Projekt z dnia 5 listopada 2019 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia …………………………… 2019 r.
w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu
cywilnym
Na podstawie art. 131 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania
cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, 1495 i 1649) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb i sposób doręczania pism sądowych
przeznaczonych dla stron, ich pełnomocników oraz świadków, biegłych i innych osób
biorących udział w postępowaniu cywilnym przez:
1) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051) - zwanego dalej
"operatorem";
2) osoby zatrudnione w sądzie;
3) sądową służbę doręczeniową.
2. Przepisy rozporządzenia dotyczące sądu wysyłającego stosuje się odpowiednio do
komornika.
§ 2. 1. Pismo sądowe jest wysyłane jako przesyłka polecona, zwana dalej "przesyłką".
Na stronie adresowej przesyłki umieszcza się napis: "Polecona - za potwierdzeniem odbioru".
2. Do przesyłki dołącza się formularz potwierdzenia odbioru, którego wzór określa
załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Do przesyłki wysyłanej do organu wymienionego w art. 137 § 1 lub § 2 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej "Kodeksem
postępowania cywilnego", dołącza się dwa formularze potwierdzenia odbioru, z których
jeden jest przeznaczony dla żołnierza zasadniczej służby wojskowej, funkcjonariusza Policji,
Służby Więziennej lub osoby pozbawionej wolności.
4. Przesyłkę nadaje się za pokwitowaniem w wykazie nadanych przesyłek poleconych,
którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
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§ 3. 1. Przesyłkę doręcza się wskazanemu na niej adresatowi (doręczenie właściwe), a
innemu odbiorcy w przypadkach, o których mowa w art. 138 Kodeksu postępowania
cywilnego (doręczenie zastępcze).
2. Doręczenie adresatowi za pośrednictwem dorosłego domownika, administracji domu,
dozorcy domu lub sołtysa, o którym mowa w art. 138 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego,
nie może być stosowane, jeżeli sąd wysyłający umieścił na stronie adresowej przesyłki napis
wyłączający taki sposób doręczenia w ogóle lub w stosunku do oznaczonych osób.
3. Doręczenia adresatowi za pośrednictwem osoby upoważnionej do odbioru pism w
miejscu pracy adresata, o którym mowa w art. 138 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego,
dokonuje się, jeżeli zostało ono wskazane na przesyłce jako miejsce doręczenia.
4. Jeżeli adresatem przesyłki jest osoba prawna lub organizacja nieposiadająca
osobowości prawnej, doręczenia dokonuje się:
1) którejkolwiek z osób uprawnionych do reprezentowania adresata przed sądem;
2) pracownikowi adresata upoważnionemu do odbioru przesyłek pod adresem
wskazanym na przesyłce.
5. Jeżeli adresatem przesyłki jest organ wymieniony w art. 137 § 1 lub 2 Kodeksu
postępowania cywilnego, doręczenie może być dokonane pracownikowi upoważnionemu do
odbioru przesyłek.
§ 4. 1. Odbierający przesyłkę potwierdza jej odbiór na formularzu potwierdzenia
odbioru przez wpisanie daty otrzymania przesyłki i umieszczenie czytelnego podpisu
zawierającego imię i nazwisko.
2. Pracownik operatora lub osoba występująca w imieniu operatora, pracownik sądowej
służby

