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CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI NEOFAKTURA 

 Obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.   
   

1.  Podstawa świadczenia Usługi 

Poczta Polska Usługi Cyfrowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (PPUC) świadczy na rzecz Klienta będącego 
przedsiębiorcą Usługi Neofaktura w ramach Platformy Envelo na podstawie Umowy produktowej dla Usługi 
Neofaktura, Regulaminu Usługi Neofaktura i Regulaminu Skrzynki Envelo oraz niniejszego Cennika.  

 
Do stosowania i interpretacji niniejszego Cennika (w tym wyrażeń użytych w jego treści z wielkich liter) mają 
zastosowanie postanowienia Umowy produktowej dla Usługi Neofaktura, Regulaminu Usługi Neofaktura i 
Regulaminu Skrzynki Envelo. Na tej podstawie przy stosowaniu niniejszego Cennika należy w szczególności 
uwzględniać techniczne (w tym pojemnościowe) wymogi dla zlecanych do dystrybucji Neofaktur i przesyłek. 

 

Opłaty podstawowe określone w niniejszym Cenniku mogą być modyfikowane w ramach stosowanych przez 
PPUC promocji, na zasadach określonych w regulaminach promocji dostępnych na www.envelo.pl.  

 
 

2. Opłata za usługę Neofaktura dostarczaną w wersji elektronicznej 

Opłata za jedną Usługę Neofaktura, dostarczaną w wiadomości elektronicznej, obejmuje: 

1. dostarczenie do Skrzynki Envelo Odbiorcy wiadomości elektronicznej z Neofakturą w formie pliku PDF. 

 
Tabela 1:   

Nazwa Usługi 
Cena 
netto 

Kwota 
VAT 

Cena 
brutto 

Neofaktura w wersji elektronicznej 
dostarczenie pojedynczej wiadomości w formie 

elektronicznej z Neofakturą w pliku PDF 
1,00 zł 0,23 zł 1,23 zł 

 
 

3. Opłata za usługę Neofaktura dostarczaną w wersji drukowanej 

Opłata za jedną Usługę Neofaktura w wersji drukowanej, dostarczaną listem zwykłym krajowym, obejmuje: 

1. wygenerowanie jednej wiadomości z Neofakturą za pomocą Skrzynki Envelo,  
2. realizację wydruku, na jednej kartce, druk jednostronny lub dwustronny, Neofaktury drukowanej, 
3. nadanie u Operatora Pocztowego* jako list ekonomiczny krajowy. 
 

Tabela 2a:   

Nazwa Usługi 
Cena  
netto 

Kwota   
VAT 

Cena 
brutto 

Neofaktura drukowana,  
wydruk czarno-biały 3.65 zł 0.84 zł 4.49 zł 

Neofaktura drukowana,  
wydruk kolorowy 4.06 zł 0.93 zł 4.99 zł 

*Operatorem Pocztowym jest Poczta Polska S.A.   
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Możliwość skorzystania ze wskazanych opcji za dodatkową opłatą:   

 
Tabela 2b:   

Neofaktura drukowana - odrębne opcje płatne 
dodatkowo doliczane do cen z Tabeli 2a   

Cena  
netto 

Kwota   
VAT 

Cena 
brutto 

List priorytetowy krajowy 2,44 zł 0,56 zł 3,00 zł 

List ekonomiczny przesyłka zagraniczna 4,47 zł 1,03 zł 5,50 zł 

List priorytetowy przesyłka zagraniczna 6,10 zł 1,40 zł 7,50 zł 

Każda dodatkowa kartka, 

wydruk czarno-biały, druk jedno- lub dwustronny 
0,12 zł 0,03 zł 0,15 zł 

Każda dodatkowa kartka, 

wydruk kolorowy, druk jednostronny lub dwustronny 
0,53 zł 0,12 zł 0,65 zł 

Dopłaty do przesyłek  
zawierających więcej niż 6 kartek w jednej przesyłce   

Cena  
netto 

Kwota   
VAT 

Cena 
brutto 

Dopłata do przesyłki krajowej o łącznej liczbie kartek  
od 7 do 14 szt.   

1,22 zł 0,28 zł 1,50 zł 

Dopłata do przesyłki krajowej o łącznej liczbie kartek  
od 15 do 68 szt.  

