
Warszawa,

Przemysław Koperski

minister aktywów państwowych

Interpelacja nr 3309

Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa 
pracownikom Poczty Polskiej w okresie epidemii koronawirusa

Minister Aktywów Państwowych

Szanowny Panie Ministrze ,

Poczta Polska S.A. zatrudniająca obecnie ponad 80 tys. pracowników jak dotąd nigdy nie 
korzystała z pomocy finansowej Państwa, a jest kolejną służbą po resorcie zdrowia , służbach 
mundurowych od których oczekuje się trwania na stanowiskach do końca obecnego kryzysu. 
Uwzględniając sytuację jaka ma miejsce obecnie w naszym kraju i świecie oraz funkcjonujące 
przepisy Prawa Pocztowego ws. doręczania przesyłek rejestrowanych   oraz prawa (Ustawa 
dotycząca  RODO) z  brakiem możliwości powzięcia przez PP S.A.  wiadomości , gdzie odbywa 
się kwarantanna  na obsługiwanym terenie oraz dbając o zdrowie pracowników eksploatacji w 
PP S.A., w tym szczególnie listonoszy chcąc szczególnie zminimalizować kontakt z klientami 
proszę o podanie odpowiedzi na następujące pytania:

- jakie działania i w jakim terminie planuje podjąć rząd ws. zmiany zasad doręczania przesyłek 
rejestrowanych ?

- czy planowane jest i od kiedy czasowe zaprzestanie przyjmowania przesyłek rejestrowanych 
w UP nadawczych ?

- czy jest rozpatrywana możliwość doręczania  przesyłek rejestrowanych do skrzynek 
oddawczych klientów, z adnotacją doręczenia na karcie doręczeń i zwrotnym potwierdzeniu 
odbioru, o co wnoszą związki zawodowe ZZPP ?

- czy trwają prace nad przepisami bezwzględnie zobowiązującymi klientów do zainstalowania 
skrzynek oddawczych na swoich posesjach w możliwie krótkim czasie i czy będą zawierać 
sankcje, o co wnoszą ZZPP ?

- czy wystąpiliście lub czy planujecie Państwo wystąpić do Głównego Inspektora Sanitarnego o 
udostepnienie przedstawicielom PP S.A. adresów osób objętych kwarantanną ?

- czy planowane jest wsparcie  finansowe PP S.A. przez Rząd np. ze środków otrzymanych z 
Unii Europejskiej /  zwolnienie z podatku lub inne ulgi /?



Jednocześnie proszę Pana Ministra o dialog z załogą Poczty Polskiej i zapewnienie 
bezpieczeństwa przy realizacji zadań przez pracowników.

 

Z poważaniem

Przemysław Koperski

Poseł na Sejm RP

 

DW Minister Infrastruktury. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
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