doręczeniowej,

osoba

zatrudniona

w

sądzie

lub

komornik,

zwani

dalej

"doręczającym", wpisują na formularzu potwierdzenia odbioru datę doręczenia przesyłki,
imię i nazwisko odbiorcy i zaznaczają sposób doręczenia, co potwierdzają własnoręcznym
podpisem. Na przesyłce doręczający wpisuje datę doręczenia, co potwierdza własnoręcznym
podpisem.
§ 5. 1. Jeżeli doręczającym jest pracownik operatora lub osoba występująca w imieniu
operatora, niezwłocznie po doręczeniu przesyłki przekazuje formularz potwierdzenia odbioru
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placówce pocztowej operatora, która na pierwszej stronie formularza potwierdzenia odbioru
umieszcza odcisk datownika i odsyła je sądowi wysyłającemu.
2. Jeżeli doręczającym jest podmiot wskazany w § 1 ust. 1 pkt 2-4, doręczający
niezwłocznie po doręczeniu przesyłki przekazuje formularz potwierdzenia odbioru sądowi
wysyłającemu.
3. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 3, organ wymieniony w art. 137 § 1 lub 2
Kodeksu postępowania cywilnego, po uzyskaniu potwierdzenia odbioru przesyłki przez
żołnierza zasadniczej służby wojskowej, funkcjonariusza Policji, Służby Więziennej lub
osobę

pozbawioną

wolności,

oddaje

niezwłocznie

drugi

egzemplarz

formularza

potwierdzenia odbioru doręczającemu lub przekazuje placówce pocztowej operatora. Przepis
§ 4 stosuje się odpowiednio.
§ 6. 1. Przewidziane w art. 135 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego zawiadomienie
dla adresata o pozostawieniu przesyłki sporządza placówka pocztowa operatora, wskazując w
nim placówkę pocztową operatora, z której przesyłkę należy odebrać w ciągu siedmiu dni,
licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia; zawiadomienie pozostawia
w skrytce pocztowej adresata.
2. Przewidziane w art. 139 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego zawiadomienie dla
adresata o pozostawieniu przesyłki sporządza doręczający, wskazując w nim placówkę
pocztową operatora lub urząd gminy, z którego przesyłkę należy odebrać w ciągu siedmiu
dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia; zawiadomienie
pozostawia w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej.
3. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik nr 3 do
rozporządzenia.
§ 7. 1. Po pozostawieniu zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłki we właściwej
placówce pocztowej operatora lub właściwym urzędzie gminy doręczający:
1) dokonuje adnotacji o niedoręczeniu przesyłki na formularzu potwierdzenia odbioru
oraz adnotacji "awizowano dnia" na stronie adresowej niedoręczonej przesyłki i składa swój
podpis;
2) oddaje przesyłkę niezwłocznie do właściwej placówki pocztowej operatora lub
właściwego urzędu gminy.
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2. Placówka pocztowa operatora lub urząd gminy potwierdzają przyjęcie od
doręczającego awizowanej przesyłki przez umieszczenie na przesyłce odcisku datownika i
podpisu przyjmującego.
3. Awizowaną przesyłkę przechowuje się w placówce pocztowej operatora lub urzędzie
gminy przez siedem kolejnych dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia
zawiadomienia, o którym mowa w § 6.
§ 8. 1. Osobą uprawnioną do odbioru przesyłki złożonej w:
1) placówce pocztowej operatora lub w urzędzie gminy jest:
a) adresat,
b) przedstawiciel ustawowy adresata,
c) osoba uprawniona do reprezentacji przed sądem adresata będącego osobą prawną
albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
d) upoważniony pracownik adresata będącego osobą prawną albo jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
e) upoważniony pracownik, w przypadku gdy adresatem jest organ wymieniony w art.
137 § 1 lub 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego;
2) placówce

