
 

 

SPOSOBY DOSTAWY 

1. KURIER „DPD POLSKA” 

 

● Zamówienia realizowane za pośrednictwem DPD Polska doręczane są w dni robocze 

w godzinach pracy oddziałów DPD Polska. 

● Dla możliwości realizowania Usług krajowych Paczki składające się na przesyłkę nie 

mogą przekraczać wskazanych poniżej maksymalnych parametrów:  

o W odniesieniu do Serwisu krajowego DPD CLASSIC maksymalne parametry 

paczki standardowej wyrażają następujące wielkości: 

▪ waga rzeczywista – 31,5 kg; 

▪ długość – 150 cm; 

▪ suma długości, szerokości oraz wysokości ≤ 300 cm; 

o W odniesieniu do Serwisu krajowego PICKUP maksymalne parametry Paczki 

nadawanej do doręczenia Odbiorcy pod adres wyrażają następujące wielkości:  

▪ waga rzeczywista – 31,5 kg; 

▪ długość – 175 cm;  

▪ suma długości, szerokości oraz wysokości ≤ 300 cm, przy czym wysokość 

stanowi najdłuższy bok Paczki; 

● Przesyłki o wadze 31,5 kg są realizowane samodzielnie przez kuriera. 

● Za przesyłki płatne przy odbiorze, Klient zapłaci u kuriera DPD kartą kredytową lub 

debetową, blikiem oraz gotówką.  

● Kurier podejmuje dwie próby doręczenia przesyłki. Po drugiej nieudanej próbie 

dostarczenia przesyłki oraz w przypadku nieodebrania jej w punkcie DPD Pickup lub 

oddziału DPD Polska w przeciągu 3 dni roboczych, przesyłka zostanie odesłana do 

Sprzedającego w ramach procesu zwrotu przesyłki nieodebranej.  

● Kontakt z Odbiorcą odbywa się za pomocą SMS i/lub e-mail.  

● Kurier DPD nie ma obowiązku wykonywania kontaktu telefonicznego 

poprzedzającego próbę doręczenia.  

● W przypadku nieobecności Klienta w momencie dostawy, jest możliwość umówienia 

terminu, odbioru własnego w oddziale DPD Polska lub przekierowanie do punktu 

Pickup.  

● Klient może samodzielnie zarządzać przesyłką. Jeżeli Klient chce przekierować 

przesyłkę pod inny adres lub do punktu Pickup, może zmienić jej datę lub godzinę 

dostarczenia lub zrezygnować z niej - korzystając z linku 

https://mojapaczka.dpd.com.pl/login 

● Szczegółowe warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy 

kurierskiej DPD są określone regulaminie „Szczegółowe warunki świadczenia usług 

DPD Polska sp. z o.o, który znajdziesz na stronie DPD pod tym linkiem 

https://www.dpd.com/pl/pl/regulaminy 

 

2. KURIER „INPOST” 

 

https://mojapaczka.dpd.com.pl/login
https://www.dpd.com/pl/pl/regulaminy-dpd-pickup/


 

 

Zamówienia realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost Sp. z o.o, doręczane 

są: 

o W ramach usługi „Paczkomaty 24/7”. Paczki są doręczane wyłącznie w dni 

robocze, w godzinach pracy oddziałów InPost, tj. od godziny 8.00 do godzin 

wieczornych.  

o W ramach usługi „Paczka w Weekend”. Przesyłki są umieszczane w 

paczkomacie w sobotę lub niedzielę do godziny 18. Warunkiem koniecznym, 

do skorzystania z tej usługi jest złożenie zamówienia na pesport.pl w piątek do 

godziny 17. 

● Paczki dostarczane są do wybranego przez klienta Paczkomatu firmy InPost 

● Dla możliwości realizowania Usług krajowych Paczki składające się na przesyłkę nie 

mogą przekraczać wskazanych poniżej maksymalnych parametrów:  

o Gabaryt „A”: 

▪ waga rzeczywista 25 kg; 

▪ Maksymalne wymiary Przesyłki (w mm) wraz z opakowaniem 

(wysokość x szerokość x długość): 80 x 380 x 640, 

▪ Minimalna wysokość Przesyłki (w mm) wraz z opakowaniem: 1 

o Gabaryt „B”: 

▪ waga rzeczywista 25 kg; 

▪ Maksymalne wymiary Przesyłki (w mm) wraz z opakowaniem 

(wysokość x szerokość x długość): 190 x 380 x 640 

▪ Minimalna wysokość Przesyłki (w mm) wraz z opakowaniem: 81 

o Gabaryt „C”: 

▪ waga rzeczywista 25 kg; 

▪ Maksymalne wymiary Przesyłki (w mm) wraz z opakowaniem 

(wysokość x szerokość x długość): 410 x 380 x 640 

▪ Minimalna wysokość Przesyłki (w mm) wraz z opakowaniem: 191 

● W przypadku Przesyłki dla kategorii wielkości Przesyłek „A” i „B” wysokość Przesyłki 

stanowi jej najkrótszy bok, a w przypadku Przesyłki dla kategorii wielkości Przesyłki 

„C” wysokość Przesyłki stanowi bok o średniej długości, tj. bok nie będący ani 

najkrótszym, ani najdłuższym bokiem.  

