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Szansa na usprawnienie postępowań sądowych

Doręczenie pism w sprawach sądowych w Polsce jest niepotrzebnie sformalizowane i oparte o XIX 

wieczne technologie  Niestety w najbliższych latach nie można liczyć na zmianę kodeksów postepowań, 

której celem będzie racjonalizacja procesu doręczenia  W najbliższych latach jedynym sposobem 

przyspieszenia doręczania jest wprowadzenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru 

Technologia potrzebna do wdrożenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru („EPO”) istnieje od 

ponad 30 lat  Pierwsze wdrożenia EPO pochodzą z końca lat 70ych ubiegłego wieku  Technologia EPO 

jest sprawdzona w wielu państwach o różnych systemach prawnych i o różnych nawykach społecznych  

W Polsce międzynarodowe i krajowe firmy kurierskie stosują EPO z powodzeniem do usprawniania 

swojej logistyki oraz świadczenia dodatkowych usług dla klientów takich jak np  automatyczne 

generowanie ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej  W drugiej dekadzie XXI wieku 

jest już najwyższy czas by wdrożyć EPO w polskich sądach 

W przypadku korespondencji sądowej informacja o przesyłce jest tak samo ważna jak sama przesyłka  

Dzięki EPO można uzyskać spore przyspieszenie i obniżyć koszt dostarczania przesyłek oraz informacji 

o nich  Ponadto wdrożenie EPO daje szansę na usprawnienie pracy sądów  Wdrożenie EPO przyniesie 

szereg bardzo istotnych bezpośrednich korzyści, w tym zwłaszcza:

1  Skrócenie czasu doręczeń, prawdopodobnie o połowę!

2  Automatyczne generowanie przez system statystyki doręczeń, w  tym statystyki na 

poziomie poszczególnych przesyłek – obecnie taka statystyka nie jest prowadzona! 

3  Koniec problemu potwierdzeń odbioru zaginionych na poczcie oraz zaginionych w sądzie 

4  Wyeliminowanie problemów z nieczytelnym wypełnieniem Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru  

5  Automatyzacja dużej liczby czynności biurowych w  sądach, uwolnienie zasobów 

ludzkich sięgający 750 tys  roboczogodzin miesięcznie do innych prac oraz możliwość 

sprawniejszego zarządzania pracownikami sądów 

6  Przyspieszenie i zwiększenie dokładności komunikacji pomiędzy sądami a operatorem 

pocztowym poprzez zastąpienie kontaktów pomiędzy ludźmi elektroniczną wymianą danych  

7  Uproszczenie szkolenia pracowników każdego nowego operatora pocztowego w zakresie 

prawidłowego dokumentowania doręczeń 

8  Zmniejszenie kosztów po stronie doręczycieli pozwoli wymiarowi sprawiedliwości na 

uzyskanie korzystnych cen w kolejnych przetargach na operatora doręczeń sądowych 

Do tej pory wydano akty prawne i podpisano umowy konieczne do wdrożenie EPO  Obecnie konieczne 

jest wypracowanie rozwiązań teleinformatycznych, a następnie ich przetestowanie i wdrożenie zarówno 

po stronie operatora pocztowego jak i poszczególnych sądów  Niestety współpraca nowego operatora 

przebiega w niekonstruktywnym klimacie spowodowanym wygraniem przez niego przetargu wbrew 

oczekiwaniom organizatorów przetargu  Pomimo niekorzystnego klimatu operator niepubliczny 

zapowiedział wdrożenie EPO o rok wcześniej niż wynika to z zobowiązań umownych 

WSTĘP
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Szansa na usprawnienie postępowań sądowych

Doręczenie pism w  sprawach sądowych w  Polsce jest niepotrzebnie sformalizowane i  oparte 

o XIX wieczne technologie. Niestety w najbliższych latach nie można liczyć na zmianę kodeksów 

postepowań, której celem będzie racjonalizacja procesu doręczenia. W najbliższych latach jedynym 

sposobem przyspieszenia doręczania jest wprowadzenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru.

Zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych doręczenia stanowią obowiązek sądu (tzw  zasada 

oficjalności doręczeń) oraz są dokonywane głównie w  formie papierowej  Ponadto informacja 

o  potwierdzeniu odbioru doręczenia (lub jego braku) jest również i  zupełnie niepotrzebnie 

dokonywana na podstawie obiegu dokumentów w wersji papierowej 

Sąd dokonuje doręczeń przez pocztę, komornika, woźnych oraz sądową służbę doręczeniową 

a w sprawach karnych w razie niezbędnej konieczności również przez policję  W praktyce regułą 

jest dokonywanie doręczeń przez pocztę  Szczegółowy tryb określa rozporządzenie ministra 

sprawiedliwości 

Polskie środowisko prawnicze i urzędnicze jest niesamowicie konserwatywne jeśli chodzi o sposób 

doręczanie pism sądowych  Jest to częściowo uzasadnione tym, że prawidłowe doręczenie pism 

sądowych jest niezbędne dla prawidłowości całego postępowania  Od niego zależy zarówno ważność 

postępowania jak i skuteczność wnoszenie środków zaskarżania oraz stwierdzenie prawomocności 

wydanego przez sąd orzeczenia 

Jednak jest to konserwatyzm nadmierny  O ile w sprawach karnych doręczanie pism ukształtowane 

jako obowiązek sądu można zrozumieć1, o tyle w sprawach cywilnych przerzucenie ciężaru doręczenia 

1 Prawo karne to część prawa, gdzie zamiast strony pokrzywdzonej występuje państwo, gdyż prawodawca uznał, że przestępstwo jest na tyle poważne, że 
władza powinna w interesie ogółu ścigać przestępcę  

1.  
DORĘCZENIE PISM 
W SPRAWACH SĄDOWYCH 
W POLSCE
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Szansa na usprawnienie postępowań sądowych

na instytucję państwową i odebranie powodowi możliwości skuteczniejszego zatroszczenia się o własny 

interes jest niezrozumiałe, bowiem jest nieefektywne i nieskuteczne  Powód jest stroną najbardziej 

zainteresowaną w szybkim, tanim i  skutecznym doręczeniu wszelkich pism  Jednakże w Polsce 

odebrano mu tę możliwość na rzecz urzędników państwowych, którzy mają wszelkie powody by 

postępować rutynowo, i którzy rozliczani są nie z szybkości i skuteczności doręczenia, a z dochowania 

wszelkich elementów wysoce sformalizowanego procesu doręczeń 

Doręczenia jako obowiązek urzędników są nieskuteczne i nieefektywne ponieważ z jednej strony mamy 

urzędników sądowych, którzy nie mają osobistego interesu w sprawnym i skutecznym doręczeniu oraz 

(do niedawna) listonosza, który otrzymywał tę samą pensję bez względu na skuteczność doręczeń, 

a z drugiej strony osobę narażaną na proces, która może osiągnąć ogromne korzyści z unikania lub 

wydłużenia procesu sądowego  Jest powszechnie wiadomym, że listonosze na życzenie potencjalnych 

pozwanych lub już pozwanych usiłujących opóźnić proces wypisywali na formularzu potwierdzenia 

odbioru fikcyjne przyczyny niedoręczenia za „wynagrodzeniem”  Stawka za taką „usługę” wynosiła 

od 20-40 zł jednorazowo do 40-100 zł za „comiesięczny abonament”  