pocztowej

operatora

jest

osoba

upoważniona

na

podstawie

pełnomocnictwa pocztowego, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
2. Jeżeli osoba uprawniona nie zgłosi się po odbiór przesyłki złożonej w placówce
pocztowej operatora w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 3, placówka pocztowa operatora:
1) sporządza, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru w terminie kolejnych siedmiu dni, licząc
od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia, które doręczający niezwłocznie
pozostawia w drzwiach adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej; w przypadku
doręczenia, o którym mowa w art. 135 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, powtórne
zawiadomienie pozostawia placówka pocztowa operatora w skrytce pocztowej adresata;
2) zaznacza dokonanie powtórnego zawiadomienia na adresowej stronie niedoręczonej
przesyłki adnotacją "awizowano powtórnie dnia" i podpisem;
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3) przechowuje przesyłkę przez okres siedmiu dni, licząc od dnia następnego po dniu
pozostawienia powtórnego zawiadomienia.
3. Jeżeli osoba uprawniona nie zgłosi się po odbiór przesyłki złożonej w urzędzie gminy
w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 3, doręczający wykonuje czynności określone w ust. 2
pkt 1 i 2 oraz niezwłocznie powiadamia o tym urząd gminy, który przechowuje przesyłkę
przez okres siedmiu dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia powtórnego
zawiadomienia.
§ 9. 1. Placówka pocztowa operatora lub urząd gminy wydają przechowywaną przesyłkę
osobie uprawnionej po umieszczeniu na stronie adresowej przesyłki adnotacji "wydano dnia",
podpisu wydającego i odcisku datownika.
2. W razie odmowy przyjęcia przesyłki placówka pocztowa operatora lub urząd gminy
zaznaczają na formularzu potwierdzenia odbioru przyczynę niedoręczenia, umieszczają datę i
podpis.
3. Po potwierdzeniu odbioru przesyłki na formularzu potwierdzenia odbioru w sposób, o
którym mowa w § 4 ust. 1 i 2, a także w przypadku, o którym mowa w ust. 2, placówka
pocztowa operatora umieszcza na wypełnionym formularzu potwierdzenia odbioru odcisk
datownika i niezwłocznie odsyła je sądowi wysyłającemu.
§ 10. Przesyłkę niepodjętą placówka pocztowa operatora opatruje na stronie adresowej
adnotacją "nie podjęto w terminie" oraz odciskiem datownika i wraz z formularzem
potwierdzenia odbioru odsyła sądowi wysyłającemu niezwłocznie po upływie ostatniego dnia
do odbioru przesyłki.
§ 11. 1. Jeżeli do doręczenia przesyłki nie doszło, w razie odmowy przyjęcia przesyłki, a
także jeżeli przesyłki nie można doręczyć z powodów określonych w art. 136 § 2 i art. 139 §
3 Kodeksu postępowania cywilnego, doręczający dokonuje adnotacji o przyczynie
niedoręczenia przesyłki na formularzu potwierdzenia odbioru, umieszcza datę i składa swój
podpis.
2. W przypadku gdy adresat wyprowadził się spod adresu wskazanego na przesyłce, w
adnotacji, o której mowa w ust. 1, doręczający umieszcza informację o nowym adresie
adresata, jeżeli adresat uzgodnił z operatorem inne miejsce doręczania przesyłek.
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3. Placówka pocztowa operatora, po potwierdzeniu przyjęcia przesyłki od doręczającego
w sposób określony w § 7 ust. 2, niezwłocznie odsyła przesyłkę wraz z formularzem
potwierdzenia odbioru sądowi wysyłającemu.
4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio w razie zwrócenia doręczającemu
przesyłki niedoręczonej adresatom określonym w art. 137 Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 12. W przypadku gdy przesyłkę przechowuje urząd gminy, czynności określone w § 9
ust. 3, § 10 i 11 ust. 3 wykonuje doręczający.
§ 13. Podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-3, prowadzą rejestr przesyłek
złożonych w urzędzie gminy, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 14. 1. Jeżeli warunki techniczne sądu wysyłającego oraz operatora na to pozwalają,
formularz potwierdzenia odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2, ma postać elektroniczną i jest
przekazywany za pomocą systemu teleinformatycznego służącego do obsługi elektronicznego
formularza potwierdzenia odbioru sądu wysyłającego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na stronie adresowej przesyłki umieszcza się
