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Plan prezentacji 

Wdrożone działania w odpowiedzi na postulaty: 

1. Częstotliwość doręczeń. 

2. Organizacja godzin doręczeń. 

3. Respektowania prawa do awizowania korespondencji kierowanych do 

kancelarii. 

4. Awizowanie przesyłek w stałych, bezpiecznych i dogodnych punktach. 

5. Zasady udzielania pełnomocnictw pocztowych. 

6. Doręczenie drugiego awiza. 

7. Nowe rozwiązanie – Punkt Pocztowy w Kancelarii. 
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Ad 1 i 2. Częstotliwość doręczeń i organizacja 
godzin doręczeń - dostęp do portalu on-line.  

Regularne, codzienne lub co drugi dzień doręczenia  w 2 trybach  

godzinowych zgodnie z samodzielnym wyborem: 

◦ udostępniamy wszystkich prawnikom dostęp do portalu, gdzie po zalogowaniu można 

zdefinować : 

a) Punkt Obsługi Klienta (POK) 

b) Punku Awizacyjny (PA)  

c) Preferowane godziny doręczeń w dwóch zakresach – do 13.00 i po 13.00. 

◦ gwarancja regularności doręczeń dla kancelarii zarejestrowanej w panelu – min. co 

drugi dzień. 
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Kluczowe informacje w panelu: 

• Informacja o oczekujących przesyłkach, 
      z uwzględnieniem dwukrotnie 
awizowanych* 
 
• Opcja nadania przesyłki 
• Twój Punkt Awizacji - z opcją zmiany na inny 
• Najbliższy POK - przekierowanie do 

sprawdzenia POK  
• Możliwość zmiany preferowanych godzin 

odbioru - do 13.00 lub po 13.00 
• Informacja o przesłanych przez formularz 

kontaktowy uwagach. 

*opcja będzie dostępna po integracji wszystkich sądów i prokuratur z naszym systemem  ( wstępnie koniec marca 2014) 
** termin wdrożenia: 2 tygodnie 

** 
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Wybór on-line: Punkt Awizacyjny i POK 
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Geolokalizator – wybór Punktu Awizacyjnego 

6 



Dostęp on-line – zawsze na bieżąco! 

7 



Możliwość wysłania zapytania on-line 
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Ad 3. Respektowania prawa do awizowania 
korespondencji kierowanych do kancelarii.  

• Szkolenia dla doręczycieli. 
• Testy kompetencji weryfikujące stan wiedzy. 
• Materiały pomocnicze. 
• Specjalne procedury blokujące wręczanie  
korespondencji osobom nieupoważnionym. 
• Dedykowani i specjalnie doszkalani doręczyciele 
dla kancelarii (dodatkowe testy sprawdzające). 
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Dodatkowa ankieta weryfikująca wiedzę 
doręczycieli 
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Ad 4. Awizowanie przesyłek w stałych, 
bezpiecznych i dogodnych punktach. 

• Stałośd punktów awizacyjnych (długoterminowe 
umowy rozwiązywane tylko w przypadku łamania prawa) 
 
• Punkty czytelnie oznaczone. 
 
• Awizo z dokładnymi mapkami wskazującymi drogę.* 
 
• Informacja o godzinach otwarcia punktu. 
 
• Kod QR dla wygody określenia miejsca PA. 

* Mapy w produkcji, dostępne w sieci za ok. 10 dni. 
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Założenia ogólne: 
Pełnomocnictwo pocztowe upoważnia do odbioru we wskazanej Placówce pocztowej 
operatora pocztowego określonych przesyłek / przekazów pieniężnych / innych 
rodzajów usług adresowanych do Mocodawcy przez wskazanego  w Pełnomocnictwie 
Pełnomocnika. 
 
Mocodawcą może byd osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy. Pełnomocnikiem osoba 
fizyczna. 
 
Pełnomocnictwo powinno byd dostępne w każdej Placówce pocztowej Operatora. 
 
Cel wdrożenia – rozbudowy funkcjonalności: 
 
Obecnie Pełnomocnictwo jest dostępne w placówkach InPost / PGP w formie druku 
samokopiującego wypełnianego ręcznie przez Mocodawcę.  
Cel główny: maksymalne rozszerzenie i ułatwienie Mocodawcom możliwośd złożenia  / 
odwołania Pełnomocnictwa w wybranej Placówce pocztowej. 

Ad 5. Zasady udzielania pełnomocnictw pocztowych (slajd 1/5) 



(slajd 2/5) 
Opcja pierwsza - złożenie Pełnomocnictwa osobiste    
w Placówce pocztowej. 

