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W odpowiedzi na pismo z dnia 23 sierpnia 2022 r. znak VII.501.36.2022.PKR dzi^kuj? za przekazane 

stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwosci w sprawie zasad dor^czania korespondencji sgdowej. 

Jednoczesnie informuj^, iz w zwi^zku z tym, ze Poczta Polska S.A. dor^cza przesytki s^dowe na 

podstawie umowy nr WZP-43-1/2022 z dnia 14.01.2022rzawartej z Skarbem Paristwa - S^dem Apelacyjnym 

w Krakowie reprezentowanym przez pelnomocnika - Centrum Zakupow dia S^downictwa Instytucja 

Gospodarki Budzetowej w Krakowie, aktualnie prowadzona jest korespondencja w przedmiotowej sprawie 

z Centrum Zakupow dia Sqdownictwa Instytucja Gospodarki Budzetowej, maj^ca na celu wypracowanie 

systemowych zasad post^powania. 

Podkreslam, ze przedmiotowe zagadnienie i sposob post^powania wskazany przez Ministerstwo 

Sprawiedliwosci, w ocenie Poczty Polskiej S.A., niesie duzo ryzyk prawnych, ktore trzeba zminimalizowac, 

aby mozna byto go operacyjnie wdrozyc. 

W pierwszej kolejnosci nalezy wskazac, iz zaproponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwosci sposob 

post^powania stwarza istotne ryzyka z w i ^ a n e z prawdziwosciq przekazywanych informacji 

(ich wiarygodnosciq), czy tez brakiem prawnej mozliwosci identyfikacji osoby przekazujgcej informacje, ktore 

mogq miec kluczowy wptyw na prowadzone post^powania sqdowe. 
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Dodatkowo zwracam uwag?, ze zaproponowane post^powanie, tj. dokonanie stosownych adnotacji na 

formularzu potwierdzenia odbioru oraz zwrotu korespondencji na podstawie niepotwierdzonych informacji, 

moze bye niezgodne z wolc( adresata, ktory mimo nie zamieszkiwania pod wskazanym adresem wskaza* go 

jako wtasciwy do dor^czania korespondencji s^dowej. 

Nalezy takze podkreslic, ze w przypadku, gdy zachodzq przestanki okreslone w § 11 ust. 2 rozporz^dzenia 

z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie szczegolowego trybu i sposobu dor^czania, tj. gdy adresat wyproWadzi* s i? 

spod adresu wskazanego na przesytce 1 jednoczesnie uzgodnil z Pocztq Polsk^ S.A. inne miejsce dor^czania 

przesytek, Poczta Polska S.A. umieszcza stosown^ informacj? na formularzu potwierdzenia odbioru; w innych 

przypadkach nie ma do tego podstawy prawnej. 

Dodatkowo wskazuj?, ze przedstawione przez Ministerstwo Sprawiedliwosci stanowisko stwarza rovyriiez 

ryzyka po stronie Poczty Polskiej S.A. b^d^cej Wykonawc^ ustug na rzecz sgdow powszechnych i prokuratur 

na podstawie zawartej umowy WZP-43-1/2022 z dnia 14.01.2022 r. Informuj?, ze zdarzaty s i? sytuacje, 

w ktorych umieszczone na formularzu potwierdzenia odbioru dane byty kwestionowane nie tyiko przez samych 

adresatow, ale i nadawcow. Przedstawione ryzyko jest tym wi?ksze, ze wspomniana umowa umozliwia 

naliczenia kar umownych przez poszczegolne jednostki sqdowe i prokuratury za nieprawidtowe uzupetnienie 

zwrotnych potwierdzen odbioru/elektronicznych potwierdzeti odbioru, czy tez za dokonanie nieuzasadnionych 

zwrotow. Bior^c pod uwag?, zezgodniez przekazanym stanowiskiem pozyskiwane informacje mogq przybrac 

dowoln^ form?, takie podejscie stwarza uzasadnione ryzyko wyst^pienia na tym polu sporu mi?dzy 

Wykonawc^ a jednostkami s^dowymi/prokuratur. 

Podkreslam takze, ze Poczta Polska S.A. nie ma zadnych podstaw prawnych do pozyskiwania takich 

oswiadczeri w formie pisemnej od osob postronnych i przetwarzania ich danych osobowych z tym zwi^zanych. 

Maj^c powyzsze na uwadze, w ocenie Poczty Polskiej S.A., wydaje s i? , ze jesli Poczta Polska S.A. 

jako operator pocztowy miataby formalnie stosowac stanowisko wyrazone przez Ministerstwo Sprawiedliwosci, 

niezb?dna jest zmiana przepisow prawa. 

W I C E P R E Z E S Z A R Z A D U 
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