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Niniejszy dokument jest własnością Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp. k. w Toruniu. Zawarte w nim stanowisko nie stanowi porady prawnej. 
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TARCZA 2.0. -  Istotne zmiany w prawie pocztowym w związku z epidemią COVID-19 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) (dalej: „Ustawa”) 

odnosząc się do trudności związanych z doręczaniem przesyłek w czasie stanu epidemii COVID-19 - wprowadza szereg zmian do obowiązujących regulacji: 

▪ w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2018 ze zm.) (dalej: „pr. p.”),  

▪ w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) 

oraz 

▪ samodzielnie reguluje część kwestii dot. korespondowania.  

 

Celem ujednolicenia wiedzy w tym zakresie i szczególnie z uwagi na ewentualne skutki składanych korespondencyjnie oświadczeń woli mających na celu zmiany w relacjach 

biznesowych, zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw, jak i skutki w zakresie niezawodowych czynności dnia codziennego, przygotowaliśmy dla Państwa poniższe opracowanie. 

Nasz Zespół Prawa Procesowego i Upadłościowego, śledzący efekty legislacji czasu epidemii COVID-19, nie mógł pozostać obojętnym w stosunku do zmian w komunikacji 

wprowadzonych do naszego biznesowego, społecznego i prywatnego życia. 

Dagmara Fabiszak  

radca prawny, wspólnik 

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy  

 

602 335 333 

d.fabiszak@ostrowski-legal.net   

Porozmawiaj z autorami  
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Prawo pocztowe 

Zmiany w zakresie doręczeń przesyłek 

Odnosząc się do modyfikacji prawa pocztowego wskazujemy najpierw na ogólną zasadę: 

przesyłka pocztowa bądź określona kwota pieniężna, powinna zostać doręczona adresatowi pod adresem wskazanym na przesyłce, przekazie lub w umowie 

o świadczenie usługi pocztowej (art. 37 ust. 1 pr. p.). 

 

Możliwe sposoby wydania przesyłki, które są jednoznaczne z jej doręczeniem adresatowi to:  

► wydanie przesyłki do jego oddawczej skrzynki pocztowej (z wyłączeniem przesyłek rejestrowanych). Przy czym wyłączenie nie jest bezwzględne. Przesyłki rejestrowane 

mogą być doręczone w ten właśnie sposób, jeżeli w tej sprawie adresat złoży wniosek, pisemny lub w formie elektronicznej w odpowiedniej palcówce pocztowej. Nawet 

jednak na wniosek nie można w ten sposób doręczać przesyłek kurierskich. – art. 37 ust. 4 pr. p.; 

► w placówce pocztowej, w przypadku, gdy próba doręczenia okazała się bezskuteczna;  

► w miejscu uzgodnionym przez adresata z operatorem pocztowym.  

 

Wprowadzona Ustawą zmiana (nowy ust. 4a do art. 37 pr. p.) polega na tym, iż w stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia 

epidemicznego, przesyłka listowa, będąca przesyłką rejestrowaną, może być doręczona do oddawczej skrzynki pocztowej adresata. Co istotne, takie doręczenie może nastąpić 

bez względu na to, czy adresat wyraził wolę takiego sposobu dostarczania przesyłek rejestrowanych. Tym samym nowe uregulowanie, obowiązujące w czasie trwania m.in. 

stanu epidemii, jako prawidłową uznaje sytuację, w której przesyłka rejestrowana może zostać doręczona adresatowi do jego oddawczej skrzynki pocztowej ze skutkiem 

doręczenia bez złożenia deklaracji wyboru takiej drogi przez adresata.  

Ustawa ponadto wskazuje zamknięty katalog podmiotów, do których powyższe regulacje nie mają zastosowania i to zarówno w zakresie wysyłania przez nie przesyłek 

jak i w zakresie przesyłek wysyłanych do tych podmiotów: 

▪ Sądy i Trybunały,  

▪ prokuratura i inne organy ścigania,  

▪ komornicy sądowi. 