napis: "Polecona-e". Do przesyłki nie dołącza się formularza potwierdzenia odbioru, o którym
mowa w § 2 ust. 2. Sąd wysyłający uzyskuje informacje o doręczeniu wyłącznie za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
3. W elektronicznym formularzu potwierdzenia odbioru umieszcza się wszelkie wpisy,
adnotacje i zaznaczenia, które zgodnie z rozporządzeniem podlegają umieszczeniu na
formularzu potwierdzenia odbioru oraz na stronie adresowej przesyłki. Odcisku datownika
nie umieszcza się. Doręczający składa podpis w sposób określony w § 16 ust. 2.
4. Do przesyłki, o której mowa w § 2 ust. 3, dołącza się jeden formularz potwierdzenia
odbioru przeznaczony dla żołnierza zasadniczej służby wojskowej, funkcjonariusza Policji,
Służby Więziennej lub osoby pozbawionej wolności. Organ wymieniony w art. 137 § 1 lub §
2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego potwierdza
doręczenie przesyłki w elektronicznym formularzu potwierdzenia odbioru zgodnie z § 15 ust.
1. Przepisy § 4 i § 5 ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
5. Jeżeli warunki techniczne sądu wysyłającego oraz organu bezpośrednio przełożonego
funkcjonariusza Służby Więziennej wymienionego w art. 137 § 1 Kodeksu postępowania
cywilnego albo zarządu odpowiedniego zakładu wymienionego w art. 137 § 2 Kodeksu
postępowania cywilnego na to pozwalają, formularz potwierdzenia odbioru przeznaczony dla
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tego organu albo zarządu lub formularz potwierdzenia odbioru przeznaczony dla
funkcjonariusza Służby Więziennej albo osoby pozbawionej wolności ma postać
elektroniczną i jest przekazywany bezpośrednio do tego organu albo zarządu za pomocą
systemu teleinformatycznego służącego do obsługi elektronicznego formularza potwierdzenia
odbioru sądu wysyłającego. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się. Wpisów, zaznaczeń i adnotacji, o
których mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, dokonuje ten organ albo zarząd.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do formularza potwierdzenia odbioru w postaci
elektronicznej przeznaczonego dla organu albo zarządu wymienionego w tym ustępie, jeżeli
doręczającym przesyłkę jest pracownik operatora lub osoba występująca w imieniu operatora.
§ 15. 1. Odbierający przesyłkę potwierdza jej odbiór i datę otrzymania przesyłki w
elektronicznym formularzu potwierdzenia odbioru za pomocą urządzenia umożliwiającego
odwzorowanie pisma własnoręcznego, umieszczając czytelny podpis zawierający imię i
nazwisko.
2. W przypadku gdy dla odbierającego jest przeznaczona więcej niż jedna przesyłka,
potwierdzenie odbioru i daty otrzymania przesyłek może nastąpić przez jednokrotne
umieszczenie podpisu odbierającego. W takim przypadku przyjmuje się, że potwierdzenie
odbioru zostało dokonane w stosunku do każdej z przesyłek.
3. Oprogramowanie obsługujące urządzenie umożliwiające odwzorowanie pisma
własnoręcznego oraz system teleinformatyczny obsługujący elektroniczny formularz
potwierdzenia odbioru zapewniają integralność danych zawartych w elektronicznym
formularzu potwierdzenia odbioru z podpisem własnoręcznym złożonym przez odbierającego
przesyłkę, w ten sposób, że są rozpoznawalne wszelkie zmiany tych danych dokonane po
złożeniu podpisu.
§ 16. 1. Po pozostawieniu zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłki we właściwej
placówce pocztowej operatora i oddaniu przesyłki do tej placówki, informację o dokonaniu
powtórnego zawiadomienia zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2, umieszcza w elektronicznym
formularzu potwierdzenia odbioru właściwa placówka pocztowa.
2. Wypełniony elektroniczny formularz potwierdzenia odbioru jest opatrywany przez
doręczającego podpisem elektronicznym i nie później niż następnego dnia roboczego jest
przekazywany do systemu teleinformatycznego sądu wysyłającego.
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3. Wypełniony elektroniczny formularz potwierdzenia odbioru, o którym mowa w §
13a ust. 5, jest opatrywany przez organ albo zarząd wymieniony w tym przepisie podpisem
elektronicznym i nie później niż trzeciego dnia roboczego od daty wpływu korespondencji
jest przekazywany do systemu teleinformatycznego sądu wysyłającego.
§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
w porozumieniu:
MINISTER INFRASTRUKTURY

