
         

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 25 maja 2017 r. 

Poz. 1020 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 22 maja 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych 
w postępowaniu karnym 

Na podstawie art. 141 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, 

z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym (Dz. U. poz. 92 i 409) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, organ przełożony adresata albo administracja właściwego za-

kładu karnego lub aresztu śledczego przekazują niezwłocznie potwierdzony egzemplarz formularza pokwitowania 

odbioru placówce pocztowej. Czynności związane z uzyskaniem potwierdzenia odbioru przez adresata na drugim eg-

zemplarzu formularza są dokonywane przez funkcjonariusza lub pracownika organu przełożonego adresata albo właś- 

ciwego zakładu karnego lub aresztu śledczego, który niezwłocznie po doręczeniu przesyłki adresatowi zwraca pla-

cówce pocztowej potwierdzony przez adresata formularz pokwitowania odbioru.”; 

2) w § 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku doręczania pisma organu procesowego przez funkcjonariusza lub pracownika właściwego 

zakładu karnego lub aresztu śledczego czynności związane z uzyskaniem pokwitowania odbioru pisma przez adresata 

oraz zwrotem pisma organowi wysyłającemu są dokonywane przez funkcjonariusza lub pracownika właściwego za-

kładu karnego lub aresztu śledczego.”; 

3) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. 1. Jeżeli warunki techniczne organu wysyłającego, operatora pocztowego, administracji właściwego za-

kładu karnego lub aresztu śledczego na to pozwalają, formularz pokwitowania odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 1, 

ma postać elektroniczną i jest przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego służącego do obsługi 

elektronicznego formularza pokwitowania odbioru organu wysyłającego. 

2. 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 formu-

larza pokwitowania odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 1. Organ wysyłający uzyskuje informacje o doręczeniu wy-

łącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

3. W elektronicznym formularzu pokwitowania odbioru umieszcza się wszelkie wpisy, adnotacje i zaznaczenia, 

których umieszczenie na formularzu pokwitowania odbioru oraz na stronie adresowej przesyłki jest wymagane. Odcisku 

datownika nie umieszcza się. Pracownik operatora pocztowego, funkcjonariusz lub pracownik właściwego zakładu 

karnego lub aresztu śledczego składają podpis w sposób określony w § 13a. 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 2138 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 244, 

768, 773 i 966. 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1020 

 
4. Do przesyłek, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2, doręczanych w sytuacji, gdy organ przełożony lub administra-

cja właściwego zakładu karnego lub aresztu śledczego nie dysponuje warunkami technicznymi, o których mowa 

w ust. 1, dołącza się jeden formularz pokwitowania odbioru przeznaczony dla osoby, o której mowa w art. 134 § 1 

lub § 2 Kodeksu postępowania karnego. Funkcjonariusz lub pracownik organu przełożonego lub administracji właś- 

ciwego zakładu karnego lub aresztu śledczego potwierdza doręczenie przesyłki w elektronicznym formularzu pokwi-

towania odbioru zgodnie z § 12 ust. 1. Przepisy § 1 ust. 1 i § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.”; 

4) w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających, z przyczyn technicznych, złożenie przez odbie-

rającego podpisu na elektronicznym formularzu pokwitowania odbioru, pracownik operatora pocztowego, funkcjona-

riusz lub pracownik właściwego zakładu karnego lub aresztu śledczego dołącza do pisma organu procesowego formu-

larz pokwitowania odbioru, wypełniony w sposób określony w § 1. Przepisy § 4–10 stosuje się odpowiednio. Infor-

macja o zaistnieniu zdarzenia jest przekazywana do systemu teleinformatycznego organu wysyłającego nie później niż 

trzeciego dnia roboczego od daty wpływu korespondencji.”; 

5) w § 13 uchyla się ust. 2; 

6) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu: 

„§ 13a. 1. Wypełniony elektroniczny formularz pokwitowania odbioru jest opatrywany przez pracownika opera-

tora pocztowego, osobę występującą w jego imieniu, funkcjonariusza lub pracownika właściwego zakładu karnego 

lub aresztu śledczego podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu 

do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 

z 28.08.2014, str. 73). 

2. Elektroniczny formularz pokwitowania odbioru opatrzony podpisem elektronicznym przez pracownika ope-

ratora pocztowego lub osobę występującą w jego imieniu jest przekazywany do systemu teleinformatycznego organu 

wysyłającego nie później niż następnego dnia roboczego, a opatrzony podpisem elektronicznym przez funkcjonariu-

sza lub pracownika właściwego zakładu karnego lub aresztu śledczego – nie później niż trzeciego dnia roboczego od 

daty wpływu korespondencji.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 




