
1 OBLIGATORYJNOŚĆ
Nowo wprowadzony przepis art . 15zzs(9)

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 (dalej "ustawa

COVID-19") stanowi , że :

Sąd (obligatoryjnie) 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).

 

E-DORĘCZENIA PRZEZ
PORTAL INFORMACYJNY

SĄDU

2 TYMCZASOWOŚĆ
Zmiany mają charakter tymczasowy-

obowiązywać będą jedynie w okresie stanu

zagrożenia epidemicznego albo stanu

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego

z nich . 

Obligatoryjne doręczenia przez Portal

Informacyjny sądu dotyczą jedynie spraw

rozpoznawanych według przepisów

Kodeksu postępowania cywilnego . 
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E-DORĘCZENIA PRZEZ
PORTAL INFORMACYJNY

SĄDU

CO Z DORĘCZENIAMI PAPIEROWYMI?
Zasadniczo Sąd nie będzie wysyłał do

profesjonalnych pełnomocników

procesowych pism drogą tradycyjną . Całość

kierowanej przez sąd korespondencji będzie

doręczana online poprzez konta na Portalu

Informacyjnym (np . odpis wyroku zapadłego

na posiedzeniu niejawnym , odpis wyroku z

uzasadnieniem , postanowienia lub

zarządzenia wydane na posiedzeniu

niejawnym)

4 WYJĄTKI OD DORĘCZENIA
ELEKTRONICZNEGO
Wymóg doręczenia elektronicznego poprzez

PI nie dotyczy pism sądowych , które

podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism

procesowych stron lub innymi dokumentami

niepochodzącymi od sądu (np . zobowiązanie

do złożenia odpowiedzi na pozew przesyłane

wraz z odpisem pozwu strony przeciwnej ,

zobowiązanie do ustosunkowania się do

opinii biegłego przesyłane wraz z opinią).

UWAGA SPP: Jeżeli zarządzenie o

doręczeniu zostało wydane przed 3 lipca br .

należy przyjąć skutek doręczenia w wersji

papierowej . Nie wiadomo jednak czy

doręczenie elektroniczne poprzez Portal

Informacyjny po 3 lipca będzie poprzedzone

zarządzeniem sądu o doręczeniu

elektronicznym . Wobec tego nie jest jasne

czy bieg terminu od „pobrania dokumentu”

dla pełnomocnika będziemy liczyć z

uwzględnieniem daty kiedy zarządzenie

sądu zostało wydane w sytuacji , gdy treść

wyroku albo treść wyroku wraz z

uzasadnieniem zostanie umieszczona w

Portalu Informacyjnym (co często miało

miejsce w praktyce) jeszcze przed wydaniem

zarządzenia sądu o doręczeniu (jeśli w

ogóle). 
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E-DORĘCZENIA PRZEZ
PORTAL INFORMACYJNY

SĄDU

URLOP? 

Umieszczanie pism sądowych w Portalu

Informacyjnym może nastąpić w dowolnym

momencie . Jak wynika z praktyki , może to

nastąpić nawet o 3 w nocy , w sobotę lub

nawet w niedzielę . 

Brak jest w tej chwili jakiekolwiek regulacji ,

która wprowadzałaby jakiekolwiek

ograniczenia daty i godziny „umieszczenia”

pism podlegających doręczeniu do dni

roboczych czy określonych godzin pracy np .

między 8 .00-18 .00 .

Ta sama uwaga dotyczy urlopu

wypoczynkowego lub zwolnienia

lekarskiego . W tym okresie przesyłki nadal

będą "czekać" na profesjonalnych

pełnomocników na Portalu Informacyjnym !

Samo zalogowanie się na konto w Portalu

Informacyjnym nie będzie natomiast

skutkować doręczeniem . Skutek taki nastąpi

dopiero po pobraniu treści pisma . 

Niepobieranie z konta treści pism przez czas

urlopu lub choroby będzie jedynym

sposobem na uniknięcie skutku doręczenia . 

