Komediodramat z pocztą na Ursynowie. "Priorytet doszedł po
25 dniach, paczki zostawiane na pastwę losu"
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Listy polecone z Warszawy do Warszawy docierają do odbiorców 25 dni po terminie,
ważnych sądowych przesyłek trzeba szukać na własną rękę w okienku, a awiza w
skrzynkach pomimo obecności adresata w domu to już norma. Mieszkańcy osiedla przy ul.
Polki skarżą się na Pocztę Polską. Ta twierdzi, że skarg nie było, choć... odpowiedziała na
nie. Bareja przeniósł się na Zielony Ursynów?
List polecony to metoda na szybkie doręczenie poczty do adresata. Według standardów określonych
przez samą Pocztę Polską powinien on dotrzeć następnego dnia roboczego lub w trzy dni od nadania
wysyłki w zależności od wybranej opcji. Tymczasem mieszkańcy osiedla przy ul. Polki na Zielonym
Ursynowie na taki list czekają o wiele dłużej.
- Pismo z sądu zlokalizowanego w centrum Warszawy szło na Ursynów ponad 3 tygodnie – mówi pan
Wojciech. - 9 listopada 2020 roku kolega wysłał mi list priorytetowy w Białołęki. W skrzynce mojej
znalazł się 25 listopada wraz z dwoma innymi listami wysłanymi na początku listopada – dodaje pan
Dariusz.

fot. nadesłane - ten list z Białołęki trafił do adresata 25 listopada, po 16 dniach od wysyłki

Ponad dwa lata skarg
Problem ze zbyt późno dostarczanymi listami ciągnie się co najmniej od grudnia 2018 roku.
Mieszkańcy zaczynają mieć tego dosyć.
- Znajoma wysłała do mnie list polecony priorytetowy - czekałam 25 dni i cisza. Pojechałam na pocztę
osobiście z numerem listu. Najpierw Pani powiedziała mi, że nie ma takiego listu, i że brakuje im
listonoszy na naszą ulicę Polki. Później po awanturze innego Pana w okienku obok mój list się
znalazł. Części przesyłek, tych nierejestrowanych, nie otrzymałam w ogóle – mówi pani Monika.
Choć dzięki wizycie na poczcie sprawę zaginionych przesyłek da się czasem załatwić, to nie każdy
może sobie na nią pozwolić. Do placówki przy ul. Puławskiej mieszkańcy mają ponad 3 kilometry.
- Na poczcie są wieczne kolejki. Nie zdarzyło mi się odebrać awiza bez oczekiwania na obsługę
powyżej 20 minut. Fakt, mogę odbierać przesyłki tylko po pracy, kiedy kolejki z zasady są
największe. Nie musiałbym jednak ich odbierać, gdyby listonosz zadzwonił do drzwi z przesyłką
poleconą – stwierdza pan Adam.
Nieprawidłowe funkcjonowanie poczty sprawia mieszkańcom wiele problemów. To między innymi za
jej pomocą dostarczane są potwierdzenia o wpisie do księgi wieczystej. Im dłużej mieszkańcy na nie
czekają, tym więcej pieniędzy tracą.
- Bez potwierdzenia wpisu do księgi wieczystej oprocentowanie kredytu jest wyższe. Zamiast ok. 2%
jest 4% – zauważa mieszkaniec osiedla przy ul. Polki.

Paczki na podłogach i awiza w skrzynkach
Problemem są także większe przesyłki. Listonosze, jeśli paczka nie mieści się w skrzynce pocztowej,
zobowiązani są pozostawić awizo. Tymczasem wygląda to zgoła inaczej.
- Paczki zostawiają na podłodze przed skrzynkami albo na wpół wsunięte. Po bloku kręcą się różni
ludzie, nigdy nie wiadomo czy komuś taka paczka nie wpadnie w oko. Teraz, jak zamawiam jakąś
paczkę, to wolę dopłacić do kuriera i mieć pewność, że zostanie dostarczona – dodaje pan Dariusz.