OPRACOWANO POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM
sędzia Paweł Mroczkowski
dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego
[podpis elektroniczny]
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Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA POTWIERDZENIA ODBIORU
strona 1

strona 2
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Załącznik nr 2
WZÓR WYKAZU DANYCH PRZESYŁEK POLECONYCH
Lp.

Adresat

Miejsce

Numer

przeznaczenia

nadawczy

Masa

2

3

4

Uwagi
(sygnatura akt)

kg
1

Opłata

5

g

zł
6

gr
7
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Załącznik nr 3
WZÓR FORMULARZA ZAWIADOMIENIA
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Załącznik nr 4
WZÓR REJESTRU PRZESYŁEK ZŁOŻONYCH W URZĘDZIE GMINY
Lp.

Sygnatura

Data

Miejsce złożenia Data

Data odbioru

Data zwrotu

akt sprawy

złożenia pisma

ponownego

pisma przez

pisma do

pisma

zawiadomienia uprawnionego sądu
do odbioru

1
2
3
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UZASADNIENIE

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wiąże się ze zmianami wprowadzanymi
ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1469), które wejdą w życie z dniem 7 listopada 2019 r.
Ustawa ta przewiduje zmianę przepisu art. 131 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.), dalej: "k.p.c.". W
wyniku nowelizacji, tryb i sposób dokonywania doręczeń za pośrednictwem komornika
będzie unormowany w przepisach ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
(Dz. U. poz. 771, z późn zm.). W rezultacie ulega zmianie upoważnienie ustawowe zawarte w
art. 131 § 2 k.p.c. Według nowego brzmienia, Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
tryb i sposób doręczania pism sądowych przez podmioty, o których mowa w § 1 zdanie
pierwsze, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania, a także
realizacji gwarancji procesowych jego uczestników, ochronę praw osób, którym pisma są
doręczane, oraz ochronę ich danych osobowych. Konsekwencją nowelizacji jest zatem
zawężenie zakresu tego upoważnienia ustawowego w taki sposób, że doręczenia dokonywane
przez sąd za pośrednictwem komornika nie będą unormowane w rozporządzeniu. Z uwagi na
to, że zmiana ta dotyczy zakresu upoważnienia ustawowego, zachodzi potrzeba wydania
nowego rozporządzenia.
W projektowanym rozporządzeniu zmieniono katalog podmiotów, za pośrednictwem
których sąd dokonuje doręczeń (przepis § 1 ust. 1 projektu). Katalog ten nie wymienia
komornika.
Projekt nie zawiera żadnych innych zmian w stosunku do aktualnego stanu prawnego.
Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia. Wprawdzie zmienione przepisy art. 131 § 1 i 2 k.p.c. wchodzą w życie z
dniem 7 listopada 2019 r., ale z art. 15a cytowanej ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. wynika, że
dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 131 § 2 k.p.c. zachowują
moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 131 § 2
k.p.c., w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy.
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Projektowana regulacja nie wywiera bezpośredniego wpływu na działalność
mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
Projekt nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji zgodnie
z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Żaden podmiot nie zgłosił
zainteresowania pracami nad projektem w trybie przepisów tej ustawy.
Projekt nie był przedstawiany właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej,
w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Nie była dokonywana ocena OSR w trybie § 32 uchwały Rady Ministrów z dnia 29
października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn.
zm.).