Od stycznia b r  pisma sądowe doręczane są przed doręczycieli niepublicznego operatora pocztowego, 

który wprowadza elementy wynagrodzenia uzależnione od skuteczności doręczeń  Ale ze względu na 

zbyt krótki okres funkcjonowania (od stycznia 2014) trudno stwierdzić czy zmieniło to wystarczającą 

asymetrię bodźców pomiędzy doręczającym a  odbierającym pisma sądowe, by zdecydowanie 

zmniejszyć skalę celowych niedoręczeń oraz celowego opóźniania dostarczenia potwierdzeń odbioru 

Większą szansę na eliminacje takich patologii i zwiększeni skuteczności doręczeń daje gruntowna 

zmiana sposobu doręczeń poprzez przeniesienie ciężaru doręczeń w sprawach cywilnych z urzędników 

na strony postępowania oraz rozszerzenie katalogu podmiotów zajmujących się doręczeniami  

Poniższa ramka opisuje tak ukształtowany system amerykański, który znany jest ze skuteczności 

i efektywności doręczeń pism procesowych 
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Szansa na usprawnienie postępowań sądowych

Doręczenia w USA

Skuteczna i efektywna jest amerykańska procedura doręczeń w sprawach cywilnych  Opiera 
się ona o doręczenia dokonywane przez strony, które mają jeśli chcą możliwość skorzystania 
z usług urzędników lub licencjonowanych doręczycieli  Reguły doręczeń pism procesowych 
różnią się w szczegółach pomiędzy poszczególnymi stanami  Jednak ogólnie charakteryzują się 
następującymi rozwiązaniami:

Kto doręcza

OO uprawnionym do doręczania pism sądowych jest każdy kto (1) jest obywatelem USA 
i rezydentem stanu w którym toczy się sprawa; (2) nie jest stroną w danej sprawie; (3) 
ukończył 18 lat

OO często można skorzystać z usług biura szeryfa, gdzie za opłatą szeryf lub jego pracownicy 
doręczą pismo wskazanej osobie

OO w niektórych stanach zawód doręczyciela pism sądowych jest zawodem regulowanym 
i wymaga uzyskania licencji (process server license), a czasem spełnienia innych warunków 
(jak wykupienie ubezpieczenia)

OO Nawet w stanach gdzie nie ma obowiązku korzystania z licencjonowanego doręczyciela 
korzysta się z ich usług regularnie, gdyż mają doświadczenie w skutecznym i efektywnym 
doręczaniu pism oraz dokumentowaniu faktu doręczenia 

OO W praktyce doręczeniami zajmują się prywatni detektywi, adwokaci oraz ich pracownicy  
O tym, jak nabyć prawo do doręczania pism decyduje prawo danego stanu 

Jak doręcza

OO Osoba doręczająca (legal process server) doręcza pismo stronie sprawy osobiście  
OO Po doręczeniu sporządza potwierdzenie dostarczenia pisma procesowego (affidavit of 

service / proof of service), które po uwierzytelnieniu składane jest w sądzie  Uwierzytelnienie 
polega na podpisaniu treści pisma w obecności osoby uprawnionej do poświadczania 
oświadczeń woli  Zazwyczaj osobę poświadczającą można znaleźć w urzędach miejskich, 
bankach, kancelariach prawnych czy firmach ubezpieczeniowych 

OO Potwierdzenie zawiera informacjo o  tym kto, komu, kiedy, gdzie, jak i  w  jakich 
okolicznościach doręczył pismo  Ewentualnie dokumentuje podjęte próby oraz wyjaśnia 
dlaczego doręczenie nie było możliwe 

OO Potwierdzenie doręczenia przekazuje się podmiotowi, który zlecił usługę doręczenia celem 
przedstawienia w sądzie 

OO W większości wypadków dla skuteczności doręczenia wystarczy przekazać pismo do rąk 
adresata lub w wypadku odmowy przyjęcia zostawić pismo przy jego nogach i odejść  

OO Obowiązek udowodnienia faktu doręczenia pisma adresatowi należy do osoby, która 
podjęła się doręczenia  

OO W większości stanów można doręczać gdziekolwiek i kiedykolwiek  W niektórych stanach 
nie można doręczać w miejscu zamieszkania w niedzielę, w trakcie drogi do i z sądu  
Niektóre stany wyłączają możliwość dokonywania doręczeń w dniach wolnych od pracy 
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Szansa na usprawnienie postępowań sądowych

Niestety żaden kalendarz prac legislacyjnych, oficjalne dokumenty rządowe ani żadne publicznie 

dostępne wypowiedzi przedstawicieli władzy nie zapowiadają zwiększenia skuteczności i obniżenia 

kosztów doręczeń w sprawach cywilnych poprzez ich liberalizację lub choćby zmniejszenie liczby 

i rodzaju czynności potrzebnych do doręczenia pisma  W takiej sytuacji jedyny możliwy sposób 

na zwiększenie skuteczności i efektywności doręczeń to wdrożenie Elektronicznego Potwierdzenia 

Odbioru w ramach obowiązującej obecnie procedury doręczeń 
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Szansa na usprawnienie postępowań sądowych

Technologia potrzebna do wdrożenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru („EPO”) istnieje od 

ponad 30 lat. Pierwsze wdrożenia EPO pochodzą z końca lat 70ych ubiegłego wieku. Technologia 

EPO jest sprawdzona w wielu państwach o różnych systemach prawnych i o różnych nawykach 

społecznych. W Polsce międzynarodowe i krajowe firmy kurierskie stosują EPO z powodzeniem 

do usprawniania swojej logistyki oraz świadczenia dodatkowych usług dla klientów jak np. 

automatyczne generowanie ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej. W drugiej 

dekadzie XXI wieku jest już najwyższy czas by wdrożyć EPO w polskich sądach. 

