
Stanowisko nr 2 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 

z dnia 8 stycznia 2020 r. 

  

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie 

w składzie:  

 

1. adw. Mikołaj Pietrzak – Dziekan  

2. adw. Zbigniew Banaszczyk  

3. adw. Michał Bieniak  

4. adw. Anna Czepkowska-Rutkowska – Sekretarz  

5. adw. Michał Fertak 

6. adw. Jakub Jacyna – Skarbnik  

7. adw. Aleksander Krysztofowicz – Zastępca Sekretarza  

8. adw. Andrzej Orliński – Wicedziekan  

9. adw. Agata Rewerska 

10. adw. Kamil Szmid 

11. adw. Michał Szpakowski 

12. adw. Maciej Ślusarek 

 

na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2020 r., podjęła jednogłośnie następujące stanowisko: 

 

STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE 

Z DNIA 8 STYCZNIA 2020 ROKU 

W ZWIĄZKU Z GODZINAMI PRACY PLACÓWKI GŁÓWNEJ POCZTY POLSKIEJ 

W WARSZAWIE W OKRESIE NOWOROCZNYM 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża swoje zaniepokojenie wobec ograniczenia 

godzin pracy placówek całodobowych Poczty Polskiej S.A. - w okresie Świąt Bożego 

Narodzenia oraz okresie noworocznym oraz nieadekwatnego sposobu komunikacji o tym 

ograniczeniu 

Dnia 24 grudnia placówki całodobowe Poczty Polskiej S.A. w Warszawie zostały zamknięte 

o godzinie 14.00 zaś dnia 31 grudnia o godzinie 16:00. W dni świąteczne, tj. 25 oraz 26 

grudnia 2019 r. oraz 01 stycznia i 06 stycznia 2020 r. placówki całodobowe Poczty Polskiej 

S.A. były nieczynne a komunikaty w tych sprawach pojawiły się w mediach 

społecznościowych Poczty Polskiej S.A.. Decyzja ta i sposób komunikacji odbiły się 

szerokim echem w  środowisku pełnomocników procesowych oraz w mediach.  



Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podkreśla, iż usługi pocztowe należą do kategorii 

tzw. public services, a więc rodzaju usług znanych na gruncie prawa administracyjnego 

i konstytucyjnego, które z uwagi na ich charakter muszą działać także tam, gdzie normalny 

podmiot rynkowy działać nie musi, kierując się jedynie swoim własnym interesem. Wobec 

powyższego kierowanie się przez spółki świadczące usługi public services jedynie celami 

ekonomicznymi jest niedopuszczalne i doprowadza do „wykluczenia komunikacyjnego”. 

Powoduje to także nieuzasadnione oraz istotne ograniczenie praw procesowych obywateli, 

którzy w tych dniach nie mogli składać terminowych pism procesowych przez całą dobę 

w całodobowych placówkach operatora publicznego.       

Jednocześnie przypominamy, że Poczta Polska S.A. ma mocy decyzji Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej do 2025 r. jest operatorem wyznaczonym do pełnienia 

powszechnych usług pocztowych. 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zapewnia, iż podejmie stosowną interwencję w 

celu uniknięcia takich sytuacji w przyszłości. 

Jednocześnie Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie apeluje do wszystkich organów 

władzy publicznej, szczególnie sądów, o uwzględnianie faktu nieuzasadnionego ograniczenia 

godzin pracy placówek całodobowych Poczty Polskie S.A. w okresie noworocznym, w 

związku z nieterminowym, ale niezawinionym złożenie pism procesowych w tym okresie 

przez profesjonalnych pełnomocników lub same strony postępowania. 