 

Kolejną zmianą, o której należy pamiętać w zakresie doręczeń, jest wprowadzenie do art. 37 pr. p. nowego ust. 4b, w którym zniesiono w okresie trwania stanów wskazanych 

w Ustawie, obowiązek uzyskania przez operatora pocztowego pokwitowania odbioru przesyłki kurierskiej.  
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Możliwości odstępstwa od obowiązku świadczenia usług pocztowych  

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, zmiany w prawie pocztowym odnoszą się także do możliwości wprowadzenia pewnych ograniczeń związanych ze świadczeniem 

usług pocztowych (nowy art. 51a pr. p.). Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może, na wniosek operatora wyznaczonego, dokonać pewnych odstępstw od obowiązku 

świadczenia usług powszechnych na danym obszarze kraju. Odstępstwa te ustanawiane są w drodze decyzji Prezesa UKE. Powyższe wprowadzenie ograniczeń w nieprzerwanym 

działaniu placówek pocztowych może mieć miejsce w przypadku szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, która może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. 

Regulacja ta nie wskazuje, czy w drodze decyzji Prezesa UKE dopuszczalne jest czasowe „zamknięcie” usług pocztowych na danym terytorium, czy owe wyłączenie odnosi się 

do świadczenia usług na obszarze całego państwa. W przypadku, gdy dojdzie do faktycznego ograniczenia świadczenia usług powszechnych, przy czym usługi nie są świadczone 

przez operatorów alternatywnych, część obywateli może zostać pozbawiona dostępu do usług pocztowych. Brak jest rozwiązania zastępczego dotyczącego w/w sytuacji1.  

Decyzja Prezesa UKE może zostać wydana: 

▪ ustnie,  

▪ telefonicznie, bądź  

▪ za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  

przy czym uregulowania Ustawy nie wymagają zaprotokołowania, choćby późniejszego, tych czynności. 

 

Ustawa dot. szczególnych rozwiązań związanych z COVID-19 

Istotne zmiany związane z korespondowaniem wprowadzono także poprzez, już trzecią w krótkim okresie czasu, modyfikację ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dodano 

do powyższej ustawy artykuły od 15zzu¹ do 15zzu¹¹ (poprzez art. 73 pkt 48 Ustawy), które pokrótce poniżej omówimy. Wszystkie te zmiany mają zastosowanie do dnia 

30 września 2020 r. i obejmują wskazaną w art. 15zzu¹ ust. 1 realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.  

 

Doręczanie przesyłek za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 

Nowe przepisy regulują obrót korespondencją w zw. z ww. zadaniami traktowany jako świadczenie USŁUG POCZTOWYCH za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 

w zakresie doręczania. Usługi te, czyli wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe przesyłanie przesyłek pocztowych przy wykorzystaniu środków komunikacji 

 

1 Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 14 kwietnia 2020 r., V.7100.5.2020, (uwagi do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 (druk senacki Nr 101), z perspektywy organu stojącego na straży wolności i praw człowieka i obywatela (art. 208 us. 1 Konstytucji RP). 

Porozmawiaj z autorami  
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elektronicznej, jeżeli na etapie przyjmowania, przemieszczania lub doręczania przekazu informacyjnego przyjmują one fizyczną formę przesyłki listowej (art. 2 ust. 1 pkt 3 pr. p) 

powierzone zostały operatorowi wyznaczonemu, inaczej pocztowemu, obowiązanemu do świadczenia usług powszechnych (art. 3 pkt 13 pr. p).  

 

W świetle nowych regulacji (art. 15zzu¹ ust. 2) z usługą pocztową odnoszącą się do uwarunkowań wskazanych powyżej mamy do czynienia w sytuacji przyjęcia przesyłki 

poleconej, w tym także: 

▪ przesyłki poleconej z potwierdzeniem odbioru,  

▪ przesyłki poleconej z pokwitowaniem odbioru albo  

▪ przesyłki poleconej z elektronicznym potwierdzeniem odbioru, 

a następnie jej przemieszczenia i doręczenia w postaci dokumentu elektronicznego do adresata bez konieczności składania własnoręcznego podpisu. Usługa ta jest przeznaczona 

dla podmiotów posiadających profil zaufany w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(art. 15 zzu1 ust. 3).  

 

W ramach realizacji doręczania objętego USŁUGĄ POCZTOWĄ ustawodawca nałożył na operatora wyznaczonego obowiązek (art. 15zzu⁹): 

► zapewnienia dokonania przekształcenia dokumentu z formy papierowej na formę elektroniczną z należytą starannością i jakością techniczną tak, by to odwzorowanie 

cyfrowe zarówno druku jak i korespondencji w przesyłce listowej, a także koperty, nie wymagało weryfikacji treści z postacią papierową tego dokumentu oraz  

► zapewnienia integralności dokumentu wytworzonego w ww. sposób. 