Działająca od 1973 firma kurierska FedEx, która była i jest liderem w wdrożeniu nowoczesnych 

technologii służących do usprawniania obiegu dokumentów oraz tworzenia nowych usług w oparciu 

o  informacje wygenerowane przy zarządzaniu przemieszczaniem paczek od początku swojej 

działalności stworzyła system komputerowy do nadzorowania i zarządzania przepływem paczek  

W roku 1977 technologia skanowania kodów kreskowych rozwinęła się na tyle, że rozpoczęto 

wdrożenie systemu opartego o kod kreskowy na każdej przesyłce, który pozwalał zapisywać w systemie 

komputerowym COSMOS (Customer, Operations, Service, Master On-line System) informacje 

o przemieszczaniu się paczki, podjęciu u klienta, uregulowaniu rachunku i dostarczenia paczki do 

adresata oraz personalia osoby, która odebrała paczkę  Początkowo skanowano kody kreskowe tylko 

w lokalnych sortowniach (poniżej zdjęcia wykorzystywanego wówczas skanera),

2.  
TECHNOLOGIA POTRZEBNA 
DO WDROŻENIA 
ELEKTRONICZNEGO 
POTWIERDZENIA ODBIORU 
(„EPO”)
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Szansa na usprawnienie postępowań sądowych

lecz od 1986 wszystkich kurierów firmy wyposażono w poręczne skanery (poniżej zdjęcie)  

Korzystając z  informacji generowanych przez skanery oraz ze spadających kosztów rozwiązań 

teleinformatycznych w 1993 udostępniono klientom wysyłającym dziennie trzy paczki lub więcej 

system z regularnie wykorzystywanymi adresami odbiorców, który drukował etykiety adresowe, 

wzywał kurierów bez konieczności telefonowania, oraz na bieżąco udostępniał informacje 

o przemieszczaniu się paczek  

W 1994 stworzono stronę internetową, która pozwalała każdemu klientowi śledzić przemieszczanie się 

jego przesyłki w czasie rzeczywistym  Warto nadmienić, że śledzenie przesyłki w czasie rzeczywistym 

jest funkcjonalnością, która znakomicie może usprawnić sądom organizowanie spraw (np  widząc 

nieskuteczność pierwszych doręczeń do części osób wezwanych na sprawę, a bez których sprawa nie 

może się odbyć sędzia może z wyprzedzeniem przedsięwziąć środki zaradcze mające na celu skuteczne 

poinformowanie o wezwaniu na rozprawę)  Niestety w Polsce 20 lat później jest to funkcjonalność, 

która cały czas niedostępna jest dla polskich sędziów, ze stratą dla wszystkich, którzy zmuszeni są 

korzystać z usług polskiego wymiaru sprawiedliwości 

Choć technologie potrzebne do wdrożenia EPO są znane i stosowane od blisko półwiecza to wdrażając 

je w sektorze publiczny należy pamiętać o kilku istotnych wnioskach z wdrożeń u liderów sektora 

prywatnego:
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W N I O S K I  D L A  S E K T O R A  P U B L I C Z N E G O  Z   W D R O Ż E N I A  S Y S T E M Ó W  Z A R Z Ą D Z A N I A 
L O G I S T Y K Ą  P R Z E S Y Ł E K  N A  P R Z Y K Ł A D Z I E  S K A N O WA N I A  K O D Ó W  PA C Z E K  W   F E D E X

1. Przeprowadzać i powtarzać pilotaże wdrożenia na wszystkich etapach

Przy dużych projektach informatycznych, które istotnie zmieniają kluczowe elementy działania 
organizacji niemożliwym jest przewidzieć wszystkie konsekwencje zmiany oraz przewidzieć jak nowe 
procedury i technologie zastosowane w różnych częściach organizacji będą lub nie będą współgrać 

Przykładowo testy pilotażowe stwierdziły w FedEx, że skanowanie dla pracowników obciążonych 
ekspedycją paczek stanowiło dodatkowe zajęcie i  nie było tak sumienne wykonywane jak 
wymagało tego skuteczne działanie systemu  Skanowanie opóźniało poranną wysyłkę paczek ze 
stacji nadawczych, a szybkość wysyłki była kluczowym celem biznesowym, z którego rozliczani 
byli uprzednio pracownicy i kierownicy stacji nadawczych  W konsekwencji po wdrożeniu 
pilotażowym zaczęto rozliczać kierowników stacji oprócz szybkości wysyłki paczek również 
z wykonania wszystkich skanów paczek 

2. Stopniowo ulepszać system, bo najlepsze jest wrogiem działającego

Zaletą pilotażowych wdrożeń, gdzie wdrożenie tych samych elementów systemu testowano 
w kilku miejscach w różnych konfiguracjach jest ustalenie najlepszych praktyk wdrożenia  
Jednym z ważniejszych wniosków z pilotażów było stwierdzenie, że kurierzy działają sprawniej 
gdy wdraża się ich do mniejszej liczby skanów na początek i dopiero po opanowaniu technologii 
skanowania wdraża się ich do kolejnych skanowań  Dlatego przechodząc od wdrożeń pilotażowych 
do wdrożenia w  skali całego FedEx podjęto decyzje o  wprowadzeniu skanów doręczenia 
w październiku 1986, a skanów podjęć przesyłek dopiero w grudniu 1987 

3. Podzielić wdrożenie na etapy

Nawet drobny ale powtarzany błąd przy dużych projektach teleinformatycznych to katastrofa 
dla organizacji nim dotkniętej  Dla FedEx nawet na początkowym etapie wdrażania skanowania 
paczek system obejmował 30 tys  skanerów do codziennej obsługi 750 tys  paczek  By zmniejszyć 
ryzyko wdrożenia najpierw przez 2 lata szkolono 20 tys  liderów, którzy przeszkolili resztę 
pracowników  Co istotne najpierw wprowadzone skanowanie tylko w lokalnych sortowniach, 
a dopiero gdy krytyczna masa pracowników doszła do wystarczającego obycia z nową technologią 
rozwinięto skanowanie paczek na poziom każdego kuriera 

Udane posługiwanie się techniką teleinformatyczną pozwalającą śledzić przemieszczanie się przesyłek 

oraz potwierdzać ich doręczenie stała się na tyle ważne dla firm kurierskich żyjących z doręczania 

przesyłek, że w 1992 prezes UPS, głównego konkurenta FedEx, odnotował2, że 1992 był rokiem, 

w którym po raz pierwszy zaczęli wydawać więc na komputery i rozwiązania teleinformatyczne 

niż na samochody i ciężarówki służące do dostarczania przesyłek  Początkowo, informacja ta go 

przestraszyła, ale uznał, że informacja o przesyłkach jest tak samo ważna jak sama przesyłka 

2 “The Wizard is OZ; Interview with United Parcel Service Chief Executive Officer Kent Nelson,” Chief Executive (March 1994)
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W przypadku korespondencji sądowej informacja o przesyłce jest tak samo ważna jak sama 

przesyłka. Dzięki EPO można uzyskać spore przyspieszenie i obniżyć koszt dostarczania przesyłek 

oraz informacji o nich. Ponadto wdrożenie EPO daje szansę na usprawnienie pracy sądów.

