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Warszawa, 12 czerwca 2015 r. 

Nasz znak: PGP/DOK/DD/2015/1PR7631470 

Maciej Zagozda 
ul. Wielka Odrzañska 18A-4 
70-535 Szczecin 

Dotyczy przesy&i flu mer 099244412100 

Szanowny Panie, 

Polska Grupa Pocztowa S.A. odmawia rozpatrzenia Pana wniosku z dnia 25 maja 2015 

r. w zwizku z odpowiedziq udzielonq 12 marca 2015 r. z powodu wniesienia go przez osob 

nieuprawflion. 

Uzasadnienie 

Zgodriie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe 
(Dz. U. 2012 poz. 1529) w przypadku niewykonania tub niewaciwego wykonania usugi 

pocztowej prawo wniesienia reklamacji przysuguje adresatowi jedynie w przypadku, gdy 
nadawca zrzeknie siq na jego rzecz prawa dochodzenia roszcze6 albo gdy przesy&a 
pocztowa tub kwota pienizna okreIona w przekazie pocztowym zostanie dorczona 

adresatowi. 

W zwizku z powyzszym w Pana przypadku brak jest przesanek, które przyznawayby 

adresatowi prawo do wniesienia reklamacji. W sytuacji, gdy nie odebral Pan przesyki 
w terminie prawo do wniesienia reklamacji przysluguje jedynie nadawcy. 

Powyzsze postanowienia doprecyzowuje Rozporzdzen ie Ministra Ad miflistracji 
i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie reklamacji usugi pocztowej 
(Dz. U. 2013 r. poz. 1438). § 7 wyzej przywoanego Rozporzdzenia Ministra Administracji 

I Cyfryzacji stanowi, ze reklamacjq wniesionq przez osobq nieuprawnionq traktuje siq jak 
niewniesion, o czym operator pocztowy niezwocznie powiadamia rektamujcego, 
informujc go o mo±Iiwoci wniesienia reklamacji przez osobq uprawnion. 

0 moIiwoci zgoszenia reklamacji przez nadawcq zostal Pan poinformowany 
w odpowiedzi na reklamacjq z dnia 12 marca 2015 r. 
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Biorc pod uwagq powy±sze postanowiono jak na wstpie. 

Z powazaniem 

Damian Dzitkowski 

Specjalista ds. obsugi reklamacji 
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