
 

 

 

 

 

 

Warszawa, 19 lipca 2021 roku 

 

 

 

 

Pani 

Katarzyna Frydrych 

Podsekretarz Stanu 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

 

 

NRA-145-I/2/21 

 

 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 3 lipca 2021 r. 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, a także mając na uwadze wydawanie przez niektórych prezesów sądów, 

przewodniczących wydziałów lub poszczególnych sędziów zarządzeń o odstępowaniu od 

doręczeń za pośrednictwem portalu informacyjnego sądów powszechnych – zwracam się do 

Pani Minister z postulatem niezwłocznego podjęcia działań, w tym legislacyjnych oraz 

organizacyjnych, zmierzających do zapewnienia prawidłowego i jednolitego we wszystkich 

sądach funkcjonowania doręczeń dokonywanych przez sądy w trybie powołanej na wstępie 

regulacji lub w sposób tradycyjny, aby wyeliminować dowolność, ryzyka, rozbieżności, 

obciążające strony postępowań i ich pełnomocników procesowych, będące następstwem 

niejednolitej praktyki sądów, często wydziałów, a nawet poszczególnych orzeczników. Obecna 

sytuacja powoduje, iż w zakresie doręczeń pism sądowych panuje chaos organizacyjny oraz brak 

przewidywalności i spójności, co nie jest korzystne dla instytucji wymiaru sprawiedliwości, jak i 

dla pełnomocników procesowych, a w konsekwencji dla obywateli, którzy są stronami 

postępowań sądowych w sprawach cywilnych. 



Nie ulega wątpliwości, że cyfryzacja postępowań sądowych jest jednym z elementów 

wspierających sprawne funkcjonowanie organizacji wymiaru sprawiedliwości. Wskazana na 

wstępie ustawa covidowa wprowadziła do procedury cywilnej obligatoryjność doręczeń 

elektronicznych. Wprowadzono zmiany mające istotne znaczenie dla funkcjonowania sądów 

powszechnych, a także dla realizacji praw procesowych stron postępowań cywilnych. Pierwsze 

dwa tygodnie funkcjonowania tego rozwiązania wyświetliło szereg niedoskonałości 

organizacyjnych i legislacyjnych, które stanowią zagrożenie realizacji podstawowych praw 

procesowych stron. Okres ten pozwala na poczynienie pierwszych uwag i sformułowanie 

postulatów w zakresie koniecznych działań, które powinny zostać pilnie wdrożone, aby 

doręczanie pism procesowych przez sądy nie naruszało praw procesowych stron toczących się 

postępowań cywilnych i spełniało kryteria określone w obowiązującym systemie prawa 

procesowego. 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że portal informacyjny sądów powszechny 

powinien zostać pilnie uzupełniony o m.in. takie funkcjonalności, jak: skrzynka odbiorcza – 

miejsce grupujące wyłącznie dokumenty podlegające doręczeniu w trybie ustawy wskazanej na 

wstępie obok już istniejącej funkcjonalności „Dokumenty”; elektroniczne urzędowe 

poświadczenie odbioru pisma procesowego – dokument generowany po doręczeniu z 

możliwością jego wydruku lub zapisania na dysku użytkowania portalu, celem stworzenia 

możliwości posiadania przez pełnomocnika procesowego potwierdzenia doręczenia pisma 

sądowego; wyodrębnienie w przesyłanym do pełnomocnika procesowego zawiadomieniu za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o dokumentach oczekujących na doręczenie 

w oparciu o art. 15 zzs9 ust. 2 ustawy, od informacji o innych pisma umieszczanych w portalu, 

które nie podlegają doręczeniu w tym trybie; prawidłowe i jednolite oznaczanie dokumentów 

zamieszczonych w portalu, w taki sposób, aby nie budziło wątpliwości, że dokument ten 

podlega doręczeniu w trybie powołanej ustawy i kto jest jego adresatem (np. „doręczenie 

postanowienia z dnia … w trybie art. 15 zzs9 ustawy COVID-19 - adw. Przemysław Rosati); 