Procesy - do wyboru przez Mocodawcę: 
 
1. Mocodawca zgłasza sie do wybranej Placówki pocztowej, 

wypełnia ręcznie formularz papierowy, następnie składa 
osobiście w Placówce pocztowej. Opcja jest bezpłatna dla 
Mocodawcy – obecnie dostępna w placówkach. 
 

2. Mocodawca wprowadza niezbędne dane poprzez wypełnienia 
danych na stronie WWW, generuje w PDF i drukuje gotowe 
Pełnomocnictwo, a następnie osobiście składa w wybranej 
Placówce pocztowej. Opcja jest bezpłatna dla Mocodawcy. 
Przewidywany termin wdrożenia 10 marca 2014. 
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(slajd 3/5) 
Opcja druga - pełnomocnictwo złożone za 
pośrednictwem Kuriera (usługa SmartCourier). 

Proces: 
 
1. Mocodawca wprowadza niezbędne dane przez stronę WWW, Punkt Obsługi Przesyłek 

InPost generuje w PDF i drukuje gotowe Pełnomocnictwo, wysyła przesyłkę za 
pośrednictwem usługi SmartCourier, kurier umawia doręczenie telefonicznie z 
Mocodawcą, weryfikuje jego dane osobowe z dokumentem tożsamości, pobiera podpisy 
na wskazanych dokumentach, odsyła podpisaną dokumentację do Punktu Obsługi 
Pełnomocnictw w Warszawie, gdzie dokumentacja jest archiwizowana elektronicznie / 
fizycznie, a kopia w formie papierowej przesyłana do właściwej Placówki pocztowej. 
Opcja płatna 20,00 zł brutto. Przewidywany termin wdrożenia 21 marca 2014. 
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(slajd 4/5) 
Korzyści dla Mocodawcy. 

1. Przy wyborze elektronicznego sposobu generowanie Pełnomocnictwa – 
możliwośd wypełnienia formularza w domu / w pracy, wyeliminowanie lub 
ograniczenie ewentualnych błędów, które zdarzają się podczas ręcznego 
wypełniania Pełnomocnictw. Mocodawca będzie miał możliwośd edycji 
dokumentu do 7-miu dni od momentu jego zapisania w systemie lub do czasu 
jego złożenia w Placówce pocztowej. I to niezależnie od sposobu złożenia 
Pełnomocnictwa. 
 

2. Możliwośd wygenerowania w podobny sposób dokumentu odwołującego 
Pełnomocnictwo. 
 

3. Przy wyborze dostawy via SmartCourier – oczywista wygoda oraz oszczędnośd 
czasu / pieniędzy na wizytę w Placówce pocztowej w celu osobistego złożenia 
Pełnomocnictwa. 
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(slajd 5/5) 
Dlaczego SmartCourier? 

1. USŁUGĘ SMARTCOURIER ŚWIADCZYMY OD PRZESZŁO 4 LAT – głównymi 
klientami dla tej usługi jest 12 znanych Banków w Polsce. 

2. PRECYZJA  I DOKŁADNOŚD W OBSŁUDZE DOKUMENTÓW MOCODAWCY - 
osiągane poprzez szczegółowe instrukcje i szkolenia z każdego obsługiwanego 
produktu 

3. TERMINOWOŚD – doręczenie ściśle w terminie ustalonym z Mocodawcą 
4. BEZPIECZEOSTWO – monitoring  elektroniczny oraz fizyczny przesyłki na 

każdym etapie, opieka, dedykowany sposób przewozu i obsługi, dedykowane 
opakowania, dedykowane zabezpieczenia systemu informatycznego do 
obsługi przesyłek 

5. INFORMACJA – dostępna on-line dla Mocodawcy poprzez stronę WWW – 
powiadomienia sms / e-mail oraz telefoniczne umówienie doręczenia z 
Mocodawcą w standardzie usługi 
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Ad 6. Doręczenie drugiego awiza – rozwiązanie 
on-line* 
  

1. Możliwość zgłoszenia na portalu uwag do obsługi 

przez doręczyciela obsługującego kancelarię. 

2. Powiadomienie emailem lub sms o fakcie 

zaistnienia awizacji i możliwość przypomnienia o 

mijającym terminie odbioru (opcjonalnie). 

3. Potencjał rozbudowania portalu (w drugim 

etapie)  o możliwość śledzenia całości 

korespondencji. 