Istotnym jest, że wprowadzono zrównanie mocy dokumentu elektronicznego powstałego w ramach realizacji USŁUGI POCZTOWEJ z dokumentem papierowym będącym 

bazowym dokumentem do przekształcenia (art. 15zzu⁵). 

 

Świadczenie uregulowanej nowymi przepisami USŁUGI POCZTOWEJ przez operatora wyznaczonego odbywa się na podstawie regulaminu tej usługi (art. 15zzu⁷), który 

to regulamin, oprócz elementów koniecznych wynikających z prawa pocztowego winien zawierać określenie: 

► zasad identyfikacji adresata (szerzej omówionych poniżej - art. 15zzu⁶) oraz 

► zasad odbioru przesyłek (szerzej omówionych poniżej przy kwestii DORĘCZANIA PRZESYŁEK POLECONYCH - art. 15zzu²). 

 

W zakresie jednoznacznej identyfikacji adresata art. 15 zzu6 wprowadza rozróżnienie na dwa podmiotowe obszary adresatów: 

1) osobę fizyczną, gdzie na operatora wyznaczonego nałożono obowiązek zapewnienia tej identyfikacji. Przy czym tego rodzaju adresat, w okresie do 30 września 2020 r. 

i na potrzeby korzystania z USŁUGI POCZTOWEJ, otrzymał możliwość uwierzytelnienia się za pomocą profilu zaufanego w systemie operatora wyznaczonego. 

https://ostrowski.legal/
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Przypominamy czym z kolei jest konto profilu zaufanego – w tym celu sięgnąć należy do Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu 

zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. poz. 1760), które w §2 pkt 4 wskazuje:  

4) konto profilu zaufanego –konto osoby fizycznej, założone w systemie, w którym wydawany jest profil zaufany, umożliwiające wnioskowanie o potwierdzenie profilu 

zaufanego, używanie profilu zaufanego, przedłużanie ważności profilu zaufanego i unieważnianie profilu zaufanego, a także zmianę czynników uwierzytelniania. 

2) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (jako bezpośredniego adresata lub osobę dany podmiot reprezentującą), gdzie 

operatorowi wyznaczonemu dano możliwość zapewnienia tej identyfikacji w przypadku istnienia po jego stronie środków technicznych do realizacji. 

 

W jakich okolicznościach z kolei przesyłkę poleconą traktowaną: 

▪ jako przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem 

(art. 3 pkt 22 pr. p.), lub 

▪ jako doręczanie pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu prawa pocztowego, 

można DORĘCZYĆ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej? 

 

Mówi o tym art. 15zzu², stanowiąc, że ze skutecznym doręczeniem mamy do czynienia w przypadku, gdy: 

► adresat wyrazi na to zgodę i  

► upoważni operatora wyznaczonego do obioru przesyłek poleconych celem ich przetworzenia i doręczenia w postaci dokumentów elektronicznych na skrzynkę 

elektroniczną adresata, uzgadniając jednocześnie z tym operatorem w upoważnieniu sposób postępowania z odebranymi przesyłkami poleconymi.  

 

Zgoda oraz upoważnienie wyrażone przez adresata będą ważne do wszystkich doręczanych wg wskazanych typów przesyłek poleconych. Użycie liczby mnogiej w powyższym 

przepisie tj.: jeżeli adresat wyrazi na to zgodę i upoważni operatora wyznaczonego do obioru przesyłek poleconych, wskazuje na blankietowy charakter takiej 

zgody/upoważnienia.  

 

Jako datę doręczenia przesyłki, wskazano datę zapoznania się przez odbiorcę z dokumentem zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata. Co istotne, w przypadku, 

gdy odbiorca nie zapozna się z dokumentem, przesyłkę uznaję się za doręczoną po upływie 14 dni od zamieszczenia dokumentu w skrzynce elektronicznej adresata (art. 155zzu² 

ust. 2).  

https://ostrowski.legal/
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W zakresie opisanych powyżej uregulowań przypisano operatorowi wyznaczonemu obowiązek zawiadomienia o doręczeniu dokumentu elektronicznego na skrzynkę 

elektroniczną adresata. Obowiązek ten operator winien zrealizować poprzez przesłanie na adres elektroniczny wskazany przez adresata odpowiedniej informacji (art. 15zzu² 

ust. 3).  

