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Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana petycję z dnia 14 lipca 2021 r. o wprowadzenie elektronicznego 

potwierdzenia odbioru w portalach informacyjnych sądów powszechnych, Departament 

Informatyzacji i Rejestrów Sądowych uprzejmie informuje, co następuje.

Wdrożenie modyfikacji obejmującej „skrzynkę doręczeniową” (moduł do doręczeń) wraz 

z elektronicznym potwierdzeniem odbioru zaplanowane zostało na III/IV kwartał 2021 r. Treść 

przedmiotowej petycji w zdecydowanej większości odnosi się do zmian systemu będących 

w trakcie realizacji. Chciałbym jednoznacznie nadmienić, że etapowy sposób wdrożenia doręczeń 

elektronicznych wynikał z decyzji ustawodawcy, co do określenia momentu wejścia w życie 

przepisów. Przepisy w zakresie doręczeń elektronicznych przez Portal Informacyjny weszły w życie 

zaledwie po dwutygodniowym okresie vacatio legis. W tak krótkim okresie nie było możliwe 

zaprojektowanie, przetestowanie i wdrożenie funkcjonalności obejmującej dedykowaną skrzynkę 

doręczeń oraz elektroniczne potwierdzenie odbioru. Pragnę przy tym zaznaczyć, że obowiązujące 

przepisy nie przewidują wymogu tworzenia w systemie skrzynki pocztowej czy też potwierdzania 

odbioru dokumentów w formie elektronicznej. Są to planowane dodatkowe funkcjonalności, 

których celem jest porządkowanie procesu zarządzania korespondencją sądową i ułatwianie 

bieżącej pracy pełnomocnika, natomiast, wbrew wyrażanym często opiniom, nie warunkują one 

prawidłowości realizacji doręczeń sądowych.

Wraz z wdrożeniem elektronicznej skrzynki odbiorczej zostaną uruchomione dedykowane 

powiadomienia e-mail, które będą informowały o dokumencie podlegającym doręczeniu. 
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Wiadomości te będą wysyłane trzykrotnie, tj. w momencie opublikowania dokumentu i po 7 dnia 

dniach od umieszczenia pisma sądowego w Portalu.

Postulaty, o których mowa w pkt 1 lit. c i d petycji są obecnie w trakcie realizacji i zostaną 

produkcyjnie uruchomione w ciągu najbliższych tygodni.

Odnośnie do postulatu wskazanego w pkt 1 lit. b wskazuję, że zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania 

doręczeń elektronicznych (Dz. U. poz. 1776 ze zm.) elektroniczne potwierdzenie odbioru 

korespondencji zawiera: oznaczenie doręczonego pisma, informację o czasie jego odbioru, nazwę 

użytkownika konta, któremu doręczono pismo, albo - jeśli pismo nie zostanie odebrane - informację, 

że pismo uznano za doręczone w trybie art. 1311 § 2 zdanie trzecie ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, informację o czasie umieszczenia pisma w systemie 

teleinformatycznym razem z oznaczeniem doręczonego pisma (…). Z uwagi na brak przepisów 

szczególnych (w tym o charakterze wykonawczym), które regulują kwestię doręczeń 

elektronicznych za pośrednictwem Portalu Informacyjne należy w sposób pomocniczy stosować 

wskazaną regulację dla wyznaczenia pewnych kierunków rozwojowych. Wskazany wyżej przepis 

nie wymaga, aby elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji posiadało unikatowy 

cyfrowy identyfikator, stąd też należy uznać, że wymóg takiego identyfikatora nie ma charakteru 

standardu w postępowaniu cywilnym.

Na zakończenie odnosząc się do postulatu wskazanego w pkt 1 lit a dostęp do Portalu 

Informacyjnego warunkowany jest podaniem unikalnego loginu i indywidualnego hasła. Zatem 

tylko uprawniony użytkownik ma dostęp do pism sądowych. Wprowadzenie jeszcze dodatkowego 

zabezpieczenia w postaci podania hasła lub kodu sms na etapie odebrania konkretnego pisma należy 

uznać za nadmiarowe. Od momentu uchwalenia ustawy z dnia 28 maja 2021 r. kierowane są liczne 

wnioski rozwojowe i prośby o zmianę pewnych funkcjonalności Portalu Informacyjnego z uwagi 

na potrzeby przedstawicieli samorządu zawodowego. Zaznacza się przy tym potrzebę 

wprowadzenia maksymalnej możliwej automatyzacji procesu odbierania pism sądowych, z uwagi 

na fakt, iż liczna grupa pełnomocników zawodowych obsługuje setki, a nawet tysiące postępowań 

sądowych (np. w przypadku obsługi podmiotów gospodarczych, które zajmują się działalnością 

odszkodowawczą czy też obrotem wierzytelnościami). Stąd też sygnalizowane są potrzeby 

w zakresie wprowadzania możliwości zbiorczego podbierania korespondencji sądowej czy też 

zbiorczego nadawania dostępu do spraw użytkownikom subkont. Sygnalizowana dotychczas 

intencja środowisk prawniczych jest zatem dokładnie odwrotna do zaproponowanego w petycji 

modelu, który wiązałby się z koniecznością każdorazowego posłużenia dodatkowym urządzeniem 

dla odbioru pisma sądowego.



Natomiast realizacja postulatu wskazanego w pkt 2 wymagałaby zmiany art. 7 ustawy z dnia 

28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 1090 ze zm.). Po pierwsze postulowane modyfikacje systemu nie stanowią warunku 

uruchomienia doręczeń elektronicznych, a są to jedynie dodatkowe funkcjonalności usprawniające 

proces obsługi, po drugie zostały one zaplanowane w cyklu rozwojowym Portalu Informacyjnego 

do wdrożenia jeszcze w roku 2021 r., i wreszcie po trzecie od 3 lipca 2021 r. sądy powszechne 

z powodzeniem realizują doręczenia elektroniczne, i nie ma potrzeby, aby dokonywać w tym 

zakresie ingerencji ustawodawcy celem czasowego zawieszenia doręczeń elektronicznych.

Jednocześnie bardzo dziękuję za inicjatywę w przedmiotowym temacie.

Z wyrazami szacunku

Zbigniew Wiśniewski
Dyrektor

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

/podpisano elektronicznie/
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