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Przedmowa

Prezentowana książka  zawiera omówienie czynności doręcze-
nia pism dokonywanych przez sąd w toku postępowania rozpo-
znawczego. Zaprezentowane rozważania mają na celu przybliżenie 
Czytelnikowi czynności doręczenia poprzez przedstawienie poszcze-
gólnych sposobów, w jakich sąd dokonuje tej czynności, podmioty, 
którymi posługuje się przy realizacji tej czynności czy sytuacje, w któ-
rych powstaje obowiązek doręczenia poszczególnych pism. Sposób 
doręczenia pisma przedstawiono przede wszystkim z uwzględnieniem 
odrębności realizacji tej czynności z uwagi na stronę, której pismo 
ma być  doręczone, przez co wydzielono część poświęconą doręcze-
niu osobom fizycznym i część odnoszącą się do doręczenia osobom 
prawnym czy jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości 
prawnej, którym ustawa przyznała zdolność prawną. Odrębnie przed-
stawiono realizację tej czynności co do dalszych podmiotów wystę-
pujących w postępowaniu sądowym. 

W przedstawionej pracy ujęto czynność doręczenia przede 
wszystkim z uwagi na jej realizację przez co główne rozważania 
odnoszą się do sposobu, w jaki należy adresatowi umożliwić zapo-
znanie się z treścią pisma. Wiąże się to oczywiście z miejscem do-
ręczenia, a następnie z możliwością dokonania w tych miejscach 
doręczenia zastępczego. To właśnie doręczenie zastępcze wzbudza 
znaczne kontrowersje w zakresie możliwości jego zastosowania 
w toku postępowania. Wśród tych doręczeń jest zaś przede wszyst-
kim zagadnienie doręczenia pisma na podstawie art. 139 § 1 KPC. 
Doręczenie takie znajduje bowiem zastosowanie nie tyko do dalszego 
pisma w toczącym się postępowaniu, ale także do pisma związanego 
ze wszczęciem postępowania, jak również do orzeczenia stanowią-
cego tytuł egzekucyjny. Wobec tego poświecono temu sposobowi 
doręczenia pisma rozważania zarówno w części komentarza prak-
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tycznego, jak i we wzorach pism, a nawet w opracowanym kazusie. 
Uwzględniając znaczenie doręczenia stronom odpisu orzeczeń, przed-
stawiono w pracy rozważania co do obowiązku doręczenia przez 
sąd odpisu wyroku, postanowienia, nakazu zapłaty, zarządzenia ze 
wskazaniem podstawy dokonania tej czynności oraz zawartości 
przesyłki kierowanej w takim wypadku do strony. 

Doręczenie, mimo iż jest jedynie sposobem notyfikacji stro-
nom czynności podjętych przez sąd lub uczestników postępowania, 
to z jego prawidłowym dokonaniem wiążą się istotne następstwa 
dla toku prowadzonego postępowania i ochrony interesu stron tego 
postępowania. Ma to związek zarówno z otrzymaniem pisma odno-
szącego się do wszczęcia postępowania, jak również z wyznaczo-
nym terminem rozprawy i czynnościami podjętymi na posiedzeniu 
niejawnym. Doręczenie pism sądowych powoduje często rozpoczęcie 
biegu terminu wyznaczonego przez sąd czy terminu określonego 
przepisem Kodeksu postępowania cywilnego. Z kolei nieprawidłowe 
doręczenie pisma prowadzi do konieczności odroczenia rozprawy. 
Zaś nieodroczenie rozprawy, przy wystąpieniu przypadku nieprawi-
dłowego doręczenia, może prowadzić do pozbawienia strony moż-
liwości obrony jej praw, a to spowoduje nieważność postępowania. 