● Za przesyłki płatne przy odbiorze zapłacisz za pośrednictwem Akceptatora 

(obsługującego karty płatnicze: VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard 

Electronic, Maestro; wybrane przelewy oraz inne bezgotówkowe metody płatnicze), 

za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, a także gotówką w Oddziale Operatora. 

● Przesyłka jest możliwa do odbioru przez 48h roboczych od momentu umieszczenia 

jej w wybranym paczkomacie. Przesyłka czeka na odebranie 2 dni, po tym czasie jest 

odsyłana na lokalny oddział InPost, gdzie czeka kolejne 3 dni. O każdym ruchu paczki 

Klient jest informowany e-mailem i/lub wiadomością SMS. W przypadku 

nieodebrania przesyłki z oddziału InPost przesyłka jest odsyłana do magazynu 

PESPORT.  

● W sytuacjach uzasadnionych dla zrealizowania usługi „Paczkomaty 24/7”, firma 

InPost zastrzega możliwość doręczenia:  



 

 

o bezpośrednio do Odbiorcy, pod wskazany przez niego adres, mieszczący się w 

granicach administracyjnych miejscowości, w której zlokalizowany jest 

Paczkomat odbiorczy, a w razie sprzeciwu Odbiorcy lub braku wskazania 

adresu zgodnie z powyższymi wymaganiami, Operator pozostawi Przesyłkę do 

odbioru w Oddziale odbiorczym na okres 3 kolejnych dni (po upływie których 

Przesyłka ta jest zwracana do Nadawcy), o czym powiadomi Odbiorcę 

o przy Paczkomacie odbiorczym (Mobilny Paczkomat). 

● Poprzez sytuację uzasadnioną rozumie się przepełnienie Paczkomatu, oraz awarię, 

wyłączenie lub konserwację systemu obsługującego Paczkomat odbiorczy, jeżeli 

Operator zastosował uprzednio inne formy doręczenia. 

● W przypadku, gdy istnieje ryzyko przepełnienia pierwotnie wybranego Paczkomatu, 

Operator zaproponuje Klientowi ustalenie innego miejsca dostarczenia przesyłki 

poprzez wskazanie innego Paczkomatu, zlokalizowanego o nie więcej niż 2 kilometry 

w linii prostej od Paczkomatu pierwotnego. W takiej sytuacji Operator skieruje do 

Klienta wiadomość e-mail lub SMS. 

● Szczegółowe informacje dotyczące odbioru Przesyłki Klient otrzyma w formie 

wiadomości tekstowej sms lub e-mail, lub w Aplikacji mobilnej (w przypadku 

użytkownika aplikacji mobilnej). 

● W czasie okresu świątecznego paczki, które nie zmieszczą się do Paczkomatu 

odbiorczego, nie będą wracać do oddziału, ale zostaną zmagazynowane w Punkcie 

Obsługi Paczek (POP), do czasu ich ponownej próby dostarczenia do Paczkomatu. 

Czas pobytu paczki w POP to 2 dni. W czasie magazynowania, Klient ma możliwość 

odbioru swojej paczki (tak jak ma to miejsce w przypadku oddziału). Paczki, które nie 

zostały odebrane przez klientów z POP, po przeterminowaniu są odbierane przez 

kuriera i w pierwszej kolejności umieszczane w Paczkomacie odbiorczym. Kurier po 

odebraniu paczki, wiezie ją bezpośrednio do Paczkomatu. 

● Klient ma możliwość przedłużenia terminu odbioru paczki.  

● Szczegółowe warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy 

kurierskiej InPost Paczkomaty Sp. z o.o są określone regulaminie świadczenia usługi 

„Paczkomaty 24/7 przez InPost Sp. z o.o. znajdują się na stronie InPost pod tym 

linkiem https://inpost.pl/regulaminy  

 

3. POCZTA POLSKA S.A. - odbiór w punkcie 

 

● W ramach sieci punktów odbioru Poczty Polskiej przesyłki można odebrać w: 

placówkach pocztowych, sklepach Żabka, ABC i Delikatesy Centrum, na stacjach 

paliw Orlen, marketach Biedronka i Lewiatan oraz w kioskach Ruchu.  

● O gotowości przesyłki do odbioru Klient zostanie poinformowany wiadomością SMS 

lub wiadomością email.  

