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Zmiana operatora pocztowego świadczącego usługi pocztowe dla sądów i prokuratur,  

do jakiej doszło w dniu 1 stycznia 2014 r. spowodowała wiele problemów, o których nie tylko 

codziennie donoszą media. Problemy związane z funkcjonowaniem nowego systemu 

doręczeń sygnalizowali również adwokaci, prokuratorzy i sędziowie w uchwałach podjętych 

przez Naczelną Radę Adwokacką, Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników 

Prokuratury RP oraz Stowarzyszenie IUSTITIA.  

Naczelna Rada Adwokacka realizując prośbę Pana Ministra zwróciła się do wszystkich 

adwokatów o przesyłanie swoich uwag i spostrzeżeń  na ten temat. Na apel do tej pory 

odpowiedziało ponad 200 adwokatów, a ich skargi są przez nas jeszcze analizowane.  

Tym niemniej na podstawie zebranego i opracowanego dotychczas  

przez Naczelną Radę Adwokacką materiału można zdiagnozować zasadnicze problemy,  

które głównie dotyczą: 

 częstotliwości doręczeń – przesyłki sądowe i prokuratorskie nie są doręczane 

codziennie, przychodzą nieregularnie, czasem nawet rzadziej niż raz w tygodniu; 

 godzin doręczeń – często poczta doręczana jest w godzinach późno popołudniowych, 

tuż przed zamknięciem kancelarii; 

 awizowania korespondencji - przyjęty system wynagradzania doręczycieli 

demotywuje ich w awizowaniu przesyłek pocztowych, przez co dochodzi do sytuacji 

patologicznych, wielokrotnych prób doręczenia korespondencji, która winna być 

awizowana po pierwszej nieudanej próbie doręczenia, względnie prób doręczania 



listów osobom nieuprawnionym do ich odbioru. Zauważonym problemem  

jest również niedoręczanie drugiego awiza; 

 punktów odbioru awizowanych przesyłek w stałych, bezpiecznych i dogodnych 

miejscach – punkty odbioru korespondencji awizowanej często nie zapewniają 

bezpieczeństwa przechowywania przesyłek ani tajemnicy pocztowej, zaś personel  

nie jest przeszkolony co do sposobu wydawania przesyłek (np. przesyłki wydawane  

są osobom jedynie na podstawie okazania awiza). Często podnoszonym problemem 

jest brak godziwych warunków odbioru korespondencji; 

 zasad udzielania pełnomocnictw pocztowych – postuluje się ułatwienie uzyskiwania 

formularzy i udzielania pełnomocnictw pocztowych do odbioru przesyłek 

awizowanych w każdej placówce pocztowej; 

 

Pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra na powyższe problemy i jednocześnie podkreślić,  

że postawa środowiska adwokackiego wobec problemów wynikających z działalności 

nowego operatora pocztowego podyktowana jest głęboką troską o dobro wymiaru 

sprawiedliwości i sprawność jego działania. 

Działając w interesie publicznym chciałbym jednocześnie uczulić Pana Ministra  

na nierozwiązany dotychczas problem korespondencji prokuratorskiej w sprawach 

niekarnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami proceduralnymi w tego typu sprawach 

prokuratorzy, podobnie jak inne strony procesu, by mieć gwarancję dotrzymania terminu 

procesowego, muszą nadawać korespondencję procesową za pośrednictwem operatora 

wyznaczonego. 

Liczę, że Pan Minister wnikliwie przeanalizuje powyższe uwagi i w zdecydowany 

sposób wpłynie na poprawę standardu doręczania korespondencji z sądów i prokuratur.          

Zebrane przez Naczelną Radę Adwokacką skargi i uwagi prześlemy przy oddzielnym 

piśmie. Będę wdzięczny za poinformowanie nas o podjętych krokach. 
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