17 * Wdrożenie po integracji wszystkich sądów – (wstępnie koniec marca 2014) 



Ad 7. Nowe wygodne rozwiązanie – Punkt Pocztowy 
w Kancelarii (świadczący usługi wyłącznie na rzecz Kancelarii,  

a nie klientów zewnętrznych) 

Usprawnienie obsługi poprzez możliwość nadawania korespondencji bezpośrednio  
z kancelarii – InPost Agent oraz jej awizacji w punkcie awizacyjnym w kancelarii: 

1. Możliwośd odbioru niepodjętego listu bezpośrednio w kancelarii. 
2. Data wprowadzenia przesyłki do systemu  w kancelarii równa się dacie nadania. 
3. Nadanie w wygodnym czasie, bez wychodzenia z biura (24h/7 dni w tygodniu, 365 dni w roku). 
4. Uzyskiwanie natychmiastowych potwierdzeo nadania bez wychodzenia z kancelarii. 
5. Doręczanie przesyłek na obszar całego kraju. 
6. Obniżenie kosztów usług pocztowych dzięki atrakcyjnej ofercie cenowej (przedstawienie cen – 

kolejny slajd). 

18 

Kontakt w sprawie:  
Beata Krzywda 
b.krzywda@inpost.pl 



Ad 7. Nowe wygodne rozwiązanie – Punkt 
Pocztowy w Kancelarii 
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Porównanie cen InPost dla przesyłek listowych nierejestrowanych i poleconych w obrocie krajowym 
(wszystkie ceny w PLN) 

Netto VAT Brutto Kategoria

Deklarowany 

termin 

doręczenia

Netto VAT**** Brutto Kategoria

Deklarowany 

termin 

doręczenia

Przesyłka listowa nierejestrowana (list zwykły) gabaryt A*** w obrocie krajowym Teren całego kraju do 350g 1,75 ZW 1,75 ekonomiczna D+3 1,14 23% 1,40 standardowa D+4 0,35 20,0%
Przesyłka listowa nierejestrowana (list zwykły) gabaryt A*** w obrocie krajowym Teren całego kraju pow. 350g do 1000g 3,70 ZW 3,70 ekonomiczna D+3 2,60 23% 3,20 standardowa D+4 0,50 13,5%
Przesyłka listowa nierejestrowana (list zwykły) gabaryt A*** w obrocie krajowym Teren całego kraju pow. 1000g do 2000g 6,30 ZW 6,30 ekonomiczna D+3 4,47 23% 5,50 standardowa D+4 0,80 12,7%
Przesyłka listowa rejestrowana (list polecony) gabaryt A*** w obrocie krajowym Teren całego kraju do 350g 4,20 ZW 4,20 ekonomiczna D+3 2,85 23% 3,50 standardowa D+3 0,70 16,7%
Przesyłka listowa rejestrowana (list polecony) gabaryt A*** w obrocie krajowym Teren całego kraju pow. 350g do 1000g 5,90 ZW 5,90 ekonomiczna D+3 4,07 23% 5,00 standardowa D+3 0,90 15,3%
Przesyłka listowa rejestrowana (list polecony) gabaryt A*** w obrocie krajowym Teren całego kraju pow. 1000g do 2000g 8,50 ZW 8,50 ekonomiczna D+3 6,10 23% 7,50 standardowa D+3 1,00 11,8%
Przesyłka listowa rejestrowana (list polecony) gabaryt A*** z ZPO w obrocie krajowym Teren całego kraju do 350g 6,10 ZW 6,10 ekonomiczna D+3 3,95 23% 5,10 standardowa D+3 1,00 16,4%
Przesyłka listowa rejestrowana (list polecony) gabaryt A*** z ZPO w obrocie krajowym Teren całego kraju pow. 350g do 1000g 7,80 ZW 7,80 ekonomiczna D+3 5,17 23% 6,60 standardowa D+3 1,20 15,4%
Przesyłka listowa rejestrowana (list polecony) gabaryt A*** z ZPO w obrocie krajowym Teren całego kraju pow. 1000g do 2000g 9,70 ZW 9,70 ekonomiczna D+3 7,20 23% 9,10 standardowa D+3 0,60 6,2%

Różnica

(w PLN) 

Różnica 

(w %)

Poczta Polska

cena cennikowa*
InPost**

Przedział 

wagowy

Obszar 

doręczenia
Usługa

*Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, Warszawa 2014 
** Cennik usług pocztowych InPost Sp. z o.o. z dnia 01.04.2013 
***Gabaryt A - wymiary maksymalne 20x325x230 mm 
****W przypadku zmiany stawki podatku VAT naliczana będzie stawka VAT obowiązująca w dniu nadania 



Punkt Pocztowy w Kancelarii –  
Termin wdrożenia 2 tygodnie po zaakceptowaniu 
pomysłu przez NRA 
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Umowa z InPost na świadczenie usług 
pocztowych 

Możliwość obsługi korespondencji Kancelarii w oparciu o umowę na świadczenie usług 
pocztowych:  