● W palcówkach pocztowych i na stacjach Orlen, odbiór odbywa się za okazaniem 

dokumentu tożsamości. Odbiór przesyłki, należy pokwitować.  

● W punktach odbioru (placówki pocztowe, sklepy Żabka, stacje paliw ORLEN, kioski 

Ruch, sklepy ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum) przesyłka czeka 7 dni od dnia 

https://inpost.pl/regulaminy


 

 

otrzymania pierwszego powiadomienia sms lub e-mail. W międzyczasie, Klient 

otrzyma jeszcze 2(dwa) przypomnienia o możliwości odbioru. Po upływie 7 dni, 

przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy. 

● W automatach pocztowych (w placówkach pocztowych i marketach Biedronka) 

przesyłka czeka 3 dni w automacie od dnia otrzymania pierwszego powiadomienia 

sms lub e-mail. Następnie czeka kolejne 4 dni w pobliskiej placówce pocztowej, do 

której zostaje przekierowana. 

● Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat za czas oczekiwania, a o wszystkich 

statusach zostanie poinformowany na bieżąco w wiadomości sms lub e-mail. 

● Maksymalne wymiary paczek w zależności od miejsca odbioru nie mogą przekraczać 

następujących gabarytów:  

o PUNKTY ODBIORU (placówki pocztowe, sklepy Żabka, ABC, Lewiatan, 

Delikatesy Centrum, stacje paliw ORLEN, kioski Ruch): 

▪ Maksymalna dopuszczalna masa: 20 kg 

▪ Maksymalne dopuszczalne wymiary: 70 x 60 x 60 cm (dla przesyłek o 

kształcie cylindrycznym nadanych jako niestandardowe: 20 cm x 70 

cm) 

o AUTOMATY POCZTOWE (w placówkach pocztowych, marketach Biedronka i 

Lewiatan): 

▪ Maksymalna dopuszczalna masa: 20 kg 

▪ Maksymalne dopuszczalne wymiary: 57,5 cm x 46 cm x 37 cm (dla 

przesyłek o kształcie cylindrycznym nadanych jako niestandardowe: 

20 x 57,5 cm) 

● Gdy przesyłka zostanie nadana, a Klient otrzyma jej numer, może na bieżąco śledzić 

na jakim jest etapie dostawy na stronie https://emonitoring.poczta-polska.pl/. Gdy 

trafi już do wybranego przez Ciebie punktu, otrzymasz powiadomienie sms lub e-

mail. 

● Szczegółowe warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem Poczta 

Polska odbiór w punkcie, są określone na stronie internetowej pod tym adresem 

https://odbiorwpunkcie.poczta-polska.pl/ 

 

4. PACZKA DO ODBIORU W PUNKTACH RUCHU „PACZKA W RUCHU” 

 

● Odbiór przesyłek w punkcie jest możliwy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy, w godzinach jego otwarcia.  

● O gotowości odbioru paczki we wskazanym przez Klienta Punkcie, zostanie on 

poinformowany wiadomością sms. 

● Maksymalna waga paczki to 20 kg, a jej wymiary nie mogą przekraczać: 20x30x50 cm; 

● Operator może odmówić zawarcia umowy o świadczenie Usługi albo odstąpić od niej, 

jeżeli Przesyłka zawiera rzeczy, których wartość przekracza 300 zł, chyba, że Klient 

ubezpieczył za pośrednictwem Operatora Przesyłkę jednak w żadnym przypadku 

wartość Przesyłki nie może przekraczać 5.000 zł. 

https://odbiorwpunkcie.poczta-polska.pl/


 

 

● W punktach odbioru Ruch paczka zostanie wydana osobie odbierającej po uprzednim 

sprawdzeniu kodu odbioru. Po dokonaniu odbioru przesyłki na adres e-mail podany 

przez Klienta zostanie wysłana wiadomość, która będzie jednocześnie 

pokwitowaniem odbioru Przesyłki.  

● Przesyłka nieodebrana przez Klienta w terminie 5 dni roboczych (dni robocze 

pomiędzy poniedziałkiem, a piątkiem włącznie), liczonych od dnia następującego po 

dniu wysłania na numer Klienta, zawiadomienia SMS o możliwości odbioru przesyłki, 

jest traktowana jako nieodebrana i zostanie zwrócona do magazynu. Zwrot Przesyłki 

następuje również w przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez Klienta lub podania 

błędnego kodu odbioru.  

● Szczegółowe warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem usługi 

„Paczka w Ruchu” są określone regulaminie świadczenia usługi REGULAMIN 

ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH W RUCH S.A. w restrukturyzacji, który znajdziesz 

na stronie www.paczkawruchu.pl  

 

http://www.paczkawruchu.pl/