Rozwiązanie będzie skuteczne tylko w

przypadku przerwy w pracy trwających do 14

dni . Zgodnie bowiem z art . 15zzs(9) ust . 3

zmienionej ustawy o COVID-19 "w przypadku

braku zapoznania się pismo uznaje się za

doręczone po upływie 14 dni od dnia

umieszczenia pisma w portalu

informacyjnym". 
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E-DORĘCZENIA PRZEZ
PORTAL INFORMACYJNY

SĄDU

USTANOWIENIE SUBSTYTUTA

Jest możliwość utworzenia subkonta dla

pełnomocnika – substytuta . W tym celu

klikamy ikonę „Mój profil” w prawym

górnym rogu PI , a następnie poprzez ikonę

„subkonto” klikamy „Dodaj subkonto”. 

Na tak utworzone subkonto , pełnomocnik –

substytut będzie mógł się zalogować

osobno , niezależnie od własnego konta na

Portalu Informacyjnym , posiadanym przez

takiego pełnomocnika .  
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E-DORĘCZENIA PRZEZ
PORTAL INFORMACYJNY

SĄDU

CZY MUSZĘ MIEĆ KONTO NA PORTALU
INFORMACYJNYM?

Przepis art . 15zzs(9) zm . ustawy o COVID-19

wprowadził obowiązkowe doręczenia online

pism sądowych w procedurze cywilnej

poprzez Portal Informacyjny , co faktycznie

oznacza , że każdy adwokat będzie musiał

posiadać konto na Portalu Informacyjnym .

Wymóg posiadania konta na Portalu

Informacyjnym przez adwokata nie wynika

żaden sposób z przepisów prawa , ale

niejako jest to wymuszone jednostronnym

obowiązkiem dla sądu kierowania

korespondencji elektronicznie za

pośrednictwem tego konta do

pełnomocnika .

Z punktu widzenia nowelizacji , skuteczność

doręczenia przez Portal Informacyjny nie

będzie zależna od tego , czy adwokat w

ogóle takie konto posiada ani kiedy uzyskał

dostęp do sprawy na koncie w PI . 

Wszyscy adwokaci obsługujący sprawy w

toku cywilnego postępowania sądowego są

więc faktycznie zobligowani do

posiadania konta na Portalu Informacyjnym

od dnia wejścia w życie ustawy .

UWAGA SPP: przedmiotem omówienia jest

jedynie literalne brzmienie przepisu , nie

można jednak wykluczać kwestionowania

skutku doręczenia w sytuacji nie posiadania

konta na PI , albowiem wymóg posiadania

takiego konta przez adwokatów nie wynika

z przepisów prawa  lub też w sytuacji gdy

adwokat nie miał dostępu do danej sprawy

lub  udzielono dostępu z opóźnieniem .
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E-DORĘCZENIA PRZEZ
PORTAL INFORMACYJNY

SĄDU

CO JEŚLI NIE MAM KONTA NA PORTALU
INFORMACYJNYM SĄDU?

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu ,

jeżeli dany adwokat nie będzie posiadał

konta na Portalu Informacyjnym , nie

wstrzyma to skuteczności doręczeń przez

Portal . Sąd i tak zobligowany jest

zastosować doręczenia elektroniczne , a

skutek doręczenia nastąpi z upływem 14 dni

od dnia umieszczenia pisma sądowego w

Portalu – art . 15zzs(9) ust . 3 zmienionej

ustawy o COVID-19 .

Celem najpełniejszej ochrony interesów

klientów , zalecamy zatem , aby adwokaci

prowadzący postępowania cywilne założyli

konto na Portalu Informacyjnym .

Nie można jednak wykluczyć

kwestionowania takiego doręczenia w

sytuacjach opisanych wcześniej , z uwagi na

brak prawnego obowiązku posiadania konta

na PI sądu przez profesjonalnego

pełnomocnika .
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E-DORĘCZENIA PRZEZ
PORTAL INFORMACYJNY

SĄDU

CO Z DOTYCHCZASOWYMI
POSTĘPOWANIAMI?
Przepisy zm . ustawy o COVID-19 stosuje się

również do postępowań rozpoznawanych

według przepisów ustawy z dnia 17

listopada 1964 r . - Kodeks postępowania

cywilnego wszczętych i niezakończonych

przed dniem wejścia w życie niniejszej

ustawy (art . 6 ustawy nowelizującej z dnia

28 maja 2021 r . , Dz .U . z 2021 r . poz . 1090).