Tradycyjne doręczenie korespondencji sądowej oparte jest o fizyczne dostarczenie korespondencji 

(niebieskie linie na poniższym wykresie, czynności 1 do 5 ) oraz fizyczne dostarczenie dokumentu 

potwierdzającego nadanie korespondencji i jej odbiór (linie niebieskie i czerwone oraz czynności 

1 do 9):

Uproszczony Schemat Tradycyjnego Doręczenia

2

6

89

7

45

3

1

Sąd

Adresat

Urząd
Nadawczy

Urząd
Oddawczy

3.  
WDROŻENIE EPO DAJE 
SZANSĘ NA USPRAWNIENIE 
PRACY SĄDÓW
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O P I S  S C H E M A T U  T R A D Y C Y J N E G O  D O R Ę C Z E N I A

1

Pracownik sądu przygotowuje przesyłkę

Pracownik sądu wypełnia druk potwierdzenia odbioru

Pracownik sądu odnotowuje nadanie korespondencji w książce korespondencji

2 Listonosz odbiera przesyłkę wraz z drukiem potwierdzenia z sądu i dostarcza do urzędu nadawczego

3 Urząd nadawczy transportuje przesyłkę wraz z drukiem potwierdzenia do urzędu odbiorczego

4 Listonosz dostarcza przesyłkę wraz z drukiem potwierdzenia do adresata

5 Adresat potwierdza odbiór przesyłki podpisem na druku potwierdzenia odbioru

6 Listonosz dostarcza podpisane potwierdzenie odbioru do urzędu oddawczego

7 Urząd oddawczy transportuje podpisane potwierdzenie odbioru do urzędu nadawczego

8 Listonosz dostarcza podpisane potwierdzenie odbioru do sądu

9

Pracownik sądu odnotowuje odbiór podpisanego potwierdzenia w książce korespondencji

Następnie przekazuje podpisane potwierdzenie odbioru kolejnym pracownikom sądowym 

Pracownik sądu właściwy dla danej sprawy wpina podpisane potwierdzenie odbioru do akt sprawy

Pełne wdrożenie EPO umożliwia zrezygnowanie z  fizycznego przesyłania druku potwierdzenia 

doręczenia oraz umożliwia śledzenie losu pisma w czasie rzeczywistym:

Uproszczony Schemat Doręczenia z EPO

2

45

3

1

Sąd

Adresat

Punkt
Nadawczy

Punkt
Oddawczy
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Szansa na usprawnienie postępowań sądowych

O P I S  S C H E M A T U  D O R Ę C Z E N I A  Z   E P O

1 Pracownik sądu przygotowuje przesyłkę – system komputerowy generuje wpis w elektronicznej książce 
nadawczej oraz informuje firmę doręczająca korespondencję o przesyłce

2 Kurier odbiera przesyłkę – pracownik sądu potwierdza na terminalu nadanie przesyłki – terminal przekazuje 
informację o nadaniu przesyłki do systemu komputerowego

3 Punkt nadawczy transportuje przesyłkę wraz z drukiem potwierdzenia do punktu odbiorczego – system na 
bieżące aktualizuje informacje o przemieszczeniu przesyłki

4 Kurier dostarcza przesyłkę wraz z drukiem potwierdzenia do adresata

5

Adresat potwierdza odbiór przesyłki podpisem rylcem na ekranie dotykowym (system odnotowuje nacisk, 
kont nachylenie i inne cechy potrzebne do potwierdzenia autentyczności podpisu) w momencie przekazania 
informacji o doręczenie do systemu będą one dostępne w sądzie i mogą być wykorzystane dla potrzeb 
procesowych 

Powyższy schemat przedstawia najlepsze obecnie dostępne na rynku rozwiązania  Nie jest jednak 

konieczne wprowadzenie wszystkich dostępnych funkcjonalności, by znakomicie ulepszyć system 

doręczeń  Przykładowo dostępne dziś technologie poręcznych terminali kurierskich pozwalają 

natychmiast w momencie podpisania rylcem na ekranie przez odbiorcę poinformować centralny 

komputer (oraz nadawcę) o odebraniu przesyłki  Ale równie dobrze sprawdzą się poręczne terminale, 

które informacje te przekażą do centralnego komputera po powrocie kuriera do punktu oddawczego 

(czyli w większości przypadku z opóźnieniem od 2 do 5 godzin od momentu doręczenia) 

Wdrożenie EPO przyniesie szereg bardzo istotnych korzyści, w tym zwłaszcza:

(i) Skrócenie czasu doręczeń, prawdopodobnie o połowę! – prawidłowe doręczenie obejmuje 

zarówno doręczenie przesyłki jak i doręczenie nadawcy potwierdzenia odbioru przesyłki. 

Nie istnieją obecnie w Polsce kompleksowe dane pozwalające oszacować o ile skróci się doręczanie po 

wprowadzeniu EPO  Ani sądy polskie ani ministerstwo sprawiedliwości nie prowadziły odpowiedniej 

statystyki  Choć dane te są oczywiście dostępne w aktach spraw  Niestety nigdy nie były kompleksowo 

zestawiane ani analizowane 

Jednakże, informacje z  pilotażowego wdrożenia zawarte w  uzasadnieniu do rozporządzenia 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych 

w postępowaniu cywilnym są wysoce obiecujące:

Zazwyczaj wyniki dobrze przygotowanych wdrożeń pilotażowych są nieznacznie lepsze od wdrożeń 

w pełnej skali  Jednakże ze względu na wyeliminowanie połowy obiegu papierowej dokumentacji 
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(porównaj schemat Uproszczony Schemat Tradycyjnego Doręczenia oraz schemat Uproszczony 

Schemat Doręczenia z EPO) zasadnym jest oczekiwanie skrócenia przeciętnego czasu doręczenia 

z obecnych ok  20 dni do 10 lub mniej dni 

Jeśli uda się ten wynik osiągnąć będzie to największe przyspieszenie istotnego elementu postępowania 

sądów w nowożytnej historii Polski 

(ii) Automatyczne generowanie przez system statystyki doręczeń, w tym statystyki na poziomie 

poszczególnych przesyłek – obecnie taka statystyka nie jest prowadzona!

W Polsce nie istnieje żadna systematyczna publiczna statystyka doręczeń pism procesowych! Urząd 

Komunikacji Elektronicznej upublicznia jedynie dane o terminowości przesyłek priorytetowych 

i ekonomicznych doręczanych przez operatora publicznego:

Dane te zebrane są na podstawie badania na próbie wysłanych przesyłek  I co najważniejsze nie dają 

żadnych informacji o przesyłkach rejestrowanych, w tym tych które stanowią korespondencję sądową 

Ministerstwo Sprawiedliwości również zdaje się nie dysponować takimi danymi, gdyż ich nie upublicznia, 

a na początku kwietnia 2014 wydziały administracyjne sądów w Polsce zaczęły otrzymywać maile 

z prośbą o informacje o tym ile spraw spadło z wokandy w latach 2011, 2012, 2013 z powodu nie 

doręczenia zwrotnego potwierdzenia odbioru („ZPO”, czyli kartonik potwierdzenia)  Z informacji 

uzyskanych od pracowników administracyjnych sądów wynika, że w  latach ubiegłych tego typu 

ewidencja nie była prowadzona, a sprawdzenie wszystkich protokołów rozpraw w celu zebrania tych 

informacji jest niewykonalne w większości sądów z powodu pracochłonności tego zadania 
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Oznacza to, że tradycyjny system obiegu informacji w  polskich sądach generuje informacje 

o doręczeniach, ale nie przetwarzał i nie analizował posiadanych informacji! Ponieważ, nie można 

zarządzać działaniem, które nie jest mierzone oznacza, że nikt nie zarządzał tempem przepływu 

spraw w sądach, a co najwyżej nim administrował  Ten poważny zarzut potwierdza sposób w jaki 

