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Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam petycję do Senatu RP.

Wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego 
petycję mojego imienia i nazwiska.

z powazaniem
Karol Pachnik
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Petycja  


w sprawie zmiany art. 69 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 


przed sądami administracyjnymi (PPSA) 


 


Postuluje się zmianę art. 69 PPSA, poprzez umożliwienie doręczeń w postępowaniu 


sądowoadministracyjnym na adres skrytki pocztowej. 


Postępowanie sądowoadministracyjne to pierwsza regulacja wśród procedur 


sądowych, która umożliwia w pełni dwustronną komunikację elektroniczną z sądami 


administracyjnymi (art. 1311 PPSA) i w tym zakresie jest to regulacja wzorcowa. 


Niemniej w ustawie z kolei nie przewidziano możliwości doręczania pism sądowych 


na adres skrytki pocztowej. Aktualnie rozwiązanie takie dopuszczono zarówno w Kodeksie 


postepowania cywilnego  


(art. 135 §2 KPC o treści „Na wniosek strony doręczenie może być dokonane na 


wskazany przez nią adres skrytki pocztowej. W tym wypadku pismo sądowe przesłane za 


pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 


Prawo pocztowe składa się w placówce pocztowej tego operatora, umieszczając 


zawiadomienie o tym w skrytce pocztowej adresata”). 


Podobne regulacje zawarto w Kodeksie postępowania karnego  


(art. 132 §1a KPK o treści „Na wniosek adresata doręczenie może być dokonane na 


wskazany przez niego adres skrytki pocztowej. W tym wypadku pismo przesłane za 


pośrednictwem operatora pocztowego, o którym mowa w art. 131 § 1 pkt 1, składa się w 


placówce pocztowej tego operatora, umieszczając zawiadomienie o tym w skrytce 


pocztowej adresata”). Przepis ten stosuje się także analogicznie do postępowań 


uregulowanych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 38 §1 KPW). 


Mając na względzie, że instytucja doręczenia na adres skrytki pocztowej jest 


przewidziana we wszystkich procedurach sądowych oraz, że jej stosowanie nie 


spowodowało problemów nawet w tak ważnych sprawach jak procesy karne postuluje się 


o uzupełnienie modelu doręczeń w polskich procedurach sądowych przez wprowadzenie 


możliwości doręczeń na adres skrytki pocztowej w PPSA. 


Przykładowe uzupełnienie treści art. 69 PPSA mogłoby otrzymać brzmienie: 


Na wniosek adresata doręczenie może być dokonane na wskazany przez niego adres 


skrytki pocztowej. W tym wypadku pismo przesłane za pośrednictwem operatora 


pocztowego, o którym mowa w art. 65 §1, składa się w placówce pocztowej tego operatora, 


umieszczając zawiadomienie o tym w skrytce pocztowej adresata. 
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