Nowa regulacja prawna ma zatem

zastosowanie do wszystkich sądowych

postępowań cywilnych , także tych będących

w toku .
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E-DORĘCZENIA PRZEZ
PORTAL INFORMACYJNY

SĄDU

JAK ODEBRAĆ PISMO?

Kliknięcie ikony „POBIERZ (DOCX)” lub „POBIERZ

(PDF)” widniejącej przy piśmie podlegającym

doręczeniu w zakładce DOKUMENTY , oznacza

doręczenie pisma i wywiera skutek procesowy na

gruncie KPC .

Samo zalogowanie się do Portalu Informacyjnego

nie powoduje automatycznego odbioru

opublikowanych dokumentów 

W przypadku zamieszczenia w Portalu Informacyjny

dokumentu , w sprawie , w której uczestniczy

pełnomocnik zawodowy , na adres mailowy wskazany

przez pełnomocnika zawodowego w Portalu

Informacyjnym zostanie przesłane powiadomienie

informujące o zamieszczeniu nowego dokumentu .

Zapoznanie się z dokumentem możliwe jest poprzez

kliknięcie w przesłany w treści powiadomienia link .

Spowoduje to otworzenie okna przeglądarki ze

stroną Portalu Informacyjnego . Po skutecznym

zalogowaniu się , zostanie otworzone okno , w którym

możliwe będzie zapoznanie się z dokumentem .

Z dokumentem można zapoznać się także nie

aktywując linka , ale bezpośrednio logując się do PI .

Po zalogowaniu się , należy kliknąć w zakładkę

„Dokumenty”, widoczną w panelu po lewej stronie . 

Po kliknięciu w zakładkę „Dokumenty”, na ekranie

pojawi się lista dokumentów opublikowanych w

sprawach prowadzonych przez sądy danej apelacji ,

do których dostęp posiada pełnomocnik .

Dokumenty , które nie zostały wcześniej

odebrane/odczytane oznaczone są kolorem

czerwonym . 

W każdym momencie możliwe jest sprawdzenie ,

kiedy pełnomocnik zawodowy zapoznał się z

dokumentem . W tym celu należy kliknąć w przycisk

„Szczegóły".
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E-DORĘCZENIA PRZEZ
PORTAL INFORMACYJNY

SĄDU

JAK ODEBRAĆ PISMO CDN.?

Niestety , pełnomocnik procesowy sam

będzie musiał dokonywać selekcji pism

procesowych , które podlegają doręczeniu

według KPC . 

Docelowo , ma być stworzona osobna

zakładka w Portalu Informacyjnym dla

doręczeń pism sądowych . Niestety obecnie

brak takiej funkcjonalności . 

Każdą z ww . czynności pobrania należy

podjąć w stosunku do wybranej apelacji .

Odbiór pisma sądowego następować będzie

na koncie w Portalu Informacyjnym danej

apelacji . Obecnie brak jest jednego

scentralizowanego systemu dla wszystkich

apelacji . 
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E-DORĘCZENIA PRZEZ
PORTAL INFORMACYJNY

SĄDU

JAK LICZYĆ TERMIN 14-DNIOWY?

Bieg termin 14-dniowego rozpocząć ma się

w ciągu 14 dni od daty „umieszczenia

pisma” w portalu , podczas gdy data ta nie

jest wskazywana w portalu informacyjnym ,

a pełnomocnik nie otrzymuje precyzyjnej

informacji , kiedy pismo zostało w tym

portalu umieszczone , a jedynie informację

kiedy doszło do jej opublikowania na koncie

pełnomocnika . 

Z literalnego brzmienia przepisu wynika

natomiast , iż chodzi o umieszczenia pisma

w ogóle w portalu informacyjnym , a nie na

koncie pełnomocnika , i to pomimo , że

pełnomocnik może nie mieć jeszcze

udzielonego dostępu do sprawy .

Na skutek ww . niejasności rekomendujemy

weryfikowanie tej daty w sekretariacie sądu .