1. Oferta dedykowana (zawierająca indywidualny cennik dla kancelarii prawnych) –  
w załączeniu. 

2. Sposób dystrybucji oferty do Kancelarii – do uzgodnienia (NRA lub InPost). 
3. Doręczanie przesyłek na obszar całego kraju. 
4. Obniżenie kosztów usług pocztowych dzięki atrakcyjnej ofercie cenowej (przedstawienie cen – 

kolejny slajd). 
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Kontakt w sprawie:  
Paulina Soszyńska 
p.soszynska@inpost.pl 



Umowa z InPost na świadczenie usług pocztowych 
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Porównanie cen promocyjnych InPost ** dla przesyłek listowych nierejestrowanych i poleconych  
w obrocie krajowym (wszystkie ceny w PLN) 

*Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, Warszawa 2014 
** Promocja zgodna z ofertą z dnia 19.02.2014 skierowana do podmiotów prowadzących działalnośd w zakresie usług prawniczych, usług doradztwa prawnego i usług doradztwa podatkowego; obowiązuje 
do dnia 31 grudnia 2014 roku. 
***Gabaryt A - wymiary maksymalne 20x325x230 mm 
****W przypadku zmiany stawki podatku VAT naliczana będzie stawka VAT obowiązująca w dniu nadania 

Netto VAT Brutto Kategoria

Deklarowany 

termin 

doręczenia

Netto VAT**** Brutto Kategoria

Deklarowany 

termin 

doręczenia

Przesyłka listowa nierejestrowana (list zwykły) gabaryt A*** w obrocie krajowym Teren całego kraju do 350g 1,75 ZW 1,75 ekonomiczna D+3 1,06 23% 1,30 standardowa D+4 0,45 25,7%
Przesyłka listowa nierejestrowana (list zwykły) gabaryt A*** w obrocie krajowym Teren całego kraju pow. 350g do 1000g 3,70 ZW 3,70 ekonomiczna D+3 2,36 23% 2,90 standardowa D+4 0,80 21,6%
Przesyłka listowa nierejestrowana (list zwykły) gabaryt A*** w obrocie krajowym Teren całego kraju pow. 1000g do 2000g 6,30 ZW 6,30 ekonomiczna D+3 3,90 23% 4,80 standardowa D+4 1,50 23,8%
Przesyłka listowa rejestrowana (list polecony) gabaryt A*** w obrocie krajowym Teren całego kraju do 350g 4,20 ZW 4,20 ekonomiczna D+3 2,80 23% 3,44 standardowa D+3 0,76 18,1%
Przesyłka listowa rejestrowana (list polecony) gabaryt A*** w obrocie krajowym Teren całego kraju pow. 350g do 1000g 5,90 ZW 5,90 ekonomiczna D+3 3,90 23% 4,80 standardowa D+3 1,10 18,6%
Przesyłka listowa rejestrowana (list polecony) gabaryt A*** w obrocie krajowym Teren całego kraju pow. 1000g do 2000g 8,50 ZW 8,50 ekonomiczna D+3 5,69 23% 7,00 standardowa D+3 1,50 17,6%
Przesyłka listowa rejestrowana (list polecony) gabaryt A*** z ZPO w obrocie krajowym Teren całego kraju do 350g 6,10 ZW 6,10 ekonomiczna D+3 3,90 23% 4,80 standardowa D+3 1,30 21,3%
Przesyłka listowa rejestrowana (list polecony) gabaryt A*** z ZPO w obrocie krajowym Teren całego kraju pow. 350g do 1000g 7,80 ZW 7,80 ekonomiczna D+3 5,00 23% 6,15 standardowa D+3 1,65 21,2%
Przesyłka listowa rejestrowana (list polecony) gabaryt A*** z ZPO w obrocie krajowym Teren całego kraju pow. 1000g do 2000g 9,70 ZW 9,70 ekonomiczna D+3 6,79 23% 8,35 standardowa D+3 1,35 13,9%

Różnica

(w PLN) 

Różnica 

(w %)

Poczta Polska

cena cennikowa*

InPost

cena promocyjna**
Usługa

Obszar 

doręczenia

Przedział 

wagowy



Infolinia  

Polska Grupa Pocztowa SA 

(12) 444 26 62 

722 444 000 

Infolinia dla osób 
niepełnosprawnych 

(12) 444 27 72 

Adres kontaktowy dla 
środowisk prawniczych 

adwokatura@pgpsa.pl 
radcowie@pgpsa.pl 

Strategia informacyjna – dedykowane dane 
kontaktowe 
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Polska Grupa Pocztowa SA 

Dziękujemy 
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