ministerstwo sprawiedliwości sformatowało najczęściej używane statystyki dotycząc rozpraw: są to 

statystyki spraw rozpoczętych i spraw zakończonych (tzw  wpływ i wypływ)  Tak skonfigurowana 

statystyka nie daje pojęcia o średnim trwaniu sprawy, wręcz można uznać, że została tak stworzona 

by uniknąć bulwersowania informacji publicznej przeciętnym trwaniem sprawy 

Wprowadzenie EPO da możliwość wyrugowania tego rażącego błędu w  zarządzaniu polskimi 

sądami  EPO, bowiem umożliwi automatyczne generowanie danych o pojedynczych przesyłkach jak 

również zestawienia zbiorcze  Możliwe będzie szybki porównanie zarówno skuteczności doręczeń 

do poszczególnych uczestników postępowania przed sądem (np  możliwe będzie sprawdzenie czy 

dany adwokat znajdujący się pod tym samym adresem odbiera wszystkie przesyłki czy też nie) jak też 

skuteczności doręczeń pomiędzy poszczególnymi sądami, sprawami i innymi, które będą potrzebne do 

zarządzania przepływem spraw w sądach, a na podstawie przepływu kolejnych pism będzie również 

można automatycznie (tj  za pomocą systemu komputerowego bez konieczności sięgania do akt 

sprawy) śledzić tempo procedowania w poszczególnych sprawach 

(iii) Koniec problemu potwierdzeń odbioru zaginionych na poczcie oraz zaginionych w sądzie.

Tradycyjny system dokumentowania odbioru nie jest zdolny śledzić przemieszczania się przesyłki, 

choć teoretycznie przemieszczanie to dokumentował  Dlatego zazwyczaj nie dało się ustalić kto 

odpowiadał za zaginięcie lub opóźnienie w dostarczeniu ZPO (papierowego potwierdzenia odbioru)  

W samym sądzie ZPO mogły zginąć w biurze podawczym, sekretariacie, pokoju gdzie znajdowały się 

akta, czy też nawet zawieruszyć się po wpięciu do właściwych akt  

Brak kontroli obiegu dokumentów tworzyły proste i bezkarne sposoby na sabotowanie rozpraw  

Przykładowo nietyczna strona postępowania lub nieetyczny adwokat mogli umówić się z listonoszem, 

by ten zgubił, lub przetrzymał ZPO do czasu planowanej rozprawy  Wobec braku ZPO potwierdzającego 

prawidłowe doręczenia zawiadomienia o rozprawie i braku części stron, świadków lub biegłych sędzia 

zmuszony był odwołać rozprawę -- następnie ZPO „spóźnione” trafiało do sądu po rozprawie tak, 

by każdy włącznie z nietycznymi uczestnikami postępowania winę za spadnięcie sprawy z wokandy 

mógł obarczyć „system doręczeń” 
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(iv) Wyeliminowanie problemów z  nieczytelnym wypełnieniem Zwrotnego Potwierdzenia 

Odbioru.

Potwierdzenie odbioru zawiera szereg informacji jak m in  datę doręczenia przesyłki, imię i nazwisko 

odbiorcy, powód zwrotu (niedoręczenia) przesyłki, datę zwrotu przesyłki, które obecnie wypełniane 

są ręcznie  Nieczytelne wypełnienie niektórych istotnych informacji na ZPO powoduje konieczność 

ponownego wysłania korespondencji i może doprowadzić do spadnięcia sprawy z wokandy  

System EPO eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania informacji oraz przyspieszy (po 

odpowiednim przeszkoleniu) wprowadzanie tych informacji poprzez wybór odpowiednich ikon 

w systemie informatycznym (patrz przykładowa ilustracja poniżej), a ponadto umożliwi przetwarzanie 

większej ilości informacji niż obecnie 

Przykłady ekranów w systemie EPO

(iv) Automatyzacja dużej liczby czynności biurowych w sądach, uwolnienie zasobów ludzkich 

sięgający 750 tys. roboczogodzin miesięcznie do innych prac oraz możliwość sprawniejszego 

zarządzania pracownikami sądów.

Wprowadzenie EPO umożliwia elektronizację całego obiegu informacji dotyczącego postępowania 

sądowego  Szereg czynności, które obecnie dokonywane są ręcznie (jak np  prowadzenie książki 

korespondencji przychodzącej/wychodzącej, dokumentowanie doręczenia w aktach sprawy, itp ) będą 

mogły być wykonywane bez lub przy minimalnym nakładzie pracy człowieka 

Skala potencjalnych oszczędności jest nieznana ponieważ nikt w polskich sądach nie prowadzi 

odpowiednich badań z  zakresu tzw  case flow management oraz ergonomii pracy w  sądach  

Z  szacunków udostępnionych przez PGP i  jego podwykonawców3, które obecnie zajmuje się 

doręczeniami sądowymi wynika, że mogą być to bardzo znaczne wartości:

3 Informacje uzyskane podczas rozmów oraz korespondencji mailowej z przedstawicielami PGP i jego podwykonawców 
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OO Miesięcznie średnio dostarczanych jest do sądów w Polsce ok 4,5 mln zwrotek przesyłek 

sądowych
OO W chwili obecnej średni czas jaki poświęca pracownik sądu na przygotowanie wprowadzenie 

kartonika ZPO w jego tradycyjnej postaci do wysyłki, następnie odebranie go od operatora 

i podpięcie do odpowiednich akt to ok  10 minut  Na czynności te składają się: 
OO nadrukowanie na ZPO niezbędnych danych (adresat, nadawca itp ), 
OO odebranie ZPO od operatora (w tym pokwitowanie odbioru ZPO), 
OO przemieszczenie ZPO wewnątrz sądu (do właściwego wydziału, następnie właściwego 

pokoju i referatu właściwego sędziego), 
OO ustalenie i zlokalizowanie akt sądowych właściwych dla danego ZPO i wpięcie (czy 

wręcz wszycie) ZPO w odpowiednim miejscu w tychże aktach 
OO Oszczędności czasowe związane z wyeliminowaniem wyżej wymienionych czynności to 

średnio około 10 minut na jedne ZPO, 10 minut przy 4,5 mln zwrotek miesięcznie to 45 mln 

minut czyli 750 tys  roboczogodzin miesięcznie!

Przyjmując że średni koszt pracy pracownika odpowiedzialnego za obsługę korespondencji pocztowej 

to 20 zł/h oznacza, że w skali miesiąca wprowadzenie systemu EPO w całym kraju da systemowi 

sądowemu 15 mln zł dodatkowych oszczędności, które pozwolą wyeliminować ten koszt całkowicie 

bądź przekierować uwolnione dzięki temu zasoby ludzkie do innych czynności, których wykonanie 

zwiększy efektywność wymiaru sprawiedliwości

(vi) Przyspieszenie i zwiększenie dokładności komunikacji pomiędzy sądami a operatorem 

pocztowym poprzez zastąpienie kontaktów pomiędzy ludźmi elektroniczną wymianą danych.