Nie można bowiem wykluczyć przyjęcia

negatywnej interpretacji , iż bieg terminu

zaczyna się w momencie kiedy dany

pracownik sądu wprowadził pismo do

systemu .
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E-DORĘCZENIA PRZEZ
PORTAL INFORMACYJNY

SĄDU

JAKIE PISMA SĄDOWE MOGĄ BYĆ MI
DORĘCZANE PRZEZ PORTAL
INFORMACYJNY SĄDU??

Decyzja , co jest pismem sądowym w

rozumieniu art . 15zzs(9) zmienionej ustawy

COVID0-19 , będzie niestety zależeć od

Prezesa Sądu Okręgowego lub

Apelacyjnego . 

Ustawa nie wprowadza jednolitej definicji

pisma sądowego , w szczególności takiego ,

które nie wymaga własnoręcznego podpisu .

Pomocniczo można odwołać się do

zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w

sprawie organizacji i zakresu działania

sekretariatów sądowych oraz działów

administracji sądowej z dnia 19 czerwca

2019 r . (Dz .Urz .MS z 2019 r . poz . 138 ; dalej :

„Zarządzenie”).

Na mocy § 21 ust . 4 Zarządzenia pisma

sądowe określone w jego załączniku nr 3 ,

zamieszczone w sądowym systemie

teleinformatycznym i odnotowane w nim

jako wydane , mogą być wysyłane bez

podpisu . Pismo sądowe , a w razie przesłania

odpisu orzeczenia pismo przewodnie , przy

którym przesyłany jest odpis , powinno

zawierać wskazanie danych osoby , która w

sytuacji określonej w ust . 1 podpisałaby

pismo . Nie stosuje się § 31 w zakresie

wymogu zamieszczenia pieczęci urzędowej

i poświadczenia za zgodność z oryginałem

oraz § 23 w zakresie wymogu podpisania

pozostawionej w aktach kopii wysłanego

pisma . 

Przepis ten nie ma zastosowania w sytuacji ,

gdy przepisy szczególne ustaw bądź

rozporządzenia wymagają zamieszczenia

podpisu pod określonym pismem sądowym

oraz dla przypadków wydawania odpisów i

wypisów na wniosek uprawnionych osób .
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E-DORĘCZENIA PRZEZ
PORTAL INFORMACYJNY

SĄDU

JAKIE PISMA SĄDOWE MOGĄ BYĆ MI
DORĘCZANE PRZEZ PORTAL
INFORMACYJNY SĄDU??

Załącznik nr 3 wskazuje , że bez podpisu

mogą być zamieszczane w systemie

teleinformatycznym sądu : a) wezwania ; b)

zawiadomienia c) zarządzenia o zwrocie

pisma , w tym również pozwu i wniosku d)

nakazy zapłaty wydane w postępowaniu

upominawczym na podstawie przepisów

k .p .c . , e) wyroki nakazowe wydane na

podstawie przepisów k .p .k . 

i k .p .w . , f) postanowienia niezaskarżalne

środkiem odwoławczym (od których środek

odwoławczy w ogóle nie przysługuje i nie

przysługiwał - nie dotyczy postanowień , od

których środek taki przysługiwał , ale na

skutek jego rozpoznania nie przysługuje już

wobec wyczerpania trybu odwoławczego),

g) pisma przewodnie przy których

przesyłane są odpisy pism doręczanych

przez sąd , h) pouczenia .

Wdrożenie wysyłania pism sądowych bez

podpisu określa zarządzenie prezesa sądu ,

który przy jego wydaniu kieruje się potrzebą

zapewnienia efektywności postępowania i

uwzględnia lokalne potrzeby . 

Co ważne , prezes sądu może rozszerzyć

katalog pism wysyłanych bez podpisu

ponad wymienione w załączniku nr 3 .

Rozszerzenie to nie może jednak objąć

przesyłania odpisów orzeczeń będących

tytułami wykonawczymi oraz wydanych w

sprawach karnych i o wykroczenia orzeczeń

podlegających wykonaniu . 
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E-DORĘCZENIA PRZEZ
PORTAL INFORMACYJNY

SĄDU

JAKIE PISMA SĄDOWE MOGĄ BYĆ MI
DORĘCZANE PRZEZ PORTAL INFORMACYJNY
SĄDU??