Czynności dodatkowe realizowane przez operatora wyznaczonego w ramach powyższych doręczeń są wolne od opłat (art. 15zzu⁸ ust. 1). Operator, który nie pobrał opłaty 

otrzymuje środki na pokrycie kosztów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zasadach opisanych w art. 15zzu⁸ ust. 2 – 6. 

 

Wyłączono ze stosowania nowych przepisów odpowiednio sytuacje: 

- (art. 15zzu³) z art. 15zzu¹, gdy przesyłka nie może być doręczona ze względu na oceniane przez nadawcę okoliczności dotyczące: 

▪ konieczności doręczenia niepodlegającego przekształceniu dokumentu utrwalonego w postaci innej niż elektroniczna lub rzeczy; 

▪ ważnego interesu publicznego, w tym istotnych interesów państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego; 

▪ opatrzenia tekstem plastycznym, odbitką pieczęci plastycznej, hologramem lub innym zabezpieczeniem, które nie może być odzwierciedlone w wyniku przekształcenia; 

▪ innych przyczyn technicznych. 

- (art. 15zzu¹⁰) z art. 15zzu¹ – art. 15zzu⁹, gdy mamy do czynienia z przesyłkami wysyłanymi do jak i wysyłanymi przez: 

▪ Sądy i Trybunały; 

▪ prokuraturę i inne organy ścigania; 

▪ komornika w sądowego. 

 

 

Samodzielne regulacje zawarte w Ustawie 

Regulacje te dotyczą kwestii: 

► wydania przesyłki adresatowi (art. 97 ust. 2 Ustawy),  

► zwrotów przesyłek do nadawcy (art. 97 ust. 1 Ustawy), 

► uznania przesyłek ZPO za doręczone (art. 98 Ustawy). 

 

Porozmawiaj z autorami  
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Zmiany w zwrotach przesyłek 

W czasie trwania stanu epidemii, bądź stanu zagrożenia epidemicznego, a także w okresie 14 dni od dnia ich odwołania, nałożono na operatora pocztowego obowiązek wydania 

określonej przesyłki adresatowi. Obowiązek wydania dotyczy tylko przesyłek, które w ww. czasie nie zostały zwrócone do nadawcy z powodów określonych w art. 97 ust. 1 

Ustawy. Kwestia zwrotu przez operatora pocztowego została z kolei uregulowana w ten sposób, że w ww. czasie wyłączono obowiązek zwrotu do nadawcy przesyłki, której 

nie można było doręczyć adresatowi. Wyłączenie to obejmuje także przesyłki niedoręczone adresatowi, co do których obowiązek zwrotu wynika z innych przepisów. Przesyłka 

taka winna zostać doręczona po upływie 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, bądź stanu epidemii. Należy pamiętać jednak, że pod tę regulację 

nie podlegają przesyłki niedoręczalne w rozumieniu, art. 33 ustawy pr. p., czyli: 

► których nie można doręczyć adresatowi, (art. 33 ust. 1, m.in. wskazanie błędnego adresu odbiorcy, bezskuteczny upływ terminu awizacji danej przesyłki); 

► których nie można zwrócić nadawcy przesyłki z powodu braku wskazania jego adresu, bądź wskutek jego błędnego wskazania (art. 33 ust. 1) niebędących przesyłką 

rejestrowaną, która jest nieopłacona lub opłacona w kwocie niższej niż należna, przy czym nadawca odmówił uiszczenia opłaty za zwrot przesyłki lub też adresat nie uiści 

dopłaty (art. 33 ust. 2). 

 

I co do tych regulacji ustawodawca dokonał wyłączenia - zasady wydania i zwrotu przesyłek w ww. czasie, nie mają zastosowania do przesyłek wysyłanych przez, jak i wysyłanych 

do (art. 97 ust. 3 Ustawy): 

▪ Sądów i Trybunałów; 

▪ prokuratury i inne organów ścigania; 

▪ komornika sądowego. 

