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Doręczenia  

Art. 65. § 1. Sąd dokonuje doręczeń przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne 
upowaŜnione przez sąd osoby lub organy.  

§ 2.  Do doręczenia pism w postępowaniu sądowym przez pocztę stosuje się tryb doręczania 
pism sądowych w postępowaniu cywilnym, jeŜeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej. 
§ 3. Pismo moŜe być takŜe doręczone za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. 
W takim wypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych. 

Art. 66. § 1. W toku sprawy adwokaci i radcy prawni mogą doręczać sobie nawzajem pisma 
bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.  

§ 2. Doręczenie adresatowi moŜe nastąpić takŜe przez wręczenie mu pisma bezpośrednio w 
sekretariacie sądu. 

Art. 67. § 1. JeŜeli stroną jest osoba fizyczna, doręczenia dokonuje się jej osobiście, a gdy nie 
ma ona zdolności procesowej - jej przedstawicielowi ustawowemu.  

§ 2. Pisma w postępowaniu sądowym lub orzeczenia dla osoby prawnej, jak równieŜ dla 
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, doręcza się organowi 
uprawnionemu do reprezentowania ich przed sądem lub do rąk pracownika upowaŜnionego 
do odbioru pism. 
§ 3. Pisma w postępowaniu sądowym dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, 
wpisanych do rejestru sądowego na podstawie odrębnych przepisów, doręcza się na adres 
podany w rejestrze, chyba Ŝe strona wskazała inny adres dla doręczeń. 
§ 4. W razie niemoŜności doręczenia w sposób określony w § 3, stosuje się odpowiednio art. 
70 § 2. 
§ 5. JeŜeli ustanowiono pełnomocnika lub osobę upowaŜnioną do odbioru pism w 
postępowaniu sądowym, doręczenia naleŜy dokonać tym osobom. 

Art. 68. § 1. W dni ustawowo wolne od pracy oraz w porze nocnej, doręczeń moŜna 
dokonywać tylko w wyjątkowych przypadkach, za uprzednim zarządzeniem prezesa sądu.  

§ 2. Za porę nocną uwaŜa się czas od godziny dwudziestej pierwszej do godziny siódmej. 

Art. 69. Doręczenia dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata 
zastanie. 

Art. 70. § 1. Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o kaŜdej zmianie 
swojego zamieszkania, adresu do doręczeń lub siedziby.  

§ 2. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem 
doręczenia, chyba Ŝe nowy adres jest sądowi znany. O powyŜszym obowiązku i skutkach jego 
niedopełnienia sąd powinien pouczyć stronę przy pierwszym doręczeniu. 
§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje się do doręczenia skargi o wznowienie postępowania. 



Art. 71. § 1. Doręczenia Ŝołnierzom zasadniczej słuŜby wojskowej dokonuje się za 
pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której Ŝołnierz pełni słuŜbę.  

§ 2. Doręczenia osobom pozbawionym wolności dokonuje się za pośrednictwem administracji 
odpowiedniego zakładu. 

Art. 72. § 1.  JeŜeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, moŜe doręczyć pismo 
dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było - administracji domu lub dozorcy, jeŜeli osoby 
te nie mają sprzecznych interesów w sprawie i podjęły się oddania mu pisma.  

§ 2.  JeŜeli doręczenia dokonuje się w miejscu pracy, moŜna doręczyć pismo osobie 
upowaŜnionej do odbioru pism. 

Art. 73.  § 1. W razie niemoŜności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, 
pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, 
dokonując jednocześnie zawiadomienia określonego w § 2.  

§ 2. Zawiadomienie o złoŜeniu pisma wraz z informacją o moŜliwości jego odbioru w 
placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia 
zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest moŜliwe, na 
drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach 
biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. 
§ 3. W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się 
powtórne zawiadomienie o moŜliwości odbioru pisma w terminie nie dłuŜszym niŜ 
czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złoŜeniu pisma w placówce pocztowej 
albo w urzędzie gminy. 
§ 4. Doręczenie uwaŜa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa 
w § 1. 

Art. 74. § 1. JeŜeli adresat odmawia przyjęcia pisma, zwraca się je sądowi z adnotacją o 
odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją dołącza się do akt sprawy.  

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, uznaje się, Ŝe pismo doręczone zostało w dniu 
odmowy jego przyjęcia przez adresata. 

Art. 75. Pisma w postępowaniu sądowym i orzeczenia doręcza się w odpisach. 

Art. 76. § 1. Pełnomocnikowi kilku osób doręcza się jeden egzemplarz pisma i załączników.  

§ 2. Uprawnionemu przez kilku uczestników postępowania do odbioru pism w postępowaniu 
sądowym doręcza się po jednym egzemplarzu dla kaŜdego uczestnika. 
§ 3. JeŜeli jest kilku pełnomocników jednej strony, sąd doręcza pismo tylko jednemu z nich. 

Art. 77. § 1. Odbierający pismo potwierdza odbiór i jego datę własnoręcznym podpisem. 
JeŜeli tego nie moŜe lub nie chce uczynić, doręczający sam oznacza datę doręczenia oraz 
przyczyny braku podpisu.  

§ 2. Doręczający stwierdza na potwierdzeniu odbioru sposób doręczenia, a na doręczonym 
piśmie zaznacza dzień doręczenia i opatruje to stwierdzenie swoim podpisem. 



Art. 78. JeŜeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczona skarga lub inne 
pismo w postępowaniu sądowym albo orzeczenie wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej 
praw, doręczenie moŜe do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub 
pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby 
zainteresowanej przez sąd orzekający. 

Art. 79. § 1. Sąd ustanowi kuratora, jeŜeli wnioskodawca uprawdopodobni, Ŝe miejsce pobytu 
strony nie jest znane.  

§ 2. O ustanowieniu kuratora przewodniczący ogłosi publicznie w budynku sądowym i 
urzędzie właściwej gminy, w sprawach zaś większej wagi, gdy uzna to za potrzebne, takŜe w 
prasie. 
§ 3. Z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie staje się skuteczne. Sąd moŜe jednak 
uzaleŜnić skuteczność doręczenia od upływu oznaczonego terminu od dnia wywieszenia 
obwieszczenia w budynku sądowym. 

Art. 80. Przepisy o doręczeniu stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, i ustanowieniu 
dla niej kuratora stosuje się równieŜ do jednostek organizacyjnych, które nie mają organów 
albo których organy są nieznane z siedziby. 

Art. 81. Gdy okaŜe się, Ŝe Ŝądanie ustanowienia kuratora lub wywieszenia pisma nie było 
uzasadnione, sąd zarządzi doręczenie pisma w sposób właściwy, a w miarę potrzeby zniesie 
na wniosek strony zainteresowanej postępowanie przeprowadzone z udziałem kuratora lub po 
wywieszeniu pisma w budynku sądowym. 

 