W sytuacji gdy informacje o nadaniu, przemieszczaniu się oraz doręczeniu/braku doręczenia będą 

miały postać elektroniczną informacje te będą przepływać automatycznie bez konieczności pracy 

ludzkiej  Stworzy to możliwość znacznego uproszczenia komunikacji pomiędzy sądami a operatorem 

pocztowym w sprawach spornych lub wymagających wyjaśnień 

Przykładowo reklamacje w sprawie wadliwego doręczenia zamiast być generowane ręcznie (czy to 

w postaci ręcznie wypełnionego formularza czy e-maila) będą mogły być generowane precyzyjnie 

i  „hurtowo” z  bazy danych i  natychmiastowo doręczane operatorowi pocztowemu w  postaci 

standardowych komunikatów elektronicznych co przyspieszy i zwiększy dokładność komunikacji, 

a zatem przyspieszy rozwiązywanie zwyczajowych problemów w zarządzaniu logistyką przesyłek 

sądowych 
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(vii) Uproszczenie szkolenia pracowników każdego nowego operatora pocztowego w zakresie 

prawidłowego dokumentowania doręczeń.

Uwolniony do konkurencji rynek doręczeń pocztowych zakłada, że operator pocztowy obsługujący 

sądy będzie się regularnie zmieniać  Co jakiś czas nowy zespół ludzi, który nie ma bieżącego 

doświadczenia w dokumentowaniu doręczeń przesyłek sądowych będzie podejmował ten obowiązek 

Sprawne przejmowanie doręczeń przez zespoły kolejnych operatorów pocztowych wymaga 

uproszczenia szkolenia i  wsparcia nowych doręczycieli techniką, która przejmie część procesu 

dokumentowania doręczenia i będzie aktywnie wspierać doręczycieli w dokumentowaniu doręczeń 

System komputerowy ma możliwość „prowadzenia” doręczycieli operatora pocztowego przez 

poszczególne kroki dokumentowania doręczenia lub niemożliwości doręczenia  System wyegzekwuje 

dokonanie każdego kroku z procedury dokumentowania doręczenia, automatycznie wygeneruje sporą 

część potrzebnych informacji (data, poprawne imię i nazwisko oraz adres)  Wprowadzenie EPO 

wyeliminuje większość problemów w dokumentowaniu doręczeń, z którymi borykają się doręczyciele 

PGP, którzy od niedawna opanowują procedurę potwierdzania doręczeń sądowych oraz pozwoli na 

uniknięcie tych problemów przez kolejne zespoły doręczycieli  

Przyspieszenie uczenia się pracowników poszczególnych operatorów pocztowych uczyni każdą 

przyszłą zmianę operatora pocztowego mniej problemową dla sprawnego obiegu dokumentów  

Zwiększy więc również wiarygodność sądów w zakresie regularnego zmieniania operatorów, co 

powinno znakomicie polepszyć pozycję negocjacyjną sądów wobec operatorów pocztowych 

(viii) Zmniejszenie kosztów po stronie doręczycieli, pozwoli wymiarowi sprawiedliwości na 

uzyskanie korzystnych cen w kolejnych przetargach na operatora doręczeń sądowych.

Szczegółowe śledzenie przemieszczanie przesyłek udostępnia operatorem wiele informacji przydatnych 

w optymalizacji logistyki doręczania przesyłek  Kluczowymi zmiennymi dla kosztu doręczania 

przesyłek sądowych są m in  takie czynniki jak liczba paczek doręczanych w jednym rejonie, liczba 

paczek doręczona przez jednego kuriera w jednym rejonie  Posiadając szczegółowe informacje tego 

typu operator będzie w stanie optymalizować trasy doręczycieli, liczbę doręczycieli oraz ilość środków 

technicznych  

Obniżenie kosztów po stronie operatora ma kapitalne znaczenie dla podatników, bowiem obniża 

cenę, którą będzie w stanie uzyskać wymiar sprawiedliwości w kolejnych przetargach na operatora 

obsługującego doręczenia sądowe 
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Do tej pory wydano akty prawne i podpisano umowy konieczne do wdrożenie EPO. Obecnie 

konieczne jest wypracowanie rozwiązań teleinformatycznych, a następnie ich przetestowanie 

i wdrożenie zarówno po stronie operatora pocztowego jak i poszczególnych sądów. Niestety 

współpraca nowego operatora przebiega w  niekonstruktywnym klimacie spowodowanym 

wygraniem przez niego przetargu wbrew oczekiwaniom organizatorów przetargu.

4.1.   Sposób organizacji przetargu na doręczanie przesyłek sądowych 

wskazuje, iż zamawiający nie dopuszczał możliwości wygrania przetargu 

przez podmiot inny niż Poczta Polska S.A.

Harmonogram przetargu na doręczenia przesyłek sądowych wskazuje, że albo zamawiający planował, 

że przetarg wygra dotychczasowy operator Poczta Polska, albo nie miał pojęcia o tym jak organizować 

przetargi na tak skomplikowaną i dużą usługę logistyczną  

Od momentu rozpisania przetargu do rozpoczęcia świadczenia usługi zamawiający przewidział cztery 

miesiące (patrz harmonogram poniżej)  Przetarg na tak poważne zadanie należało zorganizować co 

najmniej rok lub dwa przed przekazaniem usługi nowemu operatorowi  Ewentualnie można było 

zamiast przetargu na doręczanie w całym kraju zorganizować kilka przetargów na poszczególne 

części Polski, wraz z  narzuceniem operatorom obowiązku współpracy w  doręczaniu przesyłek 

wchodzących/wychodzących z regionów obsługiwanych przez nich  Taką staranność wykazałby 

urzędnik, gdyby naprawdę chciał skorzystać z konkurencji operatorów pocztowych do zwiększenia 

jakości i zmniejszenia ceny usługi 

4.  
WYPRACOWANIE 
ROZWIĄZAŃ 
TELEINFORMATYCZNYCH 
DO WDROŻENIE EPO



W rezultacie braku należytej staranności ze strony zamawiającego nowy operator dystrybucję 

korespondencji sądów w całej Polsce przejmował w kilka dni na, które przypadały święta Bożego 

Narodzenia oraz nowy rok! Przejmowanie tak dużej, skomplikowanej i wrażliwej bo dotyczącej 

jakości wymiaru sprawiedliwości operacji logistycznej w kilka dni musiało się skończyć licznymi 

niedociągnięciami  4 5 

H A R M O N O G R A M  P R Z E T A R G U  N A  D O R Ę C Z A N I E  K O R E S P O N D E N C J I  S Ą D O W E J

2 września 2013 ogłoszenie przetargu4 przez Sąd Apelacyjny w Krakowie i Prokuratora Generalnego 

– instytucje te reprezentuje Centrum Zakupów Dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej 

Piszę 2 września, bo co prawda na dokumentach przetargowych widnieje jako data ogłoszenia 

