DRUKI POTWIERDZENIA ODBIORU
WSZELKIEGO RODZAJU
W stałej ofercie posiadamy druki potwierdzenia odbioru w wielu rodzajach.
Standardowe oraz z nadrukiem indywidualnym.

Wyślij zapytanie: druki@remib.eu
sklep internetowy: www.remib.eu
przykłady wykonania
potwierdzeń odbioru

POTWIERDZENIE ODBIORU ordynacja podatkowa
POTWIERDZENIE ODBIORU

papier offsetowy
Datownik placówki
oddawczej

...............................................................................

Potwierdzam odbiór przesyłki

Rodzaj pisma .....................................................

...............................................................................

listowej Nr .............................

Numer pisma .......................................................

...............................................................................
(oznaczenie adresata przesyłki)

......................................................

Datownik placówki
nadawczej

(data i czytelny podpis odbiorcy)

Z dnia ................................................................

1. Oznaczoną wyżej przesyłkę doręczono:
adresatowi
Doręczenie niniejszej przesyłki następuje na zasadach
pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi, dozorcy domu*), który podjął się oddania pisma adresatowi
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(zawiadomienie o doręczeniu pisma umieszczono w oddawczej skrzynce pocztowej adresata,
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).
na drzwiach mieszkania adresata, w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata*).
2. Z powodu niemożności doręczenia, w sposób wskazany w punkcie 1, przesyłkę pozostawiono na okres
...............................................................................
14 dni do dyspozycji adresata w UP ....................................................... w dniu ...........................................
...............................................................................
(zawiadomienie o pozostawieniu pisma w tym UP umieszczono w oddawczej skrzynce pocztowej adresata;
na drzwiach mieszkania adresata, jego biura; innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje
czynności zawodowe; w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata*).
...............................................................................
(nazwa
i adres nadawcy
przesyłki)
3. Z powodu
niepodjęcia
w terminie
7 dni, przesyłkę awizowano powtórnie w dniu ............................................
(data awizowania przesyłki)
Przesyłkę zwrócono do nadawcy, gdyż adresat:
zlec. 924/13
Bielsko-Biała, tel. 33 499 00 30, fax 33 815 90 44,4.
www.remib.eu
odmówił przyjęcia
zmarł
pod wskazanym adresem jest nieznany
wyprowadził się
nie podjął awizowanej przesyłki ...................................................... (data zwrotu przesyłki).

pasek
samoprzylepny
(fingerlift)
perforacja

papier samoprzylepny

........................................................................

* )właściwe zaznaczyć

(data i podpis doręczającego / wydającego)

perforacja

POTWIERDZENIE ODBIORU Kodeks postępowania administracyjnego
nacinanie
na odwrocie

POTWIERDZENIE ODBIORU
Potwierdzam odbiór
przesyłki listowej

Datownik placówki
nadawczej

...............................................................................
Datownik placówki
Nr .................................................

oddawczej
...............................................................................

Oznaczenie rodzaju pisma ................................

......................................................

...............................................................................

Numer pisma .....................................................

(data i czytelny podpis odbiorcy)

(oznaczenie adresata przesyłki)

1. Oznaczoną wyżej przesyłkę doręczono:
Z dnia ................................................................
adresatowi
pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi, dozorcy domu*, który podjął się oddania przesyłki adresatowi
Doręczenie niniejszej przesyłki następuje na zasadach określonych (zawiadomienie o doręczeniu przesyłki umieszczono w oddawczej skrzynce pocztowej adresata, a jeżeli
w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata*).
administracyjnego ((t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).
2. Z powodu niemożności doręczenia w sposób wskazany w punkcie 1, przesyłkę pozostawiono na okres

........................................................

zlec. 600/03

14 dni do dyspozycji adresata w UP ......................................................, w dniu ...............................................
(zawiadomienie o pozostawieniu przesyłki w tym UP wraz z informacją o możliwości jej odbioru w terminie
........................................................
7 dni od
dnia pozostawienia zawiadomienia umieszczono w oddawczej skrzynce pocztowej adresata, a jeżeli
nie jest to możliwe: na drzwiach mieszkania adresata, jego biura; innego pomieszczenia, w którym adresat
wykonuje
swoje czynności zawodowe; w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata*).
........................................................
(oznaczenie w
i adres
nadawcy)
3. Z powodu niepodjęcia
terminie
7 dni, przesyłkę awizowano powtórnie w dniu ...............................................
(data awizowania przesyłki).
4. Przesyłkę zwrócono nadawcy, gdyż adresat:
Bielsko-Biała, tel. 033 499 00 30, fax 033 815 90 44, www.remi.com.pl
odmówił przyjęcia
zmarł
pod wskazanym adresem jest nieznany
wyprowadził się

perforacja
nacinanie
na odwrocie

nie podjął awizowanej przesyłki .................................................................... (data zwrotu przesyłki).
........................................................................

* właściwe zaznaczyć

(data i podpis doręczającego / wydającego)

ZWROTNE POTWIERDZENIE ODBIORU PISMA

cena od 80 zł/netto - 1000 szt.

Zwrotne potwierdzenie odbioru
pisma adresowanego do
Nazwa i adres organu

Pana(i)

Znak sprawy .....................................
Dnia ................. 20 ....... r.

Potwierdzam własnoręcznym
otrzymałem(am) oznaczone wyżej pismo.
.................................., dnia ................... 20 ..... r.

1. Pismo doręczyłem: a) adresatowi,
b) z powodu nieobecności adresata w mieszkaniu - dorosłemu domownikowi,
z braku dorosłego domownika - sąsiadowi - dozorcy domu *)
Panu(i) .............................................................. zam. w ...........................................
który podjął się oddać pismo adresatowi.
Ponieważ odbierający nie może podpisać - odmawia podpisu dowodu doręczenia *)
stwierdzam, że pismo doręczyłem mu dnia ................................................. 20...... r.
2. Wobec doręczenia pisma sąsiadowi - dozorcy domu*) - umieściłem na drzwiach
mieszkania adresata zawiadomienie, komu pismo doręczono.
3.
Wobec
niemożności
pisma adresatowi i braku osoby, która podjęłaby się
podpisem,
że w dniudoręczenia
dzisiejszym
oddać adresatowi, złożyłem je w dniu .................................... w Urzędzie PocztowoTelekomunikacyjnym Nr ................... - Gminy - Miasta i Gminy - Miejskim - Dzielnicowym *) w .............................................,. a zawiadomienie o tym umieściłem na
drzwiach mieszkania adresata - na drzwiach biura *) ................................................

..................................................
...................................................................................................................................
podpisbiuro lub inne pomieszczenie, w którym adresat wykonuje
wskazać

Po dokonanym doręczeniu
organ doręczający zwraca
dowód doręczenia wysyłającemu
zlec. 291/06

tel./fax 33 499 00 30, www.remib.eu

...................................................................................................................................
czynności zarobkowe

na nieruchomości *) ..................................................................................................
wskazać nieruchomość, której dotyczy postępowanie

4. Adresat odmówił w dniu .................... 20 ...... r. przyjęcia pisma przesłanego pocztą.
5. Wobec odmowy przyjęcia pisma przez adresata pozostawiłem je w miejscu doręczedatownik
nia - złożyłem je w Urzędzie
Gminy - Miasta i Gminy - Miejskim - Dzielnicowym *)
w ................................................. w dniu ...................... 20 ......r.
6. Nie doręczyłem pisma z powodu śmierci adresata.
............................................... dnia .............20 ......r.
*) niepotrzebne skreślić

....................................................
podpis doręczającego

