionego pracownika z podaniem jego stanowiska służbowego;
7) datę udzielenia odpowiedzi.
18. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części przez jednostkę właściwą dla rozpatrywania
reklamacji, reklamujący może wnieść odwołanie do jednostki odwoławczej wskazanej w odpowiedzi na reklamację, w terminie 14
dni od dnia jej doręczenia.
19. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem jednostki właściwej dla rozpatrywania reklamacji. Jednostka ta, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania odwołania:
1) zmienia rozstrzygnięcie w przypadku zasadności odwołania, w szczególności gdy dokonano błędnej oceny stanu
faktycznego albo gdy zostały ujawnione nowe, istotne dla sprawy okoliczności, które nie były znane przy rozpatrywaniu
reklamacji, albo
2) przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy jednostce odwoławczej.
20. W przypadku uwzględnienia reklamacji w wyniku rozpatrzenia odwołania i przyznania odszkodowania, jednostka odwoławcza
zwraca akta sprawy do jednostki właściwej dla rozpatrywania reklamacji, która powiadamia reklamującego o terminie wypłacenia
odszkodowania, nie dłuższym niż 30 dni od dnia uznania reklamacji.
21. Prawo dochodzenia roszczeń określonych w ustawie w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej
w postępowaniu sądowym, w postępowaniu mediacyjnym lub w postępowaniu przed stałym polubownym sądem konsumenckim,
przysługuje Nadawcy albo Adresatowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
22. Drogę postępowania reklamacyjnego w odniesieniu do usług pocztowych uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy
uznania reklamacji przez Operatora albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia uznania reklamacji.
23. Roszczenia dochodzone na podstawie Prawa pocztowego przedawniają się z upływem 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki
pocztowej. Bieg przedawnienia roszczeń zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia wyczerpania drogi
postępowania reklamacyjnego.
24. Spór cywilnoprawny między nadawcą albo adresatem a operatorem pocztowym może być zakończony ugodą w drodze
postępowania mediacyjnego. Postępowanie mediacyjne prowadzi Prezes UKE na wniosek Adresata albo Nadawcy lub z urzędu,
jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.
4)
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25. O ile sprawa nie została przekazana pod rozstrzygnięcie w postępowaniu mediacyjnym przed Prezesem Urzędu Komunikacji
Elektronicznej lub przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wszelkie
spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem sporów, których stroną jest osoba, o której mowa
1
w art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), rozpoznawane będą przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

1.

2.

§12
Tajemnica pocztowa
Operator jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy pocztowej. Ponadto do zachowania tajemnicy pocztowej obowiązane są
osoby, które z racji wykonywanej działalności mają dostęp do tajemnicy pocztowej.
Tajemnica pocztowa obejmuje informacje przekazywane w przesyłkach pocztowych, dane dotyczące podmiotów korzystających z
usług oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług lub korzystania z tych usług.
Naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej jest w szczególności:
1) ujawnianie lub przetwarzanie informacji albo danych objętych tajemnicą pocztową;
2) otwieranie zamkniętych przesyłek pocztowych lub zapoznawanie się z ich treścią;
Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej:
a. podejmowanie działań, o których mowa w ust. 3 pkt 1-2 powyżej, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w
umowie o świadczenie usługi pocztowej;
b. posługiwanie się przez Operatora listami referencyjnymi obejmującymi dane dotyczące podmiotów korzystających z jego
usług pocztowych oraz rodzajów tych usług w przypadku, gdy dane te są publikowane za zgodą podmiotów, których one
dotyczą.
Obowiązek zachowania tajemnicy pocztowej jest nieograniczony w czasie.
Operator jest obowiązany do zachowania należytej staranności w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub
ekonomicznymi przy zabezpieczaniu urządzeń i obiektów wykorzystywanych przy świadczeniu usług pocztowych oraz zbiorów
danych przed ujawnieniem tajemnicy pocztowej.
Informacje lub dane objęte tajemnicą pocztową mogą być zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane,
usuwane lub udostępniane tylko wówczas, gdy czynności te dotyczą świadczonej usługi pocztowej albo są niezbędne do jej
wykonania lub jeżeli przepisy odrębne stanowią inaczej.
§13
Postanowienia końcowe
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niezgodne z obowiązującym prawem,
nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku postanowień
nieważnych lub niezgodnych z prawem, zastąpią je postanowienia właściwych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Operator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany nie będą miały
zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po upływie 30 dni od ich opublikowania na stronie
www.forposta.pl.
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