
UWAGA! Doręczenia elektroniczne… 

Przypomnienie o obowiązku radców prawnych w zakresie rejestracji adresu do e-doręczeń 

 

Przypominamy, że dniu 5 lipca 2022r. wchodzi w życie znowelizowana i prolongowana ustawa 

z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 569).  

Ustawa wprowadza obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych. Adres taki 

będzie musiał posiadać każdy wykonujący zawód radca prawny (art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy), a 

więc zarówno radca prawny prowadzący jednoosobową kancelarię prawną jak i radca prawny 

zatrudniony w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, w tym radca prawny 

zatrudniony w organach administracji publicznej. Jest to specjalny adres do doręczeń 

elektronicznych, który będzie tworzony na wniosek składany do  ministra właściwego do spraw 

informatyzacji (tzw. adres publiczny) lub do kwalifikowanego dostawcy usług zaufania. Każdy 

przyszły radca prawny wraz z rozpoczęciem działalności będzie miał automatycznie taki adres 

zakładany. Adresy te są niezbędne do realizowania usług rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego (lub kwalifikowanego rejestrowanego doręczenia elektronicznego - 

odpłatny). Każdy radca prawny będzie miał obowiązek posiadania co najmniej jednego z ww. 

adresów. Adres publiczny realizować będzie wyłącznie Poczta Polska. Wszystkie adresy 

elektroniczne przechowywane będą w Bazie Adresów Elektronicznych. Adres elektroniczny 

ujawniony będzie również w CEIDG lub KRS. 

Wnioski można składać przez konto przedsiębiorcy na stronie biznes.gov.pl lub w przypadku 

radców prawnych niebędących przedsiębiorcami (umowa o pracę) na gov.pl.  

Wnioski składa się wyłącznie elektronicznie.   

Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego to elektroniczny list polecony, wywołujący 

skutki jak zwykła przesyłka polecona. Przekazywanie korespondencji między podmiotami 

publicznymi (np. ZUS, US, sądy, organy administracji) oraz takie przekazywanie przez podmiot 

niepubliczny (np. radcowie prawni, adwokaci) do podmiotu publicznego będzie nieodpłatne. 

Pozostałe doręczenia elektroniczne będą odpłatne (w tym doręczenia bezpośrednie pomiędzy 

pełnomocnikami procesowymi). Jednakże gdy będziemy korzystać tylko z adresu od dostawcy 

kwalifikowanego – zawsze odpłatnie. Radcy prawni działający w formie spółek będą mieli 

obowiązek wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń. Ci działający jako indywidualne 

kancelarię lub zatrudnieni na umowach o pracę będą mieli prawo do jego wyznaczenia. 

(wniosek o założenie adresu zawiera obligatoryjne wskazania tego administratora). 



Doręczenia korespondencji następuje przez lub po:  

1. odebraniu korespondencji przekazanej na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu 

niepublicznego;  

2. wpłynięcie korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu publicznego;  

3. upływie 14 dni od dnia wpłynięcia korespondencji przesłanej przez podmiot publiczny na 

adres do doręczeń elektronicznych podmiotu niepublicznego, jeżeli adresat nie odebrał 

go przed upływem tego terminu. 

Uwaga! System elektronicznych doręczeń zakłada obowiązek jedynie odbierania 

korespondencji od podmiotów publicznych w opisany wyżej sposób. Oznacza to brak 

obowiązku wysyłania swoich pism tą drogą (będzie można dokonywać tego w sposób 

tradycyjny papierowy, chyba że co innego pełnomocnik oświadczył organowi/sądowi). 

Sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna są obowiązane 

stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej 

usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 

1 października 2029 r. 

 
Katowice dnia 12 maja 2022 r. 
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