
Czas na euroskrzynki  

 

Jeszcze tylko dwa tygodnie daje nam Unia na wymianę starych skrzynek pocztowych na tzw. 
euroskrzynki. Dla Poczty Polskiej oznacza to koniec monopolu na dostarczanie listów do 
adresatów w budynkach wielorodzinnych, dla ich mieszkańców – koszty.  

Zgodnie z unijnym prawodawstwem stare skrzynki pocztowe mają być zastąpione nowymi do 
24 sierpnia 2008 roku.  Chodzi o to, by dostęp do nich mieli wszyscy operatorzy – również 
komercyjni (np. UPS czy  InPost). Obecnie skrzynki to własność Poczty Polskiej. Klucz do 
takiej skrzynki ma listonosz i właściciel mieszkania. Nie mają do niej dostępu prywatne firmy 
doręczycielskie,  które narzekają, że w takiej sytuacji nie mogą normalnie funkcjonować. 
Bywa też, że pozostawiona pod drzwiami  mieszkań korespondencja ginie.  Rozwiązaniem 
tego problemu są euroskrzynki,  wyposażone w szczelinę, przez którą listy mogą wrzucać 
wszyscy  listonosze.  Klucz do takiej skrzynki ma tylko właściciel mieszkania, 
korespondencja jest więc całkowicie bezpieczna.  

Za wymianę skrzynek odpowiedzialni są administratorzy budynków mieszkalnych (np. 
spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe czy prywatni zarządcy). Mimo, że termin narzucony 
przez Ustawodawcę  zbliża się nieuchronnie, wymiana idzie dość opornie. Spółdzielnie i 
wspólnoty wersją euro zastąpiły dopiero co piąta skrzynkę . A przecież proces wymiany 
wiąże się z określonymi procedurami i średnio trwa do trzech miesięcy. Ograniczona jest też 
liczba dostawców skrzynek i ich moce produkcyjne.  

- Odwlekanie montażu na ostatnią chwilę może sprawić, że producenci nie będą w stanie 
sprostać wszystkim zamówieniom – ostrzega Janusz Domaszczyński, dyrektor  sprzedaży 
spółki KAN z Kleosina pod Białymstokiem. – Prawodawstwo unijne zobowiązało Polskę do 
wymiany skrzynek pocztowych już od 2003 roku, a na razie w większości bloków wiszą 
stare.  

Co KAN, branżowy lider na krajowym rynku instalacji wodnych i grzewczych, ma 
wspólnego ze skrzynkami pocztowymi? Otóż w 2004 r. zarząd spółki – wychodząc naprzeciw 
rynkowemu zapotrzebowaniu -  podjął decyzję o rozszerzeniu zakresu produkcji o wyroby z 
metali. Dziś firma  sprzedaje euroskrzynki za pośrednictwem swoich oddziałów  w całym 
kraju.  

- Wiedzieliśmy, że wymiana skrzynek będzie nieunikniona, a ponieważ mieliśmy wolne moce 
produkcyjne na wydziale produkującym wyrobów z blachy , zdecydowaliśmy się na 
euroskrzynki. Dziś produkujemy je we wszystkich wymaganych wersjach i montujemy w 
kilkunastu największych miastach Polski – dodaje dyrektor Domaszczyński.  

W Białymstoku KAN jest jedynym producentem euro skrzynek, a białostockie spółdzielnie 
mieszkaniowe często wybierają jej wyroby. 

 Na euro skrzynki zdecydowały się już m.in. SM Budowlani, SM Słoneczny Stok i BSM. 
Wiekszość białostockich bloków ciągle jednak wyposażona jest w stare skrzynki. 

Ich zarządców zniechęcają m.in. koszty, które trzeba będzie ponieść.     



Cena jednostkowa euroskrzynki zależy od jej rozmiaru (istnieje kilka standardów), od 
wielkości zamówienia, od koloru, sposobu instalacji (wewnątrz lub na zewnątrz budynku), no  
i od producenta.  

Średni koszt waha się w granicach od 30 do 70 złotych netto na jedno mieszkanie. Do tego 
dochodzi koszt instalacji w granicach od 3 do 8 złotych netto. Podatek VAT liczony jest w 
zależności od sposobu instalacji, jeśli jest ona przeprowadzana w ramach funduszu 
remontowego, to VAT wyniesie 7 proc., a jeśli jako odrębna usługa to VAT wynosi 22 proc.  

Na rynku pojawiły się też nieco tańsze skrzynki chińskiej produkcji, ale kupując takie trzeba 
pamiętać, że  później mogą być  problemy z serwisem  gwarancyjnym i pogwarancyjny.   
Oszczędność jest więc wątpliwa, tym bardziej, że pocztowe skrzynki często są dewastowane 
przez wandali.  

A kto zapłaci za skrzynki?  

Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy. Koszty będą na pewno mniej uciążliwe, jeśli 
spółdzielnie zdecydują się rozłożyć je w ramach rocznego funduszu remontowego.  

Tak, czy inaczej średni wydatek, związany z wymianą skrzynek na osiedlu liczącym 3-4 tys. 
mieszkańców to ok. 120 tys. zł. To powód, dla którego niektórzy administratorzy nie chcą 
słyszeć o wymianie. Taki upór może jednak znaleźć finał w sądzie. Zgodnie z prawem 
niezależni operatorzy będą mogli wytoczyć proces tym zarządcom, którzy nie będą 
dysponowali euroskrzynkami po 24 sierpnia 2008 roku.  

 

PODSTAWA PRAWNA 

■   Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego  i Rady Europy z dnia 15 grudnia 1997 r. 
w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych i poprawy 
jakości usług (Dz.Urz. UE L 15, 1998) zmienionej Dyrektywą 2002/39/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. (Dz.Urz. UE L 176, 2002) oraz 
rozporządzeniem WE nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 września 
2003 r. (Dz.Urz. UE L284, 2003) - Dyrektywa pocztowa. 

■  Ustawa z 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2003 r. nr 130, poz. 1188 ze zm.). 

■  Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oddawczych 
skrzynek pocztowych (Dz.U. z 2003 r. nr 177, poz. 1731 ze zm.). 

 

 


