
Oświadczenie złożone 

przez senatora Kazimierza Kleinę 

na 73. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 kwietnia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdaleny Gaj 

Szanowna Pani Prezes! 

Pod koniec stycznia 2014 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej zapowiedział kontrolę świadczenia usług 

przez Polską Grupę Pocztową pod kątem zapewnienia warunków niezbędnych do wykonywania działalności 

pocztowej na rzecz sądów i prokuratur. 

W ramach kontroli Urząd Komunikacji Elektronicznej chciał sprawdzić, czy Polska Grupa Pocztowa 

(PGP), zwycięzca przetargu na obsługę listową sądów i prokuratur, zapewnia warunki do przestrzegania ta-

jemnicy pocztowej oraz bezpieczeństwa przesyłek, a także czy wykonywanie działalności pocztowej nie za-

graża obronności, bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. 

Prace Urzędu Komunikacji Elektronicznej trwały do września 2014 r., a ich efektem było wykrycie, że 

PGP i InPost (wtedy podwykonawca, a obecnie właściciel PGP) popełniły nieprawidłowości przy dostarcza-

niu przesyłek sądowych, takie jak: dostęp do przesyłek przez osoby trzecie, niezgodne z przepisami prawa 

pocztowego awizowanie przesyłek i błędy związane z rozpatrywaniem reklamacji składanych przez sądy. 

Z informacji przekazanych do publicznej wiadomości wynika, że Urząd Komunikacji Elektronicznej po 

kontroli wszczął postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzonych naruszeń w stosunku do Polskiej 

Grupy Pocztowej oraz Ruchu, partnera biznesowego PGP. 

W związku z tym kieruję do Pani Prezes następujące pytania. 

1. Jakie są efekty przeprowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych naruszeń 

w trakcie wykonywania umowy przez PGP i Ruch? Czy Urząd Komunikacji Elektronicznej wszczął postę-

powania także wobec InPost? Z jakimi efektami? 

2. Urząd Komunikacji Elektronicznej, informując o zakończeniu kontroli, zapowiedział ostateczną ocenę 

działalności skontrolowanych operatorów pocztowych po dokonaniu wnikliwej analizy zebranego materiału 

dowodowego pod kątem przestrzegania przepisów dotyczących działalności pocztowej. Czy taka ocena na-

stąpiła? Jakie są wnioski z niej wynikające? Czy zostały wydane zalecenia pokontrolne dla PGP, InPost i 

Ruchu? Jeśli tak, to jakie? 

3. W jaki sposób Urząd Komunikacji Elektronicznej kontroluje obecnie sposób wykonywania umowy 

przez PGP, InPost, Ruch na rzecz sądów i prokuratur? Jaka jest skala reklamacji złożonych przez sądy i pro-

kuratury w związku z opóźnieniami w dostawie korespondencji, zagubieniami i naruszeniami tajemnicy służ-

bowej? 

4. Media zgodnie donosiły, że kontrola UKE została specjalnie opóźniona przez PGP i InPost, a jej wyniki 

nie oddają skali błędów popełnionych przez te firmy. W jaki sposób te firmy były kontrolowane i w jaki spo-

sób można się zapoznać z całościowym raportem pokontrolnym? 

5. „Gazeta Wrocławska” w artykule pt. „Znów problem z przesyłkami InPostu. Ktoś wyrzucił je do rowu” 

(30.01.2015) informuje, że w Świdnicy osoba prywatna znalazła w rowie blisko 100 przesyłek z prokuratur i 

sądów. Przesyłki miały trafić do mieszkańców powiatu wrocławskiego. 

Szanowna Pani Prezes, czy w związku z tym Polska Grupa Pocztowa, InPost i Ruch są, zdaniem Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej, podmiotami, które zapewniają bezpieczeństwo przesyłanej korespondencji są-

dowej i prokuratorskiej? 

Z wyrazami szacunku 

Kazimierz Kleina 




