DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r.
Poz. 887
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 czerwca 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych
w postępowaniu karnym
Na podstawie art. 141 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn.
zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 82) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na stronie adresowej przesyłki umieszcza się napis: „Polecona – za pokwitowaniem odbioru”, a w przypadkach, o których mowa w art. 132 § 4 Kodeksu postępowania karnego, z dopiskiem: „Do rąk własnych”.”;

2)

w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przesyłkę złożoną w placówce pocztowej wydaje się za pokwitowaniem odbioru adresatowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po umieszczeniu na stronie adresowej adnotacji „wydano dnia” i odcisku datownika. Odbierający potwierdza odbiór przesyłki na formularzu pokwitowania odbioru w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 1.
Wypełnione pokwitowanie odbioru placówka pocztowa, po umieszczeniu na nim odcisku datownika, odsyła niezwłocznie organowi wysyłającemu.”;

3)

w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na stronie adresowej przesyłki umieszcza się napis: „Polecona-e”,
a w przypadkach, o których mowa w art. 132 § 4 Kodeksu postępowania karnego, z dopiskiem: „Do rąk własnych”.
Do przesyłki nie dołącza się formularza pokwitowania odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 1. Organ wysyłający uzyskuje informacje o doręczeniu wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.”;

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73,
poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155,
Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264,
poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163,
poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539,
Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648,
Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571
i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051,
Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98,
poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246,
Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1430, 1431
i 1438 i Nr 279, poz. 1645, z 2012 r. poz. 886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447 i 1529, z 2013 r. poz. 480, 765, 849, 1247, 1262, 1282
i 1650, z 2014 r. poz. 85, 384, 694, 1375 i 1556 oraz z 2015 r. poz. 21, 290 i 396.
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w § 12 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających, z przyczyn technicznych, złożenie przez odbierającego podpisu na elektronicznym formularzu pokwitowania odbioru, pracownik operatora pocztowego lub osoba
występująca w imieniu operatora pocztowego dołącza do pisma sądowego formularz pokwitowania odbioru, wypełniany w sposób określony w § 1. Przepisy § 4–10 stosuje się odpowiednio. Informacja o zaistnieniu zdarzenia jest
przekazywana do systemu teleinformatycznego organu wysyłającego najpóźniej następnego dnia roboczego.”;

5)

załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Dotychczasowy wzór formularza pokwitowania odbioru może być stosowany do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2016 r.
2. Jeżeli stosuje się dotychczasowy wzór formularza pokwitowania odbioru, w przypadkach, o których mowa w art. 132
§ 4 Kodeksu postępowania karnego, na stronie 1 formularza umieszcza się czerwonym kolorem, obok datownika, adnotację:
„Do rąk własnych”.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.
Minister Sprawiedliwości: B. Budka
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 12 czerwca 2015 r. (poz. 887)

WZÓR FORMULARZA POKWITOWANIA ODBIORU
strona

1

POKWITOWANIE ODBIORU
Adresat przesyłki
..........................................................................
.........................................................................
datownik

..........................................................................

Adresat pokwitowania – Nadawca przesyłki

................................................

Data: 
Sygn. akt: .............................................
Rodzaj przesyłki: 
Termin: ..................................................
Polecona / polecona do rąk własnych*

................................................
................................................
...............................

Nr nadawczy: 
Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że
wyżej wymienioną przesyłkę otrzymałem.
.........................................................................
(data, imię i nazwisko odbiorcy)
* Niepotrzebne skreślić.

strona 2
1) Przesyłkę nadaną jako przesy ka polecona do rąk własnych nr . doręczono*:
a) adresatowi,
b) adresatowi, który nie mógł lub nie chciał pokwitować odbioru przesy ki,
c)
osobie uprawnionej do odbioru przesyłki;
2) Przesyłkę nadaną jako przesy ka polecona nr . doręczono*:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

adresatowi,
adresatowi, który nie mógł lub odmówił pokwitowania odbioru przesyłki,
osobie uprawnionej do odbioru przesyłki,
dorosłemu domownikowi / administracji domu / dozorcy domu / sołtysowi*, którzy podejmą się oddać przesyłkę adresatowi,
przełożonemu żołnierza, funkcjonariusza Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego lub Służby Więziennej*,
osobie upoważnionej przez kierownika zakładu, w którym przebywa adresat pozbawiony wolności;
.
(imię i nazwisko odbiorcy innego niż adresat)

3) Przesyłki nie doręczono w sposób określony w pkt 1 lub 2, przesyłkę pozostawiono w*:
a) placówce pocztowej,
b) jednostce Policji,
c)
urzędzie administracji samorządowej szczebla podstawowego
– o czym umieszczono zawiadomienie: w skrzynce do doręczeń / na drzwiach mieszkania adresata / w innym widocznym miejscu.*
4) Przesyłki nie doręczono, gdyż*:
a) adresat odmówił przyjęcia,
b) z innych przyczyn ...
(podać jakie)

* Zaznaczyć właściwe.

.
(data i podpis doręczającego / wydającego)

