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RZE CZN IK  PRAW  OB YWAT EL SKICH  

Adam Bodnar 

 IV.511.64.2020.MK 

Nowelizacja przepisów postępowania cywilnego, wprowadzona ustawą z 4 lipca 

2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. poz. 1469 ze zm.), która w zasadniczej części weszła w życie 7 listopada 2019 r., 

wymaga wypracowania nowych aktów wykonawczych. Jednym z takich aktów, oddzielnie 

wymienionym w art. 15a ustawy z 4 lipca 2019 r. (który to przepis został wprowadzony 

ustawą z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 

niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r., poz. 2089), jest nowe rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w sprawach cywilnych. 

Na mocy art. 15a ustawy z 4 lipca 2019 r. dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na 

podstawie art. 131 § 2 ustawy zmienianej w art. 1 (czyli Kodeksu postępowania cywilnego) 

zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 131 § 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie 

dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Oznacza to, że 

obecne rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 października 2010 r. w sprawie 

szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 1222 ze zm.) utraci moc 7 maja 2020 r. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z 15 lipca 1987 r. 

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2018 r., poz. 2179 ze zm.) uprzejmie proszę 

Pana Ministra o poinformowanie o stanie prac legislacyjnych nad tym rozporządzeniem 

i przesłanie kopii aktualnej wersji projektu rozporządzenia. 

Jednocześnie, w nawiązaniu do odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości, Pana Marcina Warchoła, z 27 marca 2018 r., na interpelację poselską 

nr 19692 (http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6E1ADC8D dostęp 

11 lutego 2020 r.), a zwłaszcza końcowego akapitu o treści: „Niezależnie od powyższego, 
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z uwagi na wpływające do Ministerstwa Sprawiedliwości postulaty w zakresie wskazanym 

w interpelacji, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi aktualnie 

prace analityczne i koncepcyjne nad ewentualnym wprowadzeniem rozwiązania, które 

ułatwiłoby odbiór awizowanej przesyłki sądowej w postępowaniu cywilnym osobie 

upoważnionej przez jej adresata, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony wszystkim 

uczestnikom tego postępowania przewidzianej w przepisach aktualnie obowiązujących”, 

uprzejmie proszę o poinformowanie o wyniku wskazanych prac analitycznych 

i koncepcyjnych, prowadzonych w Ministerstwie i o ostatecznie zajętym w tej kwestii 

stanowisku resortu. 