31 sierpnia 2013, ale była to sobota  Tak więc na złożenie ofert dano zaledwie miesiąc i kilka dni, 

bo termin składania ofert wyznaczono na 10 października 2013 

Co istotne jako dzień rozpoczęcia świadczenia usługi wpisano 1 stycznia 2014 – czyli niecałe trzy 

miesiące po złożeniu ofert  Więc nawet gdyby urzędnicy rozstrzygnęli przetarg w jeden dzień i nikt 

by się nie odwołał to oferent, który by wygrał miałby niecałe trzy miesiące na zorganizowanie 

logistyki przesyłki listów w całym kraju! Czy tak się organizuje poważne przedsięwzięcia? Raczej 

nie  Chyba że oczekuje się, że wygra ten który do tej pory świadczył tę usługę 

10 września 2013 odwołanie InPost5 do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej – dwa naistotniejsze 

zarzuty, które podnosił InPost to:

(i) wymaganie, żeby dowód odbioru miał moc dokumentu urzędowego  Jedynie Poczta Polska 

może spełnić ten warunek – jest to relikt z czasów kiedy poczta była urzędem  Teraz jest spółką ale 

przepisów nie zmieniono, więc jest jedyną spółką, która może wystawić dowód odbioru z mocą 

dokumentu urzędowego:

4 http://www czdsigb gov pl/attachments/article/71/og%C5%82oszenie%20o%20zam%C3%B3wieniu pdf

5 http://www czdsigb gov pl/attachments/article/71/odwo%C5%82anie pdf
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(ii) wymaganie, żeby każdy oferent dysponował siecią placówek w  całym kraju – czyli żeby 
przystępując do przetargu i nie będą pewien jego wyników rozwinął taką sieć jak ma pocztowy 
operator publiczny:

7 października 2013 Krajowa Izba Odwoławcza w składzie Paweł Trojan, Ryszard Tetzlaff oraz 
Justyna Tomkowska  wyrokiem nakazała6 skreślenie wymogu dowodu nadania z mocą urzędową, 
pozostawiając wymóg dysponowania ogólnopolską siecią placówek 

8 października 2013 urzędnicy zamawiający usługę przełożyli termin złożenia ofert7 
z 10 października na 31 października 

30 października 2013 urzędnicy ponownie przełożyli termin złożenia ofert8 z 31 października na 
5 listopada

21 listopada 2013 urzędnicy wybrali nowego operatora9 pocztowego dla sądów  Poczta Polska 
odwołała się od wyboru nowego operatora  Odwołanie to zostało oddalone 

18 grudnia 2013 podpisano umowę10 przewidującą rozpoczęcie świadczenia usługi 1 stycznia 
2014  PGP otrzymało mniej niż dwa tygodnie na przejęcie doręczeń dla wszystkich sądów w całym 
państwie! A tak naprawdę ze względu na przypadające na te dni święta PGP otrzymało 5 dni 
roboczych na wykonanie tak dużej i tak istotnej dla obywateli operacji logistycznej  Danie 
takiego terminu jest skrajną nieodpowiedzialnością zamawiającego 

4.2.  Pomimo niesprzyjającego klimatu Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru 

będzie wdrożone przez operatora niepublicznego przed terminem.

Umowa zawarta z PGP zakłada, że obowiązkiem operatora pocztowego jest wdrożenie EPO na 

terenie Polski do lipca 2015  Jednakże PGP i jej partnerzy dążą do sukcesywnego uruchamiania 

EPO począwszy od kwietnia 2014 r  i do pełnego uruchomienia EPO do końca września 2014 roku, 

zaczynając od największych ośrodków miejskich   6  7  8  9  10

6 ftp://ftp uzp gov pl/KIO/Wyroki/2013_2184 pdf

7 http://www czdsigb gov pl/attachments/article/71/zmiana%20terminu pdf

8 http://www czdsigb gov pl/attachments/article/71/zmiana%20terminu%202 pdf

9 http://www czdsigb gov pl/attachments/article/71/zawiadomienie%20o%20wyniku%20post%C4%99powania pdf

10 Informacje o terminie podpisania umowy uzyskałem w rozmowach i w korespondencji mailowej z przedstawicielami PGP oraz jego podwykonawców 
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H A R M O N O G R A M  W D R A Ż A N I A  E P O

wrzesień 2010 Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło umowę z Pocztą Polską SA, której przedmiotem 
jest opracowanie i wdrożenie na terenie całego kraju MS-EPO oraz integracja MS-EPO 
z dotychczasowymi systemami sądowymi (np  SAWA) 

Brak publicznie dostępnych informacji o zakończonym sukcesem wykonaniu tej umowy 

luty 2013 Ministerstwo Sprawiedliwości oddało do konsultacji społecznych rozporządzenie na temat 
elektronicznego potwierdzania korespondencji sądowej  W konsultacjach pominięto 
niepublicznych operatorów pocztowych zrzeszonych w Związku Pracodawców – 
Niepublicznych Operatorów Pocztowych  Projekt natomiast konsultowały firmy kurierskie, 
organizacje prawników oraz Poczta Polska 

23 maja 2013 W Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
19 kwietnia 2013 r  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu 
doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym 

30 września 2013 Podpisana umowa pomiędzy Sądem Apelacyjnym w Białymstoku, a firmą Currenda sp  z o o  
na dostosowanie odpowiednich modułów systemu „SAWA” do wymiany danych z systemem 
EPO  Zakres zmian w systemie „SAWA” obejmuje trzy sądy: Sąd Apelacyjny w Białymstoku, 
Sąd Okręgowy w Białymstoku oraz Sąd Rejonowy w Białymstoku 

21 listopada 2013 Wybór nowego operatora pocztowego dla sądów  W wyniku wygranego przetargu debiut EPO 
w sądach obsłuży Polska Grupa Pocztowa i podwykonawcy 

18 grudnia 2013 Podpisanie umowy z Polska Grupa Pocztowa 

17 lutego 2014 Polska Grupa Pocztowa ogłosiła, że rozpoczyna testy elektronicznego potwierdzenia odbioru  
Wdrożenie pilotażowe ma miejsce w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku  Docelowo system 
EPO obejmie wszystkie sądy w całym kraju 

Jak szacuje11 nowy operator doręczeń sądowych Ministerstwo Sprawiedliwości będzie mogło liczyć 

na dodatkowe oszczędności wynikające z wcześniejszego o około 12 miesięcy wdrożenia EPO, 

w wysokości około 16,8 mln zł mniejszego wynagrodzenia PGP, oraz około 180 mln zł zaoszczędzonych 

roboczogodzin co w sumie daje kwotę ok  196,8 mln zł oszczędności dzięki wdrożeniu o rok wcześniej 

niż wymaga tego umowa z PGP 

4.3.  Pełne wykorzystanie EPO do usprawnienia sądów wymaga wprowadzenia 

nowoczesnych technik zarządzania w sądach

Wdrożenie EPO skróci czas doręczeń i tworzy warunki do efektywniejszego zarządzania sądami  

Jednak nie gwarantuje wykorzystanie pełni możliwości EPO do przyspieszenia postępowań sądowych 

i wydajniejszego wykorzystania pracowników sądowych  By cel ten został osiągnięty konieczne jest 

przejście sądów z administrowania przepływem spraw na zarządzanie przepływem spraw 

