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Warszawa, 17 stycznia 2021 r.

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej udzielam odpowiedzi na wspólne oświadczenie Senatorów RP Panów, Wadima Tyszkiewicza 

i Krzysztofa Kwiatkowskiego złożone podczas 18. posiedzenia Senatu w dniu 3 grudnia 

2020 r., znak: BPS/043-18-663/20 w sprawie problemów prawno-finansowych wynikających 

z obowiązywania przepisów tzw. tarcz antykryzysowych umożliwiających doręczanie przesyłek 

poleconych bez pokwitowania.

W odniesieniu do pierwszego pytania, Poczta Polska S.A. (dalej także jako „Spółka”) zaznaczyła, że 

jako operator wyznaczony, wybrany na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

z dnia 30 czerwca 2015 r., świadczy usługi pocztowe zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w 

 oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 

dalej jako: „ustawa prawo pocztowe”). Zgodnie z art. 37 ust. 4a ustawy Prawo Pocztowe, 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, bez konieczności składania wniosku, o którym mowa w art. 37 ust. 4. Nie dotyczy 

to jednak przesyłek wysyłanych do sądów i trybunałów, prokuratur i innych organów ścigania, komornika 

sądowego oraz przesyłek wysyłanych przez te instytucje. Celem wprowadzenia tej regulacji było 

ograniczenie konieczności bezpośrednich kontaktów obywateli w okresie stanu epidemii lub stanu 

zagrożenia epidemicznego oraz zapewnienie ciągłości świadczenia usług pocztowych, co jest 

szczególnie istotne dla wywiązania się z obowiązków operatora wyznaczonego jakim jest Poczta Polska 

S.A. Jednocześnie, Spółka stosuje zwiększone środki ostrożności i podejmuje działania zmierzające do 

ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

klientom i pracownikom.

Odpowiadając na pytanie nr 2, zgodnie ze wskazanym w odpowiedzi na pytanie nr 1 uzasadnieniem, 

wprowadzenie regulacji z art. 37 ust. 4a umożliwiło doręczanie korespondencji w okresie pandemii 

COVID-19 minimalizując ryzyko zarażenia adresatów oraz pracowników Poczty Polskiej S.A. Zgodnie 

z art. 2 ust. 1 pkt ustawy Prawo Pocztowe usługę pocztową stanowi, m.in. wykonywane w obrocie 
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krajowym lub zagranicznym, zarobkowe przyjmowanie, sortowanie i doręczanie przesyłek pocztowych. 

Świadczenie usługi pocztowej, realizowanej poprzez doręczenie przesyłki pocztowej do oddawczej 

skrzynki pocztowej adresata zawiera w sobie wszystkie elementy usługi pocztowej, za której wykonanie 

pobierana jest opłata ustalona w umowie zawieranej z nadawcą bądź cenniku usługi pocztowej.

Ustosunkowując się do pytania nr 3 i 4, należy podkreślić, że doręczenie przesyłki pocztowej poprzez 

jej wydanie ze skutkiem doręczenia do oddawczej skrzynki pocztowej adresata, stanowi formę realizacji 

usługi pocztowej, której warunki realizacji, w tym odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie, wynikają z przepisów ustawy Prawo Pocztowe. Jednocześnie zgodnie z informacją 

przekazaną przez Pocztę Polską S.A., pracownicy Spółki realizując usługę doręczania przesyłek 

bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej adresata, dochowują wszelkich wymogów 

przewidzianych w przepisach prawa, w tym związanych z zapewnieniem przestrzegania tajemnicy 

pocztowej, zachowaniem bezpieczeństwa obrotu pocztowego oraz ochroną danych osobowych osób 

fizycznych korzystających z usług pocztowych.

Odnosząc się do pytania nr 5, zmiany w zakresie doręczania niektórych przesyłek nie mają wpływu na 

stosowanie przez Pocztę Polską S.A. obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Poczta Polska 

S.A. wykonuje obowiązki administratora w rozumieniu przepisów RODO1 wyłącznie w odniesieniu do 

takich danych, jak imiona, nazwiska i adresy osób, do których kierowana jest korespondencja2.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Andrzej Śliwka
podsekretarz stanu

dokument podpisany elektronicznie
552532.1597531.1340680

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).
2 Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w roku 2019, s. 128, 
https://uodo.gov.pl/pl/437/1173.
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