 

Zmiany w przesyłkach ZPO  

Ostatnie w tym punkcie zagadnienie, czyli kwestia uznania przesyłek ZPO za doręczone odnosi się do przesyłek, których termin odbioru określony w zawiadomieniu 

o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Nieodebranie tego rodzaju 

przesyłek nie można uznać za doręczenie w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów. 

Nie wszystkie jednak tego rodzaju przesyłki podlegają pod tę regulację, gdyż i w tym przypadku, tak jak w art. 37 pr. p. czy też w art. 97 Ustawy oraz art. 15zzu¹⁰, określony został 

zamknięty katalog podmiotów, a także spraw, do których powyższa nowelizacja nie znajdzie zastosowania tj.: 

▪ do postępowań wszczętych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych - dotyczy postępowań prowadzonych przez Ministra 

właściwego do spraw finansów a związanych z Rejestrem domen internetowych służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. 

▪ do postepowań uregulowanych w Ordynacji Podatkowej, które są związane z przeciwdziałaniem wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych; 

https://ostrowski.legal/
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▪ do kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te związane są z podejrzeniem popełnienia 

przestępstwa, bądź przestępstwa skarbowego.  

▪ przesyłek wysyłanych do, ani wysyłanych przez: 

1) Sądy i Trybunały; 

2) prokuraturę i inne organy ścigania; 

3) komornika sądowego. 

 

Oceniając zakres tych wyłączeń pojawić się może wniosek, iż nie jest to pełny katalog spraw/podmiotów, do których nie ma zastosowania art. 98 Ustawy, a które winny być 

takim wyłączeniem objęte. Brak jest np. podania wprost organów prowadzących postępowania administracyjne. Wskazujemy jednak, że co do korespondencji związanej z tymi 

sprawami, to należy mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w brzmieniu ustalonym ustawą zmieniającą z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw bieg  terminów procesowych i sądowych w m.in. postępowaniach administracyjnych – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 

zawieszeniu na ten okres.   

W ślad za tym należy uznać, iż uczestnicy tych postępowań nie powinni być obciążeni negatywnymi konsekwencjami prawnymi powstałymi z powodu nieodebrania przesyłek 

ZPO, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii.  

 

Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas omówienie zmian dotyczących korespondencji wspomoże Państwa w podejmowaniu decyzji związanych z komunikacją 

czy to biznesową, czy prywatną. W przypadku wątpliwości w interpretacji danych uprawnień/obowiązków/możliwości w danej sprawie, zapraszamy do kontaktu. 

 

 

 

 

Niniejszy dokument jest własnością Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp. k. w Toruniu. Zawarte w nim stanowisko nie stanowi porady prawnej. 

Porozmawiaj z autorami  
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ZESPÓŁ PRAWA PROCESOWEGO I UPADŁOŚCIOWEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagmara Fabiszak  

radca prawny, wspólnik 

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy  

 

602 335 333 

d.fabiszak@ostrowski-legal.net   

Kamila Ostaszewska 

aplikant radcowski 

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy  

 

720 823 022 

k.ostaszewska@ostrowski-legal.net    

Marcelina Mikołajczyk  

aplikant radcowski 

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy  

 

533 368 588  

m.mikolajczyk@ostrowski-legal.net  

Katarzyna Wiertlewska 

konsultant 

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy  

  

570 993 102  

k.wiertlewska@ostrowski-legal.net 

https://ostrowski.legal/
mailto:d.fabiszak@ostrowski-legal.net
https://ostrowski.legal/osoby/fabiszak/
mailto:k.ostaszewska@ostrowski-legal.net
mailto:m.mikolajczyk@ostrowski-legal.net
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Opieka prawna 

ONLINE 
-prawo procesowe 

Doradzamy efektywnie 

i bezpiecznie również na odległość 

www.ostrowski.legal 

§ 

Umów spotkanie 
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Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy 

Spółka komandytowa 
ul. Lubicka 53  

87-100 Toruń 
 

sąd rejestru – Sąd Rejonowy w Toruniu  

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000420141, NIP: 9562300054 

 

tel. (+48 56) 651 07 93, 94     (+48) 724 679 513 

fax (+48 56) 621 13 81  

 

torun@ostrowski-legal.net 

www.ostrowski.legal 
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https://www.youtube.com/channel/UC4gWBioNlPp5kDbL2Mt2kcQ

