
 

 

 

OPAKOWANIE 

 

Przesyłkę można wysład w jednym z opakowao kartonowych, dostępnych w różnych rozmiarach 

w placówkach pocztowych. Ułatwią sprawne dopasowanie do przedmiotów różnej wielkości i 

masy. 

 

Przesyłkę można wysład bez opakowania lub częściowo opakowaną (z wyjątkiem przesyłek z 

zadeklarowaną przez nadawcę wartością), jeżeli przesyłane w ten sposób rzeczy nie są narażone 

na uszkodzenie lub zaginięcie części składowych ani nie mogą uszkodzid innych przesyłek. 

 

Na przesyłce: 

 nadawanej bez opakowania lub tylko częściowo opakowanej, nalepka adresowa może 

byd umieszczona bezpośrednio na przesyłanej rzeczy lub na tabliczce czy też przywieszce 

(wykonanej z trwałego i sztywnego materiału) przymocowanej do przesyłanej rzeczy, 

 

 kształcie lub opakowaniu uniemożliwiającym umieszczenie nalepki na przesyłce, nalepka 

adresowa może byd umieszczona na tabliczce czy też przywieszce (wykonanej z trwałego 

i sztywnego materiału) przymocowanej do przesyłki. 

 

Nie jest przyjmowana do przemieszczania i doręczania przesyłka, na opakowaniu której 

umieszczono metalowe lub plastikowe klamry, spinacze, zszywki i inne podobne materiały. 

 

Opakowanie przesyłki o zadeklarowanej wartości powyżej 100 zł: 

 musi byd wykonane z nieprzezroczystego materiału 

 powinno uniemożliwiad dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów 

 powinno umożliwid umieszczenie dodatkowych zabezpieczeo w postaci nalepek czy 

etykiet samoprzylepnych, taśmy samoprzylepnej z logo nadawcy lub Poczty Polskiej. 

 

BEZPIECZNE PAKOWANIE 

 

Płyny lub gazy wysyłaj w pojemnikach szklanych, plastikowych lub blaszanych, hermetycznie 

zamkniętych i włożonych do mocnego pudełka lub skrzynki, wypełnionego odpowiednim 

materiałem wchłaniającym wilgod lub tłuszcz tak, aby naczynie z płynem nie mogło przesuwad się 

oraz aby w razie uszkodzenia naczynia, płyn nie wydostał się na zewnątrz przesyłki. 

Rzeczy wykonane ze szkła lub z innych materiałów łamliwych i kruchych wysyłaj w twardych 

pudełkach lub koszach, wypełnionych materiałem amortyzującym skutki wstrząsu lub nacisku i 

wykluczającym przesuwanie się zawartości wewnątrz opakowania. 

Owady oraz żywe ptaki (w szczególności pszczoły i pisklęta ptactwa domowego) wysyłaj w 

opakowaniach: 

 gwarantujących utrzymanie funkcji życiowych, 



 dostosowanych do przesyłanej zawartości: odpowiednio trwałych i mocnych, z 

uwzględnieniem masy przesyłanej zawartości, 

 które zapewnią przesyłanym owadom i ptakom właściwe warunki na czas 

przemieszczania i doręczania przesyłki, a także ich ewentualnego zwrotu, 

 których konstrukcja uniemożliwi wysunięcie się zawartości na zewnątrz, 

 w których spód przesyłki wyłożony jest materiałem chłonącym wilgod (koniecznie!), 

 oznaczonych nalepką o treści lub napisem w kolorze czerwonym ,,ŻYWE ZWIERZĘ'’, 

 spełniających wymogi określone przepisami o ochronie zwierząt (dotyczy opakowao do 

przesyłania ptaków). 

 

Żywe rośliny wysyłaj w opakowaniach: 

 umożliwiających dostęp powietrza i w maksymalnym stopniu ochraniających zawartośd 

przesyłki, 

 oznaczonych nalepką o treści lub napisem w kolorze czerwonym „ŻYWE ROŚLINY”. 

 

UWAGA: 

Każdy rodzaj ww. zawartości musi byd przesyłany w oddzielnych przesyłkach. 

Na opakowaniu przesyłki możesz umieścid własne odciski pieczęci firmowych, taśmy 

samoprzylepne, nalepki, napisy i rysunki o charakterze informacyjnym lub reklamowym (np. logo 

firmy), jeśli: 

 nie utrudniają odczytania adresu ani umieszczenia nalepek, napisów lub pieczęci 

pocztowych, 

 nie są podobne do znaczków pocztowych i innych znaków opłaty oraz odcisków pieczęci 

pocztowych lub maszyn do frankowania, stosowanych zarówno przez Pocztę Polską, jak i 

przez innych operatorów pocztowych, 

 nie zawierają znamion korespondencji pisemnej, a w szczególności nie wskazują na 

sposób postępowania z przesyłką przy jej przemieszczaniu i doręczaniu (stosowanie przez 

nadawcę na opakowaniu przesyłki taśm samoprzylepnych, nalepek i napisów, 

wskazujących na sposób postępowania z przesyłką przy jej przemieszczaniu i doręczaniu 

jest możliwe wyłącznie w przypadku zlecenia realizacji usług dodatkowych, takich jak np.: 

„Ostrożnie”, „Potwierdzenie odbioru”, „Sprawdzenie zawartości”), 

 ich treśd i wizerunek nie są zabronione prawem. 

Możesz zastosowad na opakowaniu przesyłki taśmy samoprzylepne, nalepki i napisy, wskazujące 

na sposób postępowania z przesyłką przy jej przemieszczaniu i doręczaniu wyłącznie w 

przypadku zlecenia realizacji odpowiednich usług dodatkowych, a także w przypadku wybrania 

ubezpieczenia. 

 

UWAGA! 

 

Opakowanie nieuszkodzone, a uprzednio wykorzystane do nadania przesyłki, może byd 

wykorzystane ponownie, wyłącznie do przesyłek bez zadeklarowanej przez nadawcę wartości, 

pod warunkiem zakrycia przez nadawcę wszelkich znaków opłat oraz odcisków pieczęci 



pocztowych lub maszyn do frankowania, stosowanych zarówno przez Pocztę Polską, jak i przez 

innych operatorów pocztowych. 


