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W związku z wejściem w życie regulacji zamieszczonej w art. 15 zzs9 ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) dotyczącej szczególnych zasad doręczania pism procesowych, 

polegającej na tym, że w braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego 

obsługującego postępowanie sądowe sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi 

patentowemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pisma sądowe poprzez 

umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism 

(portal informacyjny), a datą doręczenia w taki sposób jest data zapoznania się przez odbiorcę 

z pismem umieszczonym w portalu informacyjnym, zaś w przypadku braku zapoznania się 

pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w portalu 

informacyjnym, co równie istotne doręczenie pisma za pośrednictwem portalu 

informacyjnego wywołuje skutki procesowe określone w Kodeksie postępowania cywilnego 

właściwe dla doręczenia pisma sądowego – zwracam się do Pani Minister z postulatem 

niezwłocznego zapewnienia w pracy sekretariatów sądów powszechnych w pionach, w 

których będzie stosowana w/w regulacja, aby wszelkie nieprawidłowości w działaniu portalu 

informacyjnego zgłaszane przez pełnomocników procesowych, do których będzie miała 

zastosowanie regulacja art. 15 zzs9, były niezwłocznie usuwane i wyjaśniane, albowiem od 

sprawnego i rzetelnego wykonywania przez pracowników sądowych czynności 



administracyjnych związanych z funkcjonowaniem portalu będzie zależało prawidłowe 

funkcjonowanie doręczeń dokonywanych w trybie powołanej na wstępie regulacji. 

Uzasadnione jest, aby w każdym sądzie powszechnym do wykonywania tych czynności był 

przypisany konkretny pracownik, który będzie niezwłocznie i na bieżąco reagował na 

zgłaszane uwagi i problemy w działaniu portalu informacyjnego sądów powszechnych.  

Zwracam uwagę, że przede wszystkim wymagane jest bieżące udzielanie dostępów do 

sprawy, niezwłocznie po pojawieniu się w sprawie pełnomocnika, bieżące udostępnianie pism 

sądowych, prawidłowe przyporządkowywanie pism do właściwych spraw, a także aktywne i 

niezwłoczne reagowanie na składane przez pełnomocników procesowych uwagi lub 

reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem portalu, względnie zgłaszane błędy w jego 

funkcjonowaniu. Jedynie pełna współpraca pomiędzy sekretariatami a pełnomocnikami 

procesowymi spowoduje, że doręczenie pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego 

będzie wywoływało skutki procesowe określone w Kodeksie postępowania cywilnego 

właściwe dla doręczenia pisma sądowego. Przede wszystkim nie będzie zaś powodowało 

negatywnych skutków dla stron postępowania.  

Wyrażam nadzieję, że uwzględnienie powyższego postulatu będzie korzystne dla 

instytucji wymiaru sprawiedliwości, jak i dla każdego indywidualnego użytkownika portalu. 
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