Ocena skuteczności doręczenia dokonywana jest przez sąd 
przede wszystkim na podstawie potwierdzenia odbioru. W Kodeksie 
postępowania cywilnego wprowadzono uregulowanie pozwalające 
adresatowi na potwierdzenie odbioru przeznaczonego dla niego 
pisma wraz z oznaczeniem daty, kiedy to pismo zostało przez niego 
odebrane. W ten sposób sąd uzyskuje pewną podstawę do oceny 
realizacji czynności doręczenia i chwili, w jakiej umożliwiono adre-
satowi zapoznanie się z jego treścią. Nie zawsze jednak odbiór pisma 
jest dokonywany przez adresata. W przypadku doręczeń zastęp-
czych powstaje zaś konieczność oceny prawidłowości dokonania tej 
czynności zarówno co do osoby odbierającej pismo, jak i warunków 
realizacji takiego zastępczego doręczenia, w tym co do niemożności 
wręczenia pisma adresatowi czy też miejsca, gdzie jest ono wykony-
wane. Przy doręczeniu w trybie awizacji nie ma natomiast w ogóle 
potwierdzenia odbioru pisma. Dokument sporządzany jest w całości 
przez doręczającego. W związku z tym jeszcze bardziej istotne  staje 
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się zaznaczenie przez niego wszystkich okoliczności wpływających 
na skuteczność tego sposobu doręczenia, w oparciu o które sąd będzie 
mógł zdecydować, czy pismo zostało skutecznie doręczone oraz 
w jakiej dacie to nastąpiło. Z uwagi na znaczenie dokumentu po-
świadczającego fakt doręczenia pisma poświęcono temu doku-
mentowi rozważania w części II opracowania, ilustrując to wzorami 
wypełnienia potwierdzenia odbioru w zależności od sposobu dorę-
czenia i okoliczności dokonania tej czynności oraz zachowania się 
podmiotu odbierającego przesyłkę. 

W książce przedstawiono całościowo zagadnienie doręczenia 
pisma sądowego w postępowaniu cywilnym, przez co możliwa bę-
dzie ocena skuteczności doręczenia poszczególnych pism stronom 
czy pełnomocnikom stron. Należy przy tym zaznaczyć, że przepisy 
Kodeksu postępowania cywilnego o doręczeniach były w okresie 
ostatnich kilkunastu lat wielokrotnie nowelizowane, chociaż nie 
zawsze obejmując pełny zakres danego zagadnienia, przez co ko-
nieczne stało się przeprowadzenie odpowiedniej wykładni poszczegól-
nych przepisów. Obowiązywały także różne przepisy wykonawcze 
wydawane przez Ministra Sprawiedliwości. Wprowadzenie natomiast 
standardów czynności doręczenia oznaczonych pism w rozporządze-
niach Unii Europejskiej, spowodowało potrzebę przeprowadzenia 
analizy poszczególnych rozwiązań zawartych w Kodeksie postępo-
wania cywilnego co do sposobu doręczenia pism i dokumentów po-
twierdzających tę czynność w odniesieniu do takich standardów. 

Praca skierowana jest głównie do podmiotów związanych z są-
dowym postępowaniem cywilnym. Przede wszystkim jednak będzie 
przydatna dla adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokac-
kich, radcowskich, którzy z czynnością doręczenia spotykają się na 
co dzień. Z uwagi na zainteresowanie fachowych pełnomocników 
czynnością doręczenia nie tylko pism kierowanych do nich przez 
sąd, wprowadzono do pracy także zagadnienie dotyczące doręcze-
nia pism procesowych pomiędzy adwokatami, radcami prawnymi, 
rzecznikami patentowymi oraz radcami Prokuratorii Generalnej 
Skarbu Państwa. W opracowaniu zawarto wobec tego rozważania 
co do podmiotów obowiązanych do dokonania tej czynności dorę-
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czenia, pism podlegających takiemu doręczeniu, sposobu realizacji 
tego obowiązku, jak i czasowego zakresu tej czynności. 

W każdej z poszczególnych części pracy odwołano się do orze-
czeń Sądu Najwyższego związanych z czynnością doręczenia. Sąd 
Najwyższy wielokrotnie zajmował się zagadnieniem dokonania tej 
czynności, przedstawiając swoje poglądy co do realizacji czynności 
doręczenia i jej następstw dla prowadzonego postępowania. Przy 
czym z uwagi na obszerność tego orzecznictwa musiał to być je-
dynie odpowiedni wybór, chociaż czasami prezentujący poglądy 
rozbieżne. 
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