zautomatyzowanie procesu przypisywania dostępu do sprawy w sytuacji ustanowienia 

pełnomocnika procesowego lub zmiany sygnatury akt sprawy; wprowadzenie jednolitego 

standardu dla doręczeń orzeczeń wraz z uzasadnieniami, aby wyeliminować niepewność co do 

daty, od której biegnie termin na wniesienie środka zaskarżenia; stworzenie funkcjonalności 

pozwalającej pełnomocnikowi substytucyjnemu lub użytkownikowi subkonta na rezygnację z 

udzielonego dostępu do sprawy; stworzenie funkcjonalności pozwalającej głównemu 



pełnomocnikowi na zarządzanie dostępem do poszczególnych spraw, w tym stworzenie 

możliwości nadawania uprawnień do odbioru pism sądowych użytkownikowi posiadającemu 

subkonto w portalu w ramach konta głównego pełnomocnika procesowego; wyłączenie 

możliwości modyfikowania treści dokumentów lub zmiany udostępnionych plików przez 

pracowników sądów po ich publikacji w portalu; zamieszczanie w portalu dokumentów 

podlegających doręczeniu w godzinach pracy sądów.  

Realizacja powyższych postulatów wymaga niewątpliwie zmian informatycznych w 

portalu informacyjnym, ale także zmian na poziomie normatywnym.  

W ramach nowelizacji aktów prawnych, moim zdaniem, należy m.in.: wprowadzić 

obowiązek weryfikowania czy pełnomocnik procesowy posiada konto w portalu, a także czy 

posiada dostęp do sprawy, w przypadku pozytywnej weryfikacji obu warunków przyjąć 

rozwiązanie, że doręczenie w trybie ustawy jest możliwe, zaś w przypadku negatywnej 

weryfikacji co najmniej jednego z warunków zarządzić doręczenie tradycyjne; ujednolicić w 

sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości katalog pism podlegających doręczeniu w trybie 

ustawy wskazanej na wstępie oraz wprowadzić jednolity standard (schemat) przygotowywania 

dokumentów podlegających doręczeniu (np. pismo przewodnie + orzeczenie + uzasadnienie), 

w tym z zastosowaniem prawidłowego i nie wprowadzającego w błąd oznaczenia pliku 

umieszczanego w portalu (forma jednego scalonego dokumentu). 

Mając na uwadze, że portal informacyjny sądów powszechnych pełni przede wszystkim 

funkcję informacji sądowej o sprawach (także karnych), należy dążyć do wyodrębnienia w 

ramach jego funkcjonalności odrębnej płaszczyzny funkcjonalnej, która będzie wyłącznie 

dedykowana doręczeniom dokonywanym w ramach przepisu 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.). Rozwiązanie takie uporządkuje sposób działania portalu, w tym 

pozwali zachować jego podstawową funkcję informacyjną.  

Nie ulega nadto wątpliwości, że wykorzystanie portalu informacyjnego sądów 

powszechny jako narzędzia do realizacji doręczeń powinno być rzeczywiście ograniczone do 

czasu trwania pandemii COVID-19, zaś polski proces cywilny w zakresie wsparcia 

organizacyjnego i informatycznego powinien zostać oparty na systemie teleinformatycznym, 

który co prawda nigdy nie powstał, ale którego powstanie i budowa jest możliwa od 2015 r. w 

oparciu o art. 125 § 21 - § 24 k.p.c. Powstanie takiego systemu, co jest powinnością Ministra 



Sprawiedliwości, zapewni sądom odpowiednie instrumentarium, zaś pełnomocnikom 

procesowym i obywatelom umożliwi prawidłowe wykonywanie nałożonych na nich 

obowiązków procesowych.  

Wyrażam nadzieję, że uwzględnienie powyższych uwag będzie korzystne dla instytucji 

wymiaru sprawiedliwości, jak i dla każdego indywidualnego użytkownika portalu, a w 

konsekwencji zabezpieczy prawa procesowe stron postępowań cywilnych.  
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