
                        

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 11 października 2021 r. 

Poz. 1838 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI  

z dnia 16 września 2021 r. 

w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach restrukturyzacyjnych 

Na podstawie art. 198 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1588) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa tryb i sposób dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach restrukturyza-

cyjnych. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) koncie – rozumie się przez to zbiór danych pozwalających na identyfikację właściciela konta wraz z przyporządko-

wanymi zasobami systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe; 

2) właścicielu konta – rozumie się przez to podmiot, dla którego założono konto w systemie teleinformatycznym obsłu-

gującym postępowanie sądowe; 

3) uprawnionym użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która posiada uprawnienie do wykonywania innych 

czynności niż zarządzanie kontem na koncie własnym lub na koncie innego właściciela konta; 

4) piśmie – rozumie się przez to dokument sporządzony w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie 

sądowe; 

5) odebraniu pisma – rozumie się przez to oznaczenie odebrania pisma przez uwierzytelnionego uprawnionego użytkownika 

na koncie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. 

§ 3. Doręczenie pisma następuje poprzez jego odebranie na koncie w systemie teleinformatycznym obsługującym postę-

powanie sądowe. 

§ 4. 1. Po doręczeniu pisma, a w przypadku nieodebrania pisma – po upływie 14 dni od daty umieszczenia pisma na 

koncie właściciela, do nadawcy pisma jest przekazywane automatycznie elektroniczne potwierdzenie doręczenia pisma. 

2. Elektroniczne potwierdzenie doręczenia pisma zawiera: oznaczenie doręczonego pisma, czas jego odbioru, właści-

ciela konta, któremu doręczono pismo, uprawnionego użytkownika, który odebrał pismo, albo w przypadku nieodebrania 

pisma informację, że pismo uznano za doręczone w trybie art. 131
1
 § 2 zdanie trzecie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 

Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805), oraz czas umieszczenia pisma na koncie z oznaczeniem 

doręczonego pisma. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 