Wprowadzenie do sądów metod zarządzania procesami pracy wypracowanymi w sektorze prywatnym 

nie jest niczym nowym  Sądy amerykański wdrożyły tą metodykę w latach 70ych i 80ych ubiegłego 

wieku, gdy rosnące opóźnienia w procedowaniu spraw powodowały narastające niezadowolenie 

wyborców 

11 Szacunki uzyskałem w rozmowach i w korespondencji mailowej z przedstawicielami PGP oraz jego podwykonawców
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Natomiast dla polskich sądów istotne jest iż dla uzyskania pełnych efektów wprowadzenia 

nowoczesnych metod zarządzania pracą oraz zinformatyzowania sądów konieczne jest by:

OO optymalizacja wewnętrznych procedur wynikających ze zwyczaju i prawa została dokonana 

przed wdrożeniem rozwiązań teleinformatycznych,
OO wprowadzenie zmian miało w strukturach władzy sądowniczej przywódców przekonanych 

do zmian, oraz gotowych wykorzystać swój prestiż i pozycję do wdrożenia zmian,
OO wprowadzający zmiany był świadom obaw i interesów wszystkich interesariuszy (sędziowie, 

pracownicy sądów, adwokaci, strony postępowań, ministerstwo sprawiedliwości firmy 

dostarczające rozwiązania teleinformatyczne, operatorzy pocztowi) poprzez ich bieżące 

monitorowania i  możliwie minimalizował je poprzez dialog, a  tam gdzie konieczne 

dostosowywał zmiany procedur i wdrażane rozwiązania teleinformatyczne stosownie do ich 

oczekiwań 

Główne zagrożenie dla uzyskania korzyści, które są możliwe dzięki wdrożeniu EPO jest brak 

entuzjazmu sędziów i pracowników sądowych dla potrzebnych zmian organizacyjnych  Sędziowie 

jako grupa zawodowa w dużym stopniu zachowują się według reguł syndromu oblężonej twierdzy, 

negatywnie oceniają dużą część zmian w organizacji sądów wprowadzanych z inicjatywy władzy 

wykonawczej w ostatnich latach oraz nie czując się upodmiotowieni w zarządzaniu sądami kwestionują 

proponowane zmiany, gdyż traktują ją jako narzuconą z zewnątrz i zagrażającą wypracowanym od lat 

rutynom postępowania  Podobne nastawianie mają pracownicy administracyjni sądów, a nastawienie 

to pogłębione zostało przez chaos wynikły z przejęcia doręczeń sądowych przez nowego operatora 

w tak krótkim okresie  Dla pełnego wykorzystania możliwości oferowanych przez EPO konieczne 

jest odzyskanie zaufania tych grup  Jest to zadanie przekraczające możliwości samego tylko operatora 

pocztowego, konieczne ku temu jest przywództwo ze strony ministerstwa sprawiedliwości oraz 

sędziowskich autorytetów 
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Zamiast podsumowania: co powinna przynieść przyszłość

Awizomaty

Coraz częściej na świecie, w tym w Polsce do przekazywania paczek, w tym paczek zawierających 

wartościowe przesyłki stosuje się paczkomaty (patrz zdjęcia poniżej)  

Paczkomat Poczty Australijskiej Paczkomat Deustche Post DHL

Paczkomat firmy Keba Paczkomat firmy InPost
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Paczkomaty są tańsze niż tradycyjne doręczenie  Pomiędzy 50% a 70% całkowitych kosztów 

doręczenia przesyłki jest generowane przez „ostatni kilometr” tj  przez doręczenie do rąk własnych 

odbiorcy  Paczkomaty są również wygodniejsze: dostępne są 24 godziny dziennie 7 dni w tygodniu 

i można z nich skorzystać gdy się ma czas i ochotę, a nie koniecznie wtedy, gdy przybył doręczyciel 

Nie ma powodów, oprócz konieczność zmian w prawie oraz zmiany przyzwyczajeń by standardowe 

paczkomaty wzbogacone o dostępne na rynku technologie weryfikacji tożsamość osób wydawały 

przesyłki sądowe  Do takich technologii należą m in :

OO Skan dowodu osobistego połączony z podpisem na ekranie dotykowym oraz zdjęciem 

osoby odbierającej awizowaną przesyłkę,
OO Czytniki biometryczne weryfikujące tożsamość na podstawie danych biometrycznych 

zapisanych w dokumencie potwierdzającym tożsamość 

Doręczanie dokumentów w postaci elektronicznej

W XXI wieku większość doręczeń sądowych nie powinna się odbywać w formie papierowej  Jest to 

zbyt drogie i pracochłonne rozwiązanie  

Już teraz wszędzie tam gdzie adresatem doręczenia jest profesjonalny pośrednik w  obrocie 

prawnym (adwokat, radca, komornik, syndyk, itp ) doręczenie powinno mieć z mocy prawa formę 

elektroniczną  Polskie samorządy zawodowe zawodów prawniczych w większości udostępniają 

swoim członkom skrzynki elektroniczne w swoich własnych domenach, uprzednio weryfikując 

tożsamość osób ubiegających się o taką skrzynkę 

Jeśli chcemy podwyższyć pewność doręczenia i odbierania elektronicznych przesyłek sądowych to 

ministerstwo sprawiedliwości może stworzyć własny serwer w ramach, którego będzie odbywało 

się zarówno nadanie jak i odebranie poczty elektronicznej  A na którym to serwerze udostępni 

skrzynki elektroniczne wszystkim zweryfikowanym co do tożsamości profesjonalnym pośrednikom 

w obrocie prawnym 
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Więcej informacji na stronie Fundacji: www wei org pl

Paweł Dobrowolski – ekspert Warsaw Enterprise Institute  Były prezes Forum Obywatelskiego 

Rozwoju  Pracował z profesorem Sachsem  Absolwent Uniwersytetu Harvarda 

Od 1995 r  zajmuje się doradztwem gospodarczym – pomaga zarządom i  właścicielom spółek 

w podejmowaniu strategicznych decyzji  W tym czasie brał udział w ponad 50 transakcjach kupna 

i sprzedaży spółek, z czego około 20 doszło do skutku na łączną sumę ok 1 miliarda Euro  Przygotował 

kilkadziesiąt biznesplanów, oraz strategii rozwoju 

Autor koncepcji wprowadzenia do polskiego porządku prawnego Publicznego Wysłuchania  

Koncepcja ta została wdrożona w  2005 r  w  uchwalonej przez Sejm ustawie lobbingowej, 

w 2006 r w rozporządzeniu Rady Ministrów o przeprowadzeniu publicznego wysłuchania, oraz 

w 2006 r  w uchwale Sejmu w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

Autor raportu szacującego dług publiczny Polski na powyżej 200% PKB, książki pt  „Podstawy 

Analizy Finansów Firm” wydanej nakładem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz kilkudziesięciu 

artykułów o bankowości centralnej, upadłości, mediach, oraz gospodarce 

Strażak w Ochotniczej Straży Pożarnej 
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