
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. 

Poz. 1776 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 20 października 2015 r. 

w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych 

Na podstawie art. 131
1
 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 101, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa tryb i sposób dokonywania doręczeń elektronicznych. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która założyła konto w systemie teleinformatycznym obsługują-

cym postępowanie sądowe; 

2) koncie – rozumie się przez to zbiór danych określających użytkownika wraz z zasobami systemu teleinformatyczne-

go obsługującego postępowanie sądowe, przyporządkowanymi do tego użytkownika; 

3) uwierzytelnieniu – rozumie się przez to identyfikację użytkownika na potrzeby uzyskania przez niego dostępu do 

konta w zakresie posiadanych uprawnień; 

4) odbiorze pisma – rozumie się przez to pierwsze uwierzytelnienie użytkownika na koncie po umieszczeniu doręczane-

go pisma w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, chyba że zapoznanie się z treścią pi-

sma nie było możliwe z przyczyn związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem tego systemu; 

5) piśmie – rozumie się przez to dane z systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe obejmujące 

treść pisma procesowego lub sądowego oraz orzeczenia. 

§ 3. Doręczenie pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, zwane-

go dalej „systemem teleinformatycznym”, następuje przez umieszczenie tego pisma w systemie teleinformatycznym 

w sposób umożliwiający użytkownikowi zapoznanie się z jego treścią za pośrednictwem konta. 

§ 4. 1. Po odebraniu pisma, a w przypadku nieodebrania pisma – po upływie 14 dni od daty umieszczenia pisma 

w systemie teleinformatycznym, na koncie użytkownika jest umieszczane automatycznie elektroniczne potwierdzenie 

odbioru korespondencji. 

2. Elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji zawiera: oznaczenie doręczonego pisma, chwilę jego odbioru 

i użytkownika, któremu doręczono pismo, albo – w przypadku nieodebrania pisma – informację, że pismo uznano za dorę-

czone w trybie art. 131
1 

§ 2 zdanie trzecie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

chwilę umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym z oznaczeniem doręczonego pisma. 

§ 5. Przed uwierzytelnieniem użytkownika na koncie poucza się użytkownika o sposobie i skutkach dokonywania do-

ręczeń elektronicznych. 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 

1296, 1585, 1626, 1741 i 1924 oraz z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539, 978, 1062, 1137, 1199, 1311, 1418, 1419, 1505, 1527, 1567, 1587, 

1595, 1634 i 1635. 
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§ 6. W elektronicznym postępowaniu upominawczym pismo przeznaczone dla użytkownika może być doręczone 

użytkownikowi uprawnionemu do odbioru pism, który został wskazany przez użytkownika za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
2)

 

Minister Sprawiedliwości: B. Budka 

                                                           
2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie trybu doręczeń elektronicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym było poprzedzo-

ne rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu doręczeń elektronicznych w elektronicznym 

postępowaniu upominawczym (Dz. U. Nr 226, poz. 1831). 


		2015-11-03T17:27:28+0100




