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Odpowiadając na pismo z dnia 9 lutego 2022 r., wyjaśniam, że problem, który został przez 

Panią zasygnalizowany, został już dostrzeżony. Część z sądów stosuje nieprawidłową praktykę 

polegająca na posługiwaniu się zakładką „Dokumenty”, jako narzędzia do realizacji doręczeń 

elektronicznych, mimo uruchomienia nowej funkcjonalności w Portalu Informacyjnym, 

wytworzonej w celu obsługi tego procesu (zakładka „Moje doręczenia”). Z posiadanej przeze mnie 

wiedzy, taka sytuacja ma miejsce sporadycznie, a sądy, co do zasady, prawidłowo realizują 

doręczenia elektroniczne, korzystając przy tym z udogodnień jakie oferuje posługiwanie się 

modułem doręczeniowym (automatyczne pobieranie informacji o datach doręczenia do systemu 

repertoryjno-biurowego).  

Z uwagi na doniosłe w skutkach znaczenie stosowania jednolitej praktyki przez sądy w skali całego 

kraju, pismem z 15 lutego 2022 r. Pani Minister Katarzyna Frydrych skierowała do sądów 

przypomnienie o prawidłowym sposobie realizowania doręczeń elektronicznych na podstawie art. 

15zzs9 ust. 2 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. z 2021 r. poz. 2095). Zgodnie z zaleceniem sądy 

powinny posługiwać się zakładką „Moje doręczenia”, jako narzędziem służącym do doręczania 

pism sądowych. Sądom zostały przekazane odpowiednie instrukcje obsługi nowej funkcjonalności, 

a także zwrócono im uwagę na fakt, iż moduł doręczeniowy został wytworzony w celu eliminacji 

wątpliwości pełnomocników co do daty doręczenia pism sądowych. Stąd też, na dzień 

formułowania niniejszej odpowiedzi, podjęte zostały już kroki, których celem było wyeliminowanie 

tej sytuacji. Każda informacja pochodząca z sądów bądź od pełnomocników zawodowych 



 

 

  

 

 

wskazująca na istnienie opisanego w piśmie problemu jest wyjaśniana, poprzez przekazanie 

zalecenia prawidłowego realizowania doręczeń elektronicznych za pośrednictwem Portalu 

Informacyjnego. Zaistniały problem jest wynikiem lakonicznych przepisów prawnych, 

pozbawionych uregulowań o charakterze wykonawczym, które precyzowałyby zasady 

funkcjonowania systemu służącego do realizacji doręczeń elektronicznych pism sądowych.  

Nawiązując do Pani pisma wskazuję, że na bieżąco podejmuje działania mające na celu zapewnienie 

jednolitości praktyki sądów w zakresie korzystania z doręczeń elektronicznych, w szczególności 

sygnalizując zaistniałe problemy Ministerstwu Sprawiedliwości. Ufam, że aktualne rekomendacje, 

przekazane sądom w dniu 15 lutego 2022 r. wyeliminują bądź znacznie zmniejszą skalę 

występujących nieprawidłowości. Jednocześnie dziękuję za zawrócenie uwagi na przedstawioną 

kwestię, pozostając do Państwa dyspozycji w przyszłości.    
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