
Temat: Przyjmowanie, rozdział i wysyłka korespondencji 

Korespondencja do jednostki organizacyjnej może być dostarczana różnymi kanałami: 

• dostarczane bezpośrednio przez interesantów, 

• dostarczana przez listonosza, 

• dostarczona ze skrytki pocztowej, 

• dostarczana i odbierana przez gońców, 

• odbierane z poczty dworcowej (przesyłki kurierskie), 

• dostarczane i odbierane za pomocą środków łączności (fax, telex, poczta elektroniczna, 

internet) 

• dostarczana pocztą kurierską 

Po otrzymaniu kancelaria wykonuje następujące czynności: 

• sortowanie - należy sprawdzić czy przesyłka: 

nie jest błędnie dostarczona, 

nie jest adresowana do konkretnego pracownika 

nie jest przesyłką wartościową, 

nie jest poufna lub tajna 

• otwieranie przesyłki, 

• kontrola poczty - należy sprawdzić czy: 

pismo jest właściwie skierowane tj. czy adresat w piśmie jest ten sam co na kopercie, 

w kopercie są wszystkie pisma, których znaki umieszczono na kopercie, 

jeśli jest informacja o załącznikach, to sprawdzić czy są dołączone, 

• segregowanie poczty, 

• rejestrowanie poczty - zgodne z przyjętym w danej jednostce organizacyjnej systemem 

kancelaryjnym. 

• kompletowanie, 

• wstępne opracowanie poczty 

Przydział pism i ich załatwianie - w kancelarii następuje przydział korespondencji poszczególnym 

komórkom organizacyjnym. 

Przy odbiorze korespondencji kierownik: 

• Kwituje jej odbiór w specjalnej kartotece, 

• przegląda pisma, 

• dekretuje (nanosi na pisma kto, w jakim terminie i w jaki sposób ma załatwić sprawę oraz 

nanosi swój podpis i datę) 



Po otrzymaniu pisma pracownik: 

• zapoznaje się z jego treścią, 

• rejestruje je w spisie spraw, 

• załatwia sprawę pod względem merytorycznym i formalnym, 

• Merytoryczne załatwienie sprawy dotyczy jej istoty, treści, sedna – uzależnione jest od stanu 

faktycznego. 

• Formalne załatwianie sprawy, to załatwienie sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wysyłanie pism 

Przed wysłaniem pism sekretariat lub kancelaria wykonuje następujące czynności: 

Kontrola - polega na sprawdzeniu pisma pod względem formalnym (tj. wygląd i styl) oraz 

kompletności - czy są znak, data, załączniki, 

Podpisywanie - podpisy umieszczamy pod treścią pisma z prawej strony, jeżeli pismo podpisywane 

jest przez 2 osoby to osoba niższa rangą podpisuje pismo z lewej strony, a wyższa z prawej. 

Odciskane są także niezbędne pieczęcie. 

Sortowanie 

• Pilna 

• Specjalna, 

• listy i pisma, 

• Paczki, 

• Inne. 

Składanie pisma 

Kartkę składamy najpierw wzdłuż a potem poprzecznie. Tekst pisma powinien być zawsze po 

wewnętrznej stronie złożonego pisma. Używając kopert podłużnych, pisma składamy wszerz na 3 

części. Złożone pisma wkładamy zawsze złożeniem do dołu. W przypadku użycia kopert okienkowych, 

pisma składamy tak aby adres odbiorcy był widoczny przez okienko koperty. 

Adresowanie  - list do koperty wkładamy po jej zaadresowaniu (w przeciwnym wypadku łatwo się 

pomylić). Dopiski na kopertach typu: list polecony, lotniczy, priorytet są zbędne, gdyż na poczcie 

zostaną naklejone odpowiednie nalepki. 

Naklejanie znaczków pocztowych. 

• Naklejanie znaczków 

• Rozliczenie ryczałtem 

• Frankowanie (przesyłki ofrankowane muszą być oddane na poczcie) 

Zadanie 

Przygotuj prawidłowo zaadresowaną kopertę. Jako nadawca ma być Twoja wymyślona firma, a 

adresatem nasza szkoła. 



 
 

 