fot. nadesłane

Natomiast w przypadku listów listonosze nie mają problemu z zostawieniem awiza. - Kilkanaście
przesyłek poleconych było dostarczane tylko w formie awizo do skrzynki, bez próby doręczenia, a
pracuję zdalnie i jestem cały czas w domu – zauważa pan Adam. - Panie na poczcie same już mówią,
że to zdarza się notorycznie i same są już wkurzone – dodaje pan Andrzej.
- Boję się, że cała złość skupi się na listonoszach, a oni z bałaganem, jaki jest na poczcie, nie mają nic
wspólnego. Mieszkam na ul. Polki rok i nigdy nie miałam problemów z pocztą. Właśnie dzisiaj bardzo
miły pan listonosz przyniósł mi paczkę do mieszkania. Listy polecone mam wrzucane do skrzynki,
wystarczy o taką usługę poprosić na poczcie i nakleić na skrzynce literkę R - mówi z kolei pani
Małgorzata.
Skarg na listonoszy jest znacznie więcej niż pochwał i to nie tylko w przypadku punktu na ul.
Puławskiej. Poczty Polskiej dobrze wspominać nie będzie mieszkaniec Ursynowa, którego obsługuje
placówka na ul. Belgradzkiej. Swoimi doświadczeniami podzielił się w mediach społecznościowych.

Tamtejsi listonosze opracowali nowy sposób, aby nie chodzić dwa razy z tym samym
zawiadomieniem o czekającej przesyłce.
- Dostałem awizo powtórne, tylko że wczoraj, przedwczoraj, przedprzedwczoraj itd. niczego w
skrzynce nie było poza ulotkami, a pierwszego awiza nigdy nie widziałem. O listonoszu z tą przesyłką
nie wspominam, a z powodu pandemii zawsze ktoś jest w domu. To już trzeci raz kiedy dostaję
wyłącznie powtórne awizo, bez pierwszego i bez pukania do drzwi. Za pierwszym razem dostałem
powtórne awizo po czasie przewidzianym na odbiór przesyłki, przesyłka przepadła. Panie na poczcie
nie miały możliwości sprawdzenia nadawcy – opowiada internauta.
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Brakuje listonoszy?
Poczcie Polskiej znany jest problem z listonoszami placówki przy Belgradzkiej. Zostali oni objęci
dodatkowym monitoringiem pracy. Natomiast mieszkańcy osiedla przy ul. Polki wielokrotnie składali
skargi do obsługującego ich punktu. Poczta nie przyznaje się jednak do problemów na tym osiedlu.
- Doręczanie paczek i przesyłek kurierskich w tym rejonie ma bardzo wysokie wskaźniki
skuteczności. Nie wpływają skargi na pracę naszych kurierów – mówi rzecznik Poczty Polskiej
Justyna Siwek
Chociaż skargi mieszkańców ul. Polki rzekomo do Poczty Polskiej nie dotarły, to... dostali oni na nie
odpowiedzi. Wynika z nich, że opóźnienia spowodowane są brakami kadrowymi, głównie z powodu
koronawirusa. "Jak tylko uda się zatrudnić nowego listonosza, sytuacja się poprawi" - głosi
odpowiedź.
- Na bieżąco reagujemy na tego typu sytuacje, kierując do takich placówek listonoszy z sąsiednich
urzędów pocztowych – mówi Justyna Siwek.
Na pytanie czy klienci Poczty Polskiej mogą liczyć na zadośćuczynienie z jej strony nie odpowiada.
Zapewnia jednak, że: „każde zgłoszenie świadczące o niezadowoleniu naszego klienta traktowane
jest indywidualnie i priorytetowo”. Jeśli tak jak dostarczanie listów poleconych "priorytetowych" to o
rzetelnej usłudze pocztowej państwowego operatora mieszkańcy osiedla Polki mogą zapomnieć.
Poczta ma ogromne problemy finansowe i organizacyjne. Niedawno zapowiedziała zwolnienie ok. 7
tys. pracowników, a już teraz dramatycznie brakuje listonoszy i personelu do obsługi.

Działalności Poczty Polskiej na osiedlu przy Polki będziemy się przyglądać - powrócimy do tematu.
Źródło:
https://haloursynow.pl/artykuly/komediodramat-z-poczta-na-ursynowie-priorytet-doszedl-po-25-dniach-paczki-zostawiane-na
-pastwe-losu,17001.htm

