
Wzorzec znaku opłaty 
pocztowej do personalizacji 

Miejsce na  
personalizację 

Spersonalizowany znak opłaty pocztowej  

Definicja usługi 

Usługa polega na nadrukowaniu (na koszt klienta) na wzorcu znaku opłaty pocztowej projektu 

zaproponowanego przez klienta (zdjęcie, rysunek, tekst bądź inne treści np. logotyp, znak towarowy).   

Możliwości wykorzystania spersonalizowanych znaków opłaty pocztowej są różne, w zależności od 

uroczystości lub wydarzenia, które zostanie na znaku upamiętnione, np.: 

- reklama firmy 

- jubileusz firmy 

- zaproszenie na uroczystość/event 

- reklama dla samorządów terytorialnych/reklama regionu 

- reklama produktu/usługi 

- ślub 

- pierwsza komunia święta 

- urodziny/imieniny 

- dzień babci/dzień dziadka 

 

Spersonalizowany znak opłaty pocztowej staje się własnością klienta i może być dowolnie wykorzystany,  

w tym do opłacenia usługi pocztowej.  

Cena usługi 

 

Formy opłaty za usług ę                                                      

Opłata za usługę wnoszona jest z góry w polskich złotych:                          

1) przy użyciu pocztowego blankietu wpłaty lub polecenia przelewu na rachunek bankowy 

wskazany w zamówieniu  

           (Poczta Polska S.A., Bank Pocztowy S.A. 44 1320 001 9 0099 0271 2000 0013) 

  

zamówienie       
1 - 2 arkusze 

zamówienie           
3 - 10 

arkuszy 

zamówienie           
11- 50 

arkuszy* 

zamówienie            
51 - 100 
arkuszy** 

 zamówienie            
101 - 200  
arkuszy*** 

 zamówienie             
≥ 201 

arkuszy**** 
Cena za 1 

arkusz brutto 
(w tym VAT 

23%): 

55,00 zł 38,00 zł 35,00 zł 33,00 zł 31,00 zł 30,00 zł 

*/  maksymalny termin realizacji 11 dni roboczych 
**/  maksymalny termin realizacji 12 dni roboczych 
***/  maksymalny termin realizacji 13 dni roboczych 
****/  maksymalny termin realizacji 15 dni roboczych 

 
Minimalną jednostką sprzedaży jest 1 arkusz zawierający 9 spersonalizowanych znaków opłaty pocztowej.  

Wartość nominalna jednego znaku opłaty pocztowej odpowiada opłacie za przesyłkę listową 

nierejestrowaną ekonomiczną w obrocie krajowym gabaryt „A” do 350 g (1,60 zł). 



2) gotówkowo w urzędzie pocztowym,  
3) przekazem pocztowym wysłanym na adres:  

Poczta Polska S.A. Sekcja Obsługi Filatelistycznej w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 3a, 85-082 

Bydgoszcz  (w przypadku zamówień na usługę składanych wysyłkowo do Sekcji Obsługi Filatelistycznej. 

Zamawianie usługi  

- we wszystkich urzędach pocztowych, 

- wysyłkowo do Sekcji Obsługi Filatelistycznej w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 3a, 85-082 Bydgoszcz. 

- przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.filatelistyka.poczta-polska.pl (po uruchomieniu aplikacji)  

- za pośrednictwem służb sprzedaży dedykowanych klientom biznesowym i instytucjonalnym. 

 

Formularz zamówienia dostępny jest: 

-  w urzędach pocztowych 

-  na stronach www.poczta-polska.pl                             

 www.filatelistyka.poczta-polska.pl                                          

Termin realizacji zamówienia  

Termin realizacji usługi uzależniony jest od  jednorazowo zamawianego wolumenu i wynosi maksymalnie 10 

dni roboczych - przy jednorazowym zamówieniu maksymalnie 10 arkuszy. Pozostałe terminy realizacji są 

szczegółowo określone w Cenniku usługi.  

Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia następującego po dniu uzyskania potwierdzenia wpłaty  

i przyjęcia do realizacji projektu nadruku spełniającego wymogi formalne i prawne określone w Regulaminie 

usługi.  

Formy dostawy 

Spersonalizowane znaki opłaty pocztowej wysyłane są na koszt Poczty Polskiej S.A. na 

adres wskazany przez klienta przesyłkami Poczty Polskiej S.A. Przesyłki podlegają 

awizowaniu i mogą być odebrane w urzędzie pocztowym.  

 

Korzy ści/zalety usługi 

• Prosty i łatwy sposób na  indywidualny znak opłaty pocztowej 

• Możliwość personalizacji nadawanych przesyłek pocztowych 

• Spersonalizowany znak opłaty pocztowej to oryginalny sposób na reklamę własnej marki, oferowanych 

produktów i usług 

• Szeroki dostęp do usługi – sieć placówek pocztowych, Internet, służby sprzedaży dedykowane 

klientom biznesowym i instytucjonalnym 

•  Cena uzależniona od wolumenu 

 



W przypadku pyta ń i wątpliwo ści prosimy o kontakt:  

- pod numerem telefonu 052  322 82 17 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 14) 

- na adres e-mail personalizacja@bydgoszcz.poczta-polska.pl  

FORMULARZ ZAMÓWIENIA   

REGULAMIN  

W przypadku problemów z otworzeniem powyższych dokumentów przez przeglądarkę należy kliknąć linka prawym przyciskiem myszy, 
wybrać opcję „zapisz element docelowy jako…: i zapisać dokumenty do druku na dysku lokalnym komputera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


