
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 7 września 2016 r. 

Poz. 1422 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 7 września 2016 r. 

w sprawie sposobu i cech umożliwiających weryfikację istnienia i treści pisma w systemie teleinformatycznym 
obsługującym postępowanie sądowe 

Na podstawie art. 53a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 133, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Weryfikacja istnienia i treści pisma w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, zwane-

go dalej „systemem teleinformatycznym”, odbywa się za pośrednictwem usługi udostępnianej na stronie internetowej. 

§ 2. 1. Pismo pochodzące od sądu opatruje się informacją, która umożliwia jednoznaczne zweryfikowanie istnienia 

i treści pisma w systemie teleinformatycznym. 

2. Informacja zawiera: 

1) niepowtarzalny identyfikator, który umożliwia weryfikację pisma z danymi zawartymi w systemie teleinformatycz-

nym; 

2) adres strony internetowej, na której jest udostępniana usługa, o której mowa w § 1; 

3) oznaczenie danych adresowych sądu, od którego pochodzi pismo; 

4) informację o dacie, godzinie, minucie i sekundzie, w której nastąpiło pobranie pisma; 

5) wskazanie, ile stron liczy pismo, oraz oznaczenie numeru każdej strony; 

6) nazwę pisma; 

7) klauzulę, że pismo posiada moc pisma wydanego przez sąd, bez opatrywania go w pieczęć urzędową i podpis upo-

ważnionego pracownika; 

8) pouczenie, że weryfikacja pisma może nastąpić za pośrednictwem usługi, o której mowa w § 1, przy użyciu niepowta-

rzalnego identyfikatora, o którym mowa w pkt 1. 

3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 5 i 6, są udostępniane na każdej stronie pisma. 

§ 3. Weryfikacja pisma nie wymaga uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 509, 694, 1066, 1224, 1309, 1311, 1418, 

1595 i 1781 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 633 i 960.  




