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Sprawa: odpowiedź na skargę 
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Biuro Wsparcia Klientów Regionalny Dział Obsługi Klientów Warszawa-Województwo informuje, iż sprawa 

przedstawiona w piśmie z dnia 24 maja 2019 roku, z datą wpływu do Poczty Polskiej S.A. 25 maja 2019 roku, 

dotycząca odmowy wydania przesyłek poleconych, została rozpatrzona w trybie skargowym. 

Dokonane ustalenia wykazały, że sprawa dotyczy przesyłek sądowych o Nr: 

Jednocześnie wyjaśniamy, Iż Poczta Polska S.A. zobowiązana jest do realizacji usług zgodnie z umową zawartą 

z nadawcą, ze szczególnym uwzględnieniem przesyłek doręczanych na podstawie przepisów innych ustaw niż 

ustawa z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz.2188.), i są określone m.in. 

w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010r.w sprawie szczegółowych zasad I trybu 

doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1222 z późn. zmianami) oraz 

Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2017r., poz. 92 z późn. zm.). 

Nadmieniamy, że osobą uprawnioną do odbioru przesyłek sądowych nadanych postępowaniu cywilnym, w 

placówce pocztowej operatora jest 

-adresat;

- osoba uprawiona do reprezentacji przed sądem adresata będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną

nie posiadającą osobowości prawnej; 

- upoważniony pracownik adresata, będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą

osobowości prawnej; 

- upoważniony pracownik, w przypadku gdy adresatem jest organ wymieniony w Art 137 § 1 lub 2 Kodeksu

postępowania cywilnego. 

- osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa pocztowego, o którym mowa w art. 38 ww. Ustawy.

Natomiast przesyłki nadane w postępowaniu karnym mogą zostać wydane w placówce pocztowej operatora 

adresatowi lub przedstawicielowi ustawowemu adresata, albo osobie upoważnionej przez adresata będącego 

adwokatem lub radcą prawnym, na podstawie pełnomocnictwa pocztowego. 
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