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Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
ul. aleja Solidarności 77
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Nasz znak: BSL.DSD.512/08/2022
Data: '/.^. maja 2022
Sprawa: skargi dot. doręczania przesyłek sądowych przez Pocztę Polską S.A

W odpowiedzi na pismo znak VII.501.36.2022.PKR dotyczące wpływających skarg na doręczanie
przesyłek sądowych przez Pocztę Polską S.A., informujemy, że Spółka realizuje usługi zgodnie
przepisami prawa oraz z wolą kontrahentów.

Pracownicy Poczty Polskiej S.A. nie posiadają instrumentów umożliwiających im sprawdzenie czy pod
wskazanym adresem mieszka/przebywa adresat oraz do weryfikowania informacji podawanych przez
osoby

trzecie.

Nadawca

wskazując

adres

adresata

zapewne

opiera

się

na

dokumentach,

oświadczeniach woli, Informacjach, które nie podlegają analizie operatora pocztowego.
Jeśli adres zamieszczony na przesyłce jest poprawny tzn. spełniający wymagania zawarte w ustawie
prawo pocztowe a przesyłka została prawidłowo nadana I opłacona obowiązkiem operatora pocztowego
jest jej doręczenie adresatowi/osobie uprawnionej do odbioru lub w przypadku braku możliwości
doręczenia w sposób regulowany przepisami prawa, pozostawienie w skrzynce oddawczej awizo.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z treścią art. 91 prawa pocztowego, brak doręczenia
zawiadomienia o próbie doręczenia przesyłki po upływie

14 dni od dnia jej nadania stanowi

niewykonanie usługi powszechnej w zakresie przesyłki rejestrowanej.

Dodatkowo należy stwierdzić, że w zakresie doręczeń dokonywanych w postępowaniu cywilnym,
zgodnie

z

brzmieniem

art.

136 Ustawy kodeks

postępowania

cywilnego,

to

na stronie

I jej

przedstawicielach ciąży obowiązek zawiadamiania sądu o każdej zmianie swego zamieszkania.
www.poczta-polska.pl

Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

Adres:

tel. 22 656 50 00, faks 22 656 59 15

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 0 0 - 9 4 0 W a r s z a w a
tel. 2 2 5 4 8 15 24
sekretariat.bsl@poczta-polska.pl

NIP: 525-000-73-13, KRS: 00 00 33 49 72
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
kapitał zaktadowy: 964.140.000 zt, w catości wpłacony

Konsekwencja braku uaktualnienia danych obciąża stronę, co zostało uregulowane w art. 136 par. 2
W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy z e skutkiem
doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany.
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