
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 

na 42. posiedzeniu Senatu 

w dniu 1 czerwca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się z zapytaniem i jednocześnie prośbą w zakresie przywrócenia zlikwidowanego w 2011 r. 

urzędu pocztowego w Skomielnej Białej, w gminie Lubień. Od ponad sześciu lat trzy tysiące mieszkańców 

wspomnianego sołectwa pozbawionych jest obsługi pocztowej, którą przejął urząd pocztowy w oddalonym 

o 15 km Lubniu. Likwidacja została zrealizowana wbrew wszelkim zapewnieniom regionalnego kierownic-

twa Poczty Polskiej o utrzymaniu punktu pocztowego w Skomielnej Białej. Pragnę podkreślić, że decyzja ta 

nie przyniosła żadnych korzyści ekonomicznych, gdyż do czasu likwidacji jednostka w Skomielnej Białej 

była obsługiwana przez trzech doręczycieli i jedną osobę pracującą w tzw. okienku, a transport poczty do 

współpracującego urzędu pocztowego w Rabce Zdroju zapewniał jeden osinobus transportujący pocztę rano 

i wieczorem na dystansie 5 km. Po reformie doręczyciele korzystają z trzech samochodów, pokonując co-

dziennie odległość po 30 km każdy, i dodatkowo nieproporcjonalnie zwiększona została obsługa urzędu 

pocztowego w Lubniu. 

Oprócz kwestii stricte ekonomicznych istotny z punktu widzenia mieszkańców i władz sołectwa jest 

aspekt bezpieczeństwa, gdyż obecnie mieszkańcy chcący skorzystać z większości usług pocztowych muszą 

pokonywać po 30 km w obie strony po bardzo zatłoczonej Zakopiance, drodze słynnej ze stopnia niebezpie-

czeństwa komunikacyjnego w skali całego kraju, zwłaszcza obecnie, gdy trwają prace przy budowie nowej 

nitki tego traktu drogowego. 

Wspomniana reforma znacznie utrudnia życie mieszkańcom Skomielnej Białej, stąd apeluję o utworzenie 

placówki pocztowej lub choćby jej filii w tej miejscowości, zwłaszcza że pani premier Beata Szydło wyraźnie 

oświadczyła, że istnieją szerokie możliwości otwierania nowych placówek pocztowych. 

W opisywanej sytuacji istnieje silna potrzeba takiego kroku, zwłaszcza że władze gminne przygotowały 

na potrzeby uruchomienia punktu pocztowego wyremontowane pomieszczenia w doskonałej lokalizacji – 

w ośrodku zdrowia w Skomielnej Białej, w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania dwóch dróg krajowych 

nr 7 i 28 oraz apteki, gabinetów lekarskich i biblioteki. 

Na początku bieżącego roku do władz sołeckich skierowano pismo z Pionu Sprzedaży Poczty Polskiej, 

w którym zapewniano o rychłym uruchomieniu punktu pocztowego w Skomielnej Białej, jednak do tej chwili 

zapewnienia te pozostają niespełnione, podobnie jak nierozwiązany jest narastający problem mieszkańców tej 

miejscowości. 

W związku z przedstawionym tematem zapytuję Pana Ministra, jakie działania zamierza lub może Pan 

podjąć, aby w relatywnie krótkim czasie w Skomielnej Białej przywrócić punkt usług pocztowych. Biorąc 

pod uwagę racjonalne argumenty oraz pilne potrzeby mieszkańców, podkreślam swoje całkowite poparcie dla 

wszelkich zabiegów, dzięki którym będą oni mogli wkrótce posiadać bezpośredni dostęp do takiego standar-

du jak usługa pocztowa. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 

 

 

 
 


