
Załącznik Nr 1 

 

Poprawka do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

„Art. (…) 

1. W czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w przypadku zaprzestania 

działania operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne, pismo procesowe strony może zostać 

wniesione do sądu przy użyciu platformy ePUAP, portalu informacyjnego sądów powszechnych lub za 

pomocą poczty elektronicznej. Pismo uważa się za wniesione z chwilą wprowadzenia go do środka 

komunikacji elektronicznej i nadania na adres poczty elektronicznej sądu wskazany na stronie 

internetowej sądu. 

2. Pismo procesowe strony powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

albo uwierzytelnieniem złożonym za pośrednictwem platformy ePUAP (profil zaufany). 

3. Jeśli adres poczty elektronicznej został wskazany we wcześniejszym piśmie procesowym, 

a tożsamość strony nie budzi wątpliwości, pismo procesowe tej strony może mieć formę dokumentową 

bez konieczności opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Forma dokumentowa 

w szczególności może mieć postać cyfrowego odwzorowania pisma opatrzonego odręcznym podpisem. 

4. Pismo procesowe strony nadane w sposób, o którym mowa w ust. 1-3, uznaje się za 

równoważne pismu opatrzonemu podpisem własnoręcznym. 

5. Jeżeli pismo procesowe strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek 

niezachowania warunków formalnych, w tym wymagania, o którym mowa w ust. 2-4 stosuje się 

odpowiednio art. 130 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego albo art. 

120 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego przy czym wezwanie wysyła się 

z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres, z którego zostało nadane pismo, które nie może 

otrzymać prawidłowego biegu. 

6. Do pisma procesowego wniesionego w sposób określony w ust. 1-3 strona dołącza załączniki 

w formie dokumentowej w postaci odwzorowania cyfrowego załączników mających formę pisemną. W 

razie potrzeby sąd włącza do akt wydruki załączników w formie dokumentowej w postaci odwzorowania 

cyfrowego, z którymi postępuje tak, jak z załącznikami w formie pisemnej. 

7. Strona wnosząca pismo procesowe w sposób określony w ust. 1-3 nie jest zobowiązana do 

doręczenia odpisu pisma stronie przeciwnej. W takim przypadku doręczenia odpisu dokonuje sąd.  

8. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do pism procesowych sądu oraz odpisów pism 

podlegających doręczeniu przez sąd także wówczas, gdy ustawa wymaga formy pisemnej. Pismo 

procesowe sądu podlega doręczeniu przy użyciu platformy e-PUAP, portalu informacyjnego sądów 

powszechnych albo, jeżeli pismo nie może być doręczone stronie w ten sposób, na podany przez nią 

adres poczty elektronicznej.  

9. Za dzień doręczenia pisma w sposób określony w ust. 8, poczytuje się dzień wskazany 

w otrzymanym przez sąd potwierdzeniu dostarczenia przy użyciu platformy ePUAP, portalu 



informacyjnego sądów powszechnych albo w systemie teleinformatycznym. W braku potwierdzenia 

domniemywa się, że pismo zostało doręczone z upływem siedmiu dni od jego nadania. 

10. Przepis ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do pism wnoszonych do: 

1) organów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym,  

2) komornika sądowego, z wyjątkiem tytułu wykonawczego, który zawsze składa się na piśmie, 

chyba że przepis szczególny przewiduje formę elektroniczną. 

3) pism oraz składania oświadczeń woli i innych oświadczeń członków organów osób prawnych 

dokonujących czynności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.”. 


