
OBRÓT ZAGRANICZNY 
 

List wartościowy w obrocie zagranicznym deklarowany do wysyłki ważnych dokumentów, 
banknotów czy cennych przedmiotów. Maksymalna zadeklarowana wartość przesyłki uzależniona 
jest od kraju przeznaczenia. Każda przesyłka opatrzona jest numerem, możliwość śledzenia                  
w Internecie jej przebiegu na terenie Polski oraz niektórych operatorów zagranicznych (wymiary, 
terminy, zawartość takie jak przesyłki listowej zwykłej). 

Terminy przebiegu: 
List wartościowy w obrocie zagranicznym priorytetowy – przewidywany termin realizacji usługi: 
 

 w krajach strefy A (Europa łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) do trzeciego dnia 
roboczego po dniu nadania (D+3),  

 w krajach strefy B (Ameryka Północna, Afryka), C (Ameryka Południowa, Środkowa i Azja), 
D (Australia i Oceania) do piątego dnia roboczego po dniu nadania (D+5). 

 

Przesyłki nadane po godzinie 15.00  traktowane są  jako nadane w dniu następnym. 
 

W przypadku krajów Unii Europejskiej obowiązuje określony w Dyrektywie Unii Europejskiej standard doręczenia 85% 
przesyłek najszybszej kategorii (priorytet) w ciągu trzech dni roboczych (D+3) oraz doręczenia 97% przesyłek w ciągu 
pięciu dni roboczych (D+5). 
W przypadku pozostałych krajów obowiązuje określony przez Światowy Związek Pocztowy standard doręczenia 80% 
przesyłek najszybszej kategorii (priorytet) w ciągu pięciu dni roboczych (D+5). 

Wymiary 

maksimum: suma długości, szerokości i wysokości – 900 mm, przy czym największy z tych 
wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm, 
minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm. 
 
Wymiary przesyłek listowych nadawanych w formie rulonu wynoszą: 
maksimum: suma długości plus podwójna średnica – 1040 mm, przy czym największy wymiar 
(długość) nie może przekroczyć 900 mm, 
 
minimum: suma długości plus podwójna średnica – 170 mm, przy czym największy wymiar 
(długość) nie może być mniejszy niż 100 mm. 
 
masa przesyłek listowych poleconych - do 2 kg 

 Zawartość 
Ważne dokumenty, banknoty, papiery wartościowe lub przedmioty wartościowe. 
 
Maksymalna zadeklarowana wartość  4000 SDR (DTS). 
 

SDR (SDR – w języku angielskim, DTS – w języku francuskim) – „Specjalne Prawa Ciągnienia” - 
jednostka walutowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego o charakterze pieniądza 
bezgotówkowego stosowana w zagranicznym obrocie pocztowym. Kurs SDR do PLN (złotego 
polskiego) jest ustalany przez Narodowy Bank Polski i podawany w tabeli kursów walut tego 
banku. Używana jest od 1970 roku wyłącznie przez banki centralne państw, a także niektóre 



instytucje finansowe w rozrachunkach między nimi. Średni kurs SDR wg NBP na dzień 02.04.2020r. 
wynosił 5,7166zł 
 
Usługi dodatkowe 

 Potwierdzenie odbioru 
Druk potwierdzenia nadania zagranicznej przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością 

 

 
 
 
 
 



Cennik usług powszechnych - fragment dot. przesyłek z zadeklarowaną wartością w obrocie zagranicznym 

(ze strony www.poczta-polska.pl) 

 
 

 

 

 

 

 

 



Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością w obrocie zagranicznym  
 
Nadając paczkę można zadeklarować wartość przesyłanych w niej przedmiotów. W przypadku paczek 
zagranicznych kraje różnie określają możliwe stawki zadeklarowania wartości oraz niektóre kraje nie 
przyjmują przesyłek z zadeklarowaną wartością. Szczegóły na ten temat znajdują się w „Informacjach 
dodatkowych dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym”.  
Opłata za każde 50,00 zł zadeklarowanej wartości lub ich część wynosi 1,00 zł. 