1,63 zł 0,37 zł 2,00 zł 

Dopłata do przesyłki krajowej o łącznej liczbie kartek  
od 69 do 98 szt.  

2,03 zł 0,47 zł 2,50 zł 

Dopłata do przesyłki zagranicznej o łącznej liczbie kartek  
od 7 do 14 szt.   

4,88 zł 1,12 zł 6,00 zł 

Dopłata do przesyłki zagranicznej o łącznej liczbie kartek  
od 15 do 68 szt.   

5,69 zł 1,31 zł 7,00 zł 

Dopłata do przesyłki zagranicznej o łącznej liczbie kartek 
od 69 do 98 szt.  

6,50 zł 1,50 zł 8,00 zł 

 
Opłata za jedną Usługę Neofaktura drukowana, dostarczaną listem poleconym krajowym obejmuje:   

1. wygenerowanie jednej wiadomości z Neolistem za pomocą Skrzynki Envelo, 
2. realizację wydruku, na jednej kartce, druk jednostronny lub dwustronny, Neofaktury drukowanej, 
3. nadanie u Operatora Pocztowego* jako list polecony ekonomiczny krajowy. 
 

Tabela 2c:   

Nazwa Usługi 
Cena  
netto 

Kwota   
VAT 

Cena 
brutto 

Neofaktura drukowana,  
wydruk czarno-biały 

6.50 zł 1.49 zł 7.99 zł 

Neofaktura drukowana,  
wydruk kolorowy 

6.90 zł 1.59 zł 8.49 zł 

*Operatorem Pocztowym jest Poczta Polska S.A.   
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Możliwość skorzystania ze wskazanych opcji za dodatkową opłatą:   

 
Tabela 2d:   

Neofaktura drukowana - odrębne opcje płatne 
dodatkowo doliczane do cen z Tabeli 2c 

Cena  
netto 

Kwota   
VAT 

Cena 
brutto 

List priorytetowy krajowy 3,25 zł 0,75 zł 4,00 zł 

Usługa Zwrotne Potwierdzenie Odbioru  
dla przesyłek krajowych (ZPO) 

2,44 zł 0,56 zł 3,00 zł 

List priorytetowy przesyłka zagraniczna** 14,63 zł 3,37 zł 18,00 zł 

Usługa Zwrotne Potwierdzenie Odbioru  
dla przesyłek zagranicznych (ZPO) 

3,25 zł 0,75 zł 4,00 zł 

Każda dodatkowa kartka, 
wydruk czarno-biały, druk jedno- lub dwustronny 

0,12 zł 0,03 zł 0,15 zł 

Każda dodatkowa kartka, wydruk kolorowy,  
druk jedno- lub dwustronny 

0,53 zł 0,12 zł 0,65 zł 

Potwierdzenie nadania Neofaktury drukowanej 
dostarczanej listem poleconym,  

dostarczone do nadawcy w wersji tradycyjnej 
8,13 zł 1,87 zł 10,00 zł 

Dopłaty do przesyłek  
zawierających więcej niż 6 kartek w jednej przesyłce   

Cena  
netto 

Kwota   
VAT 

Cena 
brutto 

Dopłata do przesyłki krajowej o łącznej liczbie kartek  
od 7 do 14 szt.   

2,44 zł 0,56 zł 3,00 zł 

Dopłata do przesyłki krajowej o łącznej liczbie kartek  
od 15 do 68 szt.  

2,85 zł 0,65 zł 3,50 zł 

Dopłata do przesyłki krajowej o łącznej liczbie kartek  
od 69 do 98 szt.  

3,25 zł 0,75 z 4,00 zł 

Dopłata do przesyłki zagranicznej o łącznej liczbie kartek  
od 7 do 14 szt.   

4,88 zł 1,12 zł 6,00 zł 

Dopłata do przesyłki zagranicznej o łącznej liczbie kartek  
od 15 do 68 szt.   

5,69 zł 1,31 zł 7,00 zł 

Dopłata do przesyłki zagranicznej o łącznej liczbie kartek 
od 69 do 98 szt.  

6,50 zł 1,50 zł 8,00 zł 

**W przypadku przesyłek poleconych zagranicznych nie występuje opcja przesyłki ekonomicznej.  
Jedynym dostępnym rodzajem przesyłki jest przesyłka priorytetowa.  

 

 


