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W odpowiedzi na pismo z dnia 9 pazdziernika 2020 r., znak: VII.501.106.2020MKS, zawieraj^ce 
prosb^ 0 udzielenie wyjasnieh dotycz^cych wydawania przesytek pocztowych przez Poczt^ Polskg 
S.A., pragn^ poinformowac jak nizej. 

Poczta Polska S.A. jako narodowy operator, jest zobowi^zana do swiadczenia ustug 
i wykonywania natozonych na ni^ ustawowych obowi^zkow, maj^c na uwadze obowi^zuj^ce 
przepisy. W czasie pandemii, gdy jednym z warunkow naszego bezpieczenstwa jest zachowanie 
dystansu spotecznego poprzez m.in. ograniczenie kontaktowz innymi osobami, Poczta Polska S.A. 
oferuje Klientom mozliwosc skorzystania z wielu rozwi^zari w zakresie dor^czania przesytek, 
w takim stopniu, aby minlmalizowac ryzyko zakazenla. 

Nalezy wskazac na brzmienie przepisu art. 37 ust. 4a. ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 
pocztowe, zgodnie z ktorym w stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wyst^pienia stanu 
epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego, przesytka listowa b^d^ca przesytk^ rejestrowanq 
moze bye dor^czona do oddawczej skrzynki pocztowej adresata, bez koniecznosci sktadania 
wniosku, o ktorym mowa w ust. 4. Nie dotyczy to przesyiek wysytanych do ani wysytanych przez: 
1) S^dy i Trybunafy, 
2) prokuratur^ i inne organy scigania, 
3) komornika sqdowego. 

W zwi^zku z tym w Poczcie Polskiej S.A., wdrozono odbior paczek na podstawie kodu PIN, 
przesytki zarowno rejestrowane jak i nierejestrowane dor^czane sq bez obowiqzku uzyskania 
pokwitowania odbioru lub bezposrednio do skrzynki oddawczej adresata. Tym samym rozszerzony 
zostat bezpieczny sposob dostarczania przesytek. Tym samym, Poczta Polska S.A. doktada 
wszelkich starah, aby Klienci nie ponosili negatywnych skutkow zagrozenia epidemicznego 
panuj^cego w kraju. 

Dodatkowo trzeba zaznaczyc, ze Poczta Polska S.A. swiadczy ustugi pocztowe na rzecz s^dow 
powszechnych i prokuratur na podstawie umowy z dnia 14 grudnia 2018 r., na swiadczenie ustug 
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pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania 
i dor^czania przesytek pocztowych oraz zwrotu przesytek niedor^czonych. W ramach realizacji tej 
umowy oraz na mocy porozumienia zawartego z Zamawiaj^cym - Skarbem Pahstwa S^dem 
Apelacyjnym w Krakowie w przypadku obj^cia adresata kwarantannq, izolacjg b^dz izolacjq 
w warunkach domowych dochodzi do czasowego wstrzymania dor^czenia przesyiki nadanej przez 
s^d powszechny albo prokuratur?. Do czasu zakohczenia okresu kwarantanny (izolacji b^dz izolacji 
w warunkach domowych) korespondencja jest przetrzymywana nieodp^atnie w placowkach Poczty 
Polskiej S.A. W takim przypadku nie jest podejmowana proba dor^czenia, w szczegolnosci 
korespondencja nie jest awizowana, a przesytki dor^czane sq po zakohczeniu kwarantanny. 
Powyzsze udogodnienie ma niew^tpliwie istotne znaczenie dia osob przebywaj^cych na 
obowiqzkowej kwarantannie. Rozwi^zanie to oznacza wyjqtkowe wstrzymanie biegu terminu 
awizacji w okresie przechowania, a co za tym idzie takze wstrzymanie biegu sprawy. 

Jednoczesnie informujemy, ze paczki pocztowe oraz przesytki kurierskie dor^czane s^ 
do odbiorcow, rowniez do osob podlegajqcych kwarantannie, przy zapewnieniu maksymalnego 
bezpieczehstwa pracownikom i naszym klientom. W przypadku, gdy nadawca podat numertelefonu 
odbiorcy, przed dor^czeniem przesytki klient otrzyma numer kontaktowy do kuriera. 
Od kuriera mozna uzyskac informacje o prognozowanym czasie dostawy lub uzgodnic tryb odbioru 
przesytki. 

Odnosne uwag poczynionych w ww. pismie w zakresie podstaw prawnych dia przetwarzania przez 
Poczt? Polsk^ S.A. danych osobowych osob podlegaj^cych kwarantannie, uprzejmie informuj?, iz 
Spotka nie jest powotana do dokonywania oceny zgodnosci z prawem, w tym konstytucyjnosci, 
poszczegolnych przepisow prawa powszechnie obowigzuj^cego, a do ktorych przestrzegana 
Spotka jest obowi^zana. 
Poza kompetencjami Poczty Polskiej S.A. lezy takze ocena stusznosci i prawidtowosci dziatah 
podejmowanych na podstawie obowi^zuj^cych przepisow przez podmioty publiczne dysponujgce 
(administrujqce) okreslonymi danymi osobowymi, w zakresie ich przetwarzania, w tym 
udost^pniania innym osobom. Zgodnie z dyspozycj^ zawartg w kolejnych wtasciwych 
rozporzqdzeniach Rady Ministrow (aktualnie na podstawie § 2 ust. 7 Rozporzqdzenia Rady 
IVIinistrow z dnia 9 pazdziernika 2020 roku w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczeh, 
nakazow i zakazow w zwi^zku z wyst^pieniem stanu epidemii), informacje o osobach 
podlegajqcych kwarantannie udost^pniane sq mi^dzy innymi operatorowi wyznaczonemu 
w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe. Jednoczesnie 
pragn? zapewnic, ze Poczta Polska S.A. podejmuje wszelkie srodki niezb^dne dia wtasciwego 
zabezpieczenia przekazywanych jej danych osobowych, z najwyzszym poszanowaniem 
prywatnosci osob, ktorych dane te dotyczg. 

Nalezy domniemywac, iz adresatem rozwazaii dotycz^cych uregulowah prawnych w omawianym 
zakresie i ewentualnych w^tpliwosci z tym zwi^zanych, winien bye prawodawca, nie zas Poczta 
Polska S.A. b§dqca jedynie jednym z uczestnikow obrotu gospodarczego, do ktorego przepisy 
prawa si^ odnosz^ i ktore z zgodnie z rzeczonym prawem respektuje. 
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