 

 Cennik usług powszechnych - fragment dot. Paczek pocztowych z zadeklarowaną wartością w obrocie zagranicznym 

(ze strony www.poczta-polska.pl) 

 

 
 

Formularz CP 72 wzór adresowania paczki pocztowej zagranicznej z zadeklarowaną wartością                                                 
(ze strony www.poczta-polska.pl) 

 



Przesyłka dla osób niewidzących i niedowidzących - tego typu zagraniczna przesyłka zawierać może druki, 

nagrania lub klisze odczytywane przez niewidzących lub niedowidzących. Każda taka przesyłka 

przyjmowana jest do wysyłki bezpłatnie w wariancie ekonomicznym lub z niewielką dopłatą za standard 

priorytetowy. 

Terminy doręczenia 

Podane poniżej terminy doręczenia przesyłek są terminami przewidywanymi (D – oznacza dzień nadania 
przesyłki, n – oznacza liczbę dni roboczych między dniem nadania a doręczenia). 

Terminy przebiegu: 
 
- priorytet – przewidywany termin realizacji usługi: 
 

 w krajach strefy A (Europa łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) do trzeciego dnia roboczego po 
dniu nadania (D+3),  

 w krajach strefy B (Ameryka Północna, Afryka), C (Ameryka Południowa, Środkowa i Azja), D 
(Australia i Oceania) do piątego dnia roboczego po dniu nadania (D+5). 

 
- ekonomia – w krajach europejskich do szóstego dnia roboczego po dniu nadania (D+6). 

Przesyłki nadane po godzinie 15.00  traktowane są  jako nadane w dniu następnym. 

Wymiary przesyłek wynoszą: 
 
maksimum: suma długości, szerokości i wysokości – 900 mm, przy czym największy z tych 
wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm, 
minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm. 
 
Wymiary przesyłek nadawanych w formie rulonu wynoszą: 
 
maksimum: suma długości plus podwójna średnica – 1040 mm, przy czym największy wymiar 
(długość) nie może przekroczyć 900 mm, 
minimum: suma długości plus podwójna średnica – 170 mm, przy czym największy wymiar 
(długość) nie może być mniejszy niż 100 mm. 

masa przesyłek dla osób niewidzących i niedowidzących - do 7000 g 

Zawartość 

Druki do użytku osób niewidzących i niedowidzących, nadawane w stanie otwartym oraz klisze ze znakami 
cekograficznymi, tj. z wypukłym drukiem odczytywanym przez osoby niewidzące i niedowidzące. Może ona 
również zawierać, przeznaczone wyłącznie do użytku osób niewidzących i niedowidzących nagrania 
dźwiękowe i papier specjalny pod warunkiem, że są one wysyłane przez oficjalnie uznany instytut dla 
ociemniałych lub do niego adresowane. 

Jako przesyłka dla osób niewidzących i niedowidzących mogą być nadawane listy 
zwykłe, polecone oraz wartościowe – wymagają umieszczenia znaku                               
o wymiarach 52 x 65 mm na stronie adresowej przesyłki. 

 



Usługi dodatkowe 

 Priorytet 
 Potwierdzenie odbioru 

Ceny i przedziały wagowe 

Przesyłka dla osób niewidzących i niedowidzących w obrocie zagranicznym jest zwolniona od opłat 
pocztowych, z wyjątkiem wysyłania jako przesyłki priorytetowej. W tym wypadku wymagana jest dopłata 
lotnicza. Opłatę nalicza się za każde 10 g masy przesyłki i zależnie od kraju przeznaczenia wynosi ona: 

 0.10 zł – Europa oraz Rosja i Izrael, 
 0.20 zł – Ameryka Północna i Afryka, 
 0.30 zł – Ameryka Środkowa, Południowa i Azja, 
 0.60 zł – Australia i Oceania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowano na podst. Informacji zawartych na stronie: www.poczta-polska.pl 

 


