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Interpelacja 
 
                                                           
Szanowny Panie Premierze, 
 
 
 

Działając na podstawie ustawy o  wykonywaniu  mandatu  posła i  senatora art. 14 ust 
1 pkt. 7 z dnia 9 maja 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 73 poz. 350 z późniejszymi zmianami), oraz art. 
191  -193 Regulaminu Sejmu zwracam się do Pana Premiera w sprawie dostępu do informacji 
o osobach objętych kwarantanną dla kurierów dostarczających przesyłki na takich samych 
zasadach jak Poczta Polska. 
 

Zwracam się do Pana Premiera w imieniu zaniepokojonych o zdrowie swoje i swoich 
rodziny pracowników firm kurierskich, którzy codziennie dostarczają przesyłki w tym do osób, 
którzy znajdują się w kwarantannie bez wiedzy o tym zagrożeniu. 
 

Tymczasem na oficjalnej stronie Poczty Polskiej S.A. w informacjach dla klientów 
przeczytać można informację cyt: 
 
 „Świadczenie usług dla osób objętych kwarantanną 
 
W przypadku adresatów objętych kwarantanną Poczta Polska nie będzie doręczać do nich 
korespondencji. Do czasu zakończenia okresu izolacji korespondencja kierowana pod adresy 
objęte kwarantanną będzie przechowywana w placówkach pocztowych. Rozwiązanie to 
oznacza wyjątkowe wstrzymanie biegu terminu awizacji w okresie przechowania. Podjęcie 
próby doręczenia przesyłki nastąpi dopiero po zakończeniu kwarantanny przez adresata. 
 
 



Osoby objęte kwarantanną nie muszą tego faktu zgłaszać Poczcie Polskiej, Spółka otrzymuje 
ich adresy na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca br. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii. Poczta jest w kontakcie  z regionalnymi 
inspektorami sanitarnymi w tym zakresie. 
 
 
W przypadku osób objętych kwarantanną pobierających świadczenia rentowo-emerytalne, 
Poczta Polska doręczy przekazy pieniężne w sposób odmienny. Została uruchomiona specjalna 
procedura, przy współpracy z regionalnymi inspektorami sanitarnymi, doręczania przekazów 
pieniężnych, która zapewni bezpieczeństwo Klientom i pracownikom Poczty Polskiej.” 
 

Kurierzy, którzy dostarczają przesyłki do adresatów w wykonywaniu swych służbowych 
obowiązków niczym nie różnią się od pracowników Poczty Polskiej, nie ma więc żadnych 
powodów, by inaczej regulować ich bezpieczeństwo. 
 
 

Różnica polega na tym, że tylko pracownicy Poczty Polskiej S.A są chronieni poprzez 
przepisy wynikające bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
 

W związku z powyższym i w trosce o równe prawo obywateli do bezpieczeństwa 
zwracam się do Pana Premiera z pytaniem: 
 

Czy Rząd RP rozważa zmiany rozporządzenia ministra zdrowia w ten sposób, by 
udostępnić informacje o osobach w stanie kwarantanny na równych prawach również dla 
pozostałych operatorów pocztowych w tym firm kurierskich? 
 

                                                                                                             Z wyrazami szacunku, 
                                                                                                                      
 

 
   

                                                                                     
 

 
 