Pisma wysyłane bez podpisu zgodnie z ust . 4

powinny być opatrzone informacją o treści :

„Niniejsze pismo nie wymaga podpisu

własnoręcznego na podstawie § 21 ust . 4

zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19

czerwca 2019 r . w sprawie organizacji i zakresu

działania sekretariatów sądowych oraz innych

działów administracji sądowej jako właściwie

zatwierdzone w sądowym systemie

teleinformatycznym”. 

Takie zarządzenie wydał m .in . Prezes Sądu

Okręgowego dla Warszawy-Pragi i tak

podlegające doręczeniu poprzez umieszczenie

ich treści w systemie teleinformatycznym pisma

sądowe , określone w załączniku nr 3 do

Zarządzenia oraz inne pisma określone w

zarządzeniach Prezesa Sądu Okręgowego

Warszawa-Praga w Warszawie wydanych na

podstawie §21 ust . 6 Zarządzenia , zamieszczone

w sądowym systemie informatycznym i

odnotowane w nim jako wydane , mogą być

wysyłane bez podpisu własnoręcznego . Pismo

takie powinno wskazywać jedynie dane osoby ,

które podpisałyby pismo . Do pism takich nie

stosuje się wymogu zamieszczenia pieczęci

urzędowej oraz poświadczenia za zgodność z

oryginałem , a także wymogu podpisywania

pozostawionej w aktach kopii wysłanego pisma .

Uwaga : Prezes Sądu Okręgowego dla Warszawy-

Pragi rozszerzył katalog pism podlegających

doręczeniu poprzez Portal Informacyjny (tj . bez

podpisu własnoręcznego) na :

1) odpisy wyroków , za wyjątkiem odpisów

wyroków będących tytułami wykonawczymi ; 

2) odpisy postanowień , za wyjątkiem odpisów

postanowień będących tytułami wykonawczymi ;

3) odpisy zarządzeń ;

4) odpisy uzasadnień orzeczeń i zarządzeń ;

5) odpisy protokołów i notatek urzędowych .
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E-DORĘCZENIA PRZEZ
PORTAL INFORMACYJNY

SĄDU

JAKIE PISMA SĄDOWE MOGĄ BYĆ MI
DORĘCZANE PRZEZ PORTAL INFORMACYJNY
SĄDU??

Jakie pisma sądowe będą zamieszczane w

Portalu Informacyjnym będzie w praktyce

zależeć (przynajmniej do czasu ujednolicenia

przepisów wykonawczych) od decyzji Prezesa

danego Sądu Apelacyjnego bądź Okręgowego

oraz tego , czy Prezes ten zdecydował o

rozszerzeniu katalogu pism sądowych bez

własnoręcznego podpisu w rozumieniu § 21

Zarządzenia . 

(link do Zarządzenia :

http ://warszawapraga .so .gov .pl/uploads/files/zarz

%C4%85dzenia/83-21 .pdf 

Zarządzenie nie określa jak taki odpis powinien

wyglądać oraz czy odpowiada to

dotychczasowej treści dokumentów

zamieszczanych jako orzeczenia lub

uzasadnienia w Portalu Informacyjnym Sądu , a

także czy powinien zawierać adnotację „ODPIS”.

Jeżeli zatem Prezes Sądu Okręgowego bądź

Apelacyjnego takiego zarządzenia nie wydał to

do czasu jego wydania doręczeniu przez Portal

Informacyjnym będą mogły podlegać tylko

pisma wymienione w Zarządzeniu . Katalog ten

nie zawiera m .in . wyroków i uzasadnień .

Jeżeli zatem adwokat prowadzi praktykę

adwokacką w kilku apelacjach to niestety na

chwilę obecną będzie musiał indywidualnie

weryfikować na terenie danego sądu/apelacji ,

jakie zarządzenia Prezesa Sądu obowiązuje z

zakresie rozszerzenia katalogu pism sądowych

bez własnego ręcznego podpisu .
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