
Warszawa, 13 lipca 2021 r.       

Pan
Adwokat Filip Thol
Stowarzyszenie Adwokackie
Defensor Iuris

Szanowny Panie Mecenasie,

w odpowiedzi na pismo z 28 czerwca 2021 r. dotyczący funkcjonowania Portalu 

Informacyjnego Sądów Powszechnych w związku z nowelizacją ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, uprzejmie przedstawiam, co 

następuje: 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, dalej „u.d.i.p.”) prawo do informacji publicznej 

obejmuje m.in. uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji 

przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. 

Szczegółowy zakres zagadnień składających się na informację publiczną wymieniony został 

w art. 6 u.d.i.p. Tymczasem pytania zawarte we wskazanym wystąpieniu nie odnoszą się do 

działalności Ministerstwa Sprawiedliwości, ani też do stanu prac nad ustawą, lecz do 

zagadnień szczegółowych związanych z jej wykładnią. Wykładnia obowiązujących przepisów 

nie stanowi zaś informacji publicznej w rozumieniu u.d.i.p.

Przepisy aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Ministerstwa Sprawiedliwości 

(w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości, Dz. U. poz. 2271, oraz 

zarządzenia nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu 

Ministerstwu Sprawiedliwości, M.P. Nr 524) nie upoważniają Ministra Sprawiedliwości do 

dokonywania wykładni przepisów prawa, udzielania porad prawnych lub sporządzania opinii 

prawnych na potrzeby podmiotów indywidualnych.

Odnosząc się jednak do przedstawionych zagadnień należy jedynie wskazać, 

że w ustawie z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 1090) w art. 4 przewidziano zmiany w ustawie 
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z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm., dalej „ustawa anty-COVID-19”), 

polegające m.in. na dodaniu art. 15zzs9 przewidującego realizację doręczeń elektronicznych 

za pośrednictwem Portalu Informacyjnego. 

Zgodnie z treścią art. 15zzs9 ust. 2 ustawa anty-COVID-19, w okresie obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz 

w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach prowadzonych w sposób określony 

w art. 15zzs1, w braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego 

obsługującego postępowanie sądowe sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi 

patentowemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej cyfrowe odwzorowania 

pism procesowych, zawiadomień, wezwań i orzeczeń poprzez umieszczenie ich w systemie 

teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny). Nie dotyczy to 

pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi 

dokumentami niepochodzącymi od sądu. 

Datą doręczenia jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w 

portalu informacyjnym. W przypadku braku rzeczywistego zapoznania się z pismem przez 

adresata, uznaje się je za doręczone po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w portalu 

informacyjnym. Doręczenie pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego wywołuje 

skutki procesowe określone w Kodeksie postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia 

pisma sądowego.

Odnosząc się natomiast do przedstawionego apelu w sprawie wstrzymania stosowania 

przepisów dotyczących doręczania korespondencji zawodowym pełnomocnikom za 

pośrednictwem portalu informacyjnego należy wskazać na brak jest uzasadnienia i podstaw 

prawnych do nieprzestrzegania obowiązujących przepisów ustawy.

    Z poważaniem

Aleksandra Ziółkowska-Majkowska
Dyrektor

Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego
/podpisano elektronicznie/
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