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Generaln¹ Skarbu Pañstwa ma obowi¹zek dorêczaæ 

odpis pisma drugiej stronie bez poœrednictwa s¹du. 

Jest tak nawet wtedy, gdy druga strona nie 

ustanowi³a profesjonalnego pe³nomocnika. Pismo 

wniesione do s¹du bez dowodu dorêczenia lub 

wys³ania go przesy³k¹ polecon¹, chocia¿ dotkniête 

jest brakiem formalnym, wed³ug kodeksu 

postêpowania cywilnego nie podlega uzupe³nieniu, 

lecz zwrotowi.

Co siê zmieni?

Od 19 kwietnia br. adwokat, radca prawny, rzecznik 

patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Pañstwa bêd¹ zobowi¹zani dorêczaæ sobie bez-

poœrednio odpisy pism procesowych z za³¹cznikami. 

Do pisma procesowego wniesionego do s¹du, 

pe³nomocnik zobowi¹zany bêdzie do³¹czyæ dowód 

dorêczenia pe³nomocnikowi drugiej strony odpisu 

pisma albo dowód wys³ania go przesy³k¹ polecon¹. 

Pisma procesowe, do których nie do³¹czono dowodu 

dorêczenia albo dowodu wys³ania przesy³k¹ polecon¹, 

podlegaæ bêd¹ zwrotowi bez wzywania do usuniêcia 

tego braku.

Omawiana zmiana nie bêdzie dotyczyæ 

nastêpuj¹cych pism: 

wniesienia pozwu wzajemnego

apelacji

skargi kasacyjnej

za¿alenia 

sprzeciwu od wyroku zaocznego

sprzeciwu od nakazu zap³aty

zarzutów od nakazu zap³aty

wniosku o zabezpieczenie powództwa

skargi o wznowienie postêpowania

skargi o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem 

    prawomocnego orzeczenia

skargi na orzeczenia referendarza s¹dowego.

Te rodzaje pism trzeba bêdzie z³o¿yæ w s¹dzie 

z odpisami dla strony przeciwnej.
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W dniu 19 kwietnia 2010 roku wchodzi 

w ¿ycie ustawa z 17 grudnia 2009 roku 

o zmianie ustawy Kodeks postêpowania 

cywilnego oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U.10., nr 7, poz. 45, dalej „Nowelizacja”), 

która wprowadza m.in. bardzo istotn¹ 

dla praktyki s¹dowej zmianê w zakresie 

dorêczeñ pism procesowych pomiêdzy 

profesjonalnymi pe³nomocnikami.

Dorêczanie pism miêdzy adwokatami i radcami 

prawnymi w toku sprawy wed³ug dotychczasowych 

przepisów by³o nieobowi¹zkowe. Po wejœciu 

w ¿ycie Nowelizacji adwokat, radca prawny, 

a nadto rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii 

Generalnej Skarbu Pañstwa zobowi¹zani bêd¹ 

dorêczaæ sobie nawzajem odpisy pism procesowych 

z za³¹cznikami. Wyj¹tek od tej zasady stanowi¹ 

okreœlone w Nowelizacji rodzaje pism procesowych.

Znowelizowana procedura dorêczania pism 

procesowych bêdzie mia³a zastosowanie we

wszystkich postêpowaniach, z wyj¹tkiem 

postêpowania w sprawach gospodarczych. 

Postêpowanie gospodarcze w zakresie 

dorêczeñ pism procesowych jest bardziej 

rygorystyczne, nakazuj¹c w ka¿dym przypadku 

dorêczanie pism procesowych bezpoœrednio 

drugiej stronie.

Dotychczasowy stan prawny

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami adwokaci 

i radcowie prawni mog¹ dorêczaæ sobie nawzajem 

pisma w toku sprawy bezpoœrednio - za 

potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty. 

Zasad¹ natomiast jest, ¿e pe³nomocnik procesowy 

sk³ada do s¹du pismo wraz z odpisem pisma 

i za³¹czników dla drugiej strony. Nastêpnie s¹d 

dorêcza odpis pisma drugiej stronie, a jeœli strona 

jest reprezentowana przez pe³nomocnika, to 

bezpoœrednio temu pe³nomocnikowi. 

Jedynie w postêpowaniu w sprawach gospodarczych 

strona reprezentowana przez adwokata, radcê u
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Przepisy przejœciowe

W sprawach wszczêtych przed dniem wejœcia 

w ¿ycie Nowelizacji, do czasu zakoñczenia 

postêpowania w danej instancji, stosuje siê 

przepisy dotychczasowe. Nowelizacja nie bêdzie

zatem mia³a zastosowania do spraw s¹dowych 

bêd¹cych w toku i niezakoñczonych w danej 

instancji.

Podsumowanie

Zwrot pisma, w razie niezastosowania siê do 

przewidzianego w zmienionym przepisie sposobu 

dorêczeñ przez pe³nomocnika procesowego, 

mo¿e rodziæ powa¿ne konsekwencje, dlatego 

warto pamiêtaæ o zmianach, jakie wprowadza 

Nowelizacja.

Celem Nowelizacji jest niew¹tpliwie ujednolicenie 

sposobu dorêczeñ pism procesowych przez 

profesjonalnych pe³nomocników. Dorêczanie 

pism procesowych bezpoœrednio pe³nomocnikowi 

drugiej strony, z pominiêciem s¹du, pozwoli tak¿e 

odci¹¿yæ nieco s¹dy, co powinno przyspieszyæ 

rozpoznawanie spraw. 
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