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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wypowiedział się niedawno co do niezbędnych elementów
determinujących prawidłowość doręczenia zastępczego. Odrzucił przy tym wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego. Dlaczego?
Po pierwsze Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 44 § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
w razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42 i 43 – operator pocztowy w
rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe przechowuje pismo przez okres czternastu dni w swojej placówce
pocztowej – w przypadku doręczania pism przez operatora pocztowego. Według § 2 art. 44 K.p.a.
zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu
dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w miejscu określonym w § 1, umieszcza się w
oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura
lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym
miejscu przy wejściu na posesję adresata. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa
w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym
niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia.
Z powyższego unormowania wynika w ocenie Wojewódzkiego Sądu, że aby uznać doręczenie zastępcze
za dokonane prawidłowo muszą zostać łącznie spełnione przesłanki określone w art 44 K.p.a. Pierwszą z
nich jest niemożność doręczenia pisma w sposób określony w art. 42 i w art. 43 k.p.a. Drugą z przesłanek
jest pozostawienie pisma na przechowanie przez okres 14 dni w placówce pocztowej danego operatora
pocztowego, w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego albo też w urzędzie właściwej
gminy (miasta), w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta), upoważnioną
osobę lub organ. Trzecią przesłanką jest zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o
możliwości jego odbioru w terminie 7 dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia, odpowiednio w
placówce pocztowej albo w urzędzie właściwej gminy (miasta). Czwartą przesłanką jest, w przypadku
niepodjęcia przez adresata przesyłki we wskazanym terminie, pozostawienie powtórnego zawiadomienia
o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego
zawiadomienia.Wskazać trzeba, że skuteczność doręczenia dokonanego w omawianym trybie zależy w
szczególności od prawidłowego zawiadomienia adresata o pozostawieniu pisma, które może być
odebrane. Osoba doręczająca powinna w treści takiego zawiadomienia poinformować o pozostawieniu
pisma procesowego do odbioru, precyzyjnie wskazać miejsca (tzn. określić nazwę danej instytucji i jej
adres), w którym pismo może być odebrane; wskazać, że pismo może być odebrane w terminie 7 dni,
licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w miejscu określonym w art. 44 § 1 K.p.a. Adresat musi być
więc zawiadomiony w sposób niebudzący wątpliwości zarówno o pozostawieniu pisma, miejscu, gdzie
może je odebrać, jak i terminie odbioru. Samo umieszczenie na kopercie zawierającej przesyłkę lub na
dowodzie potwierdzającym doręczenie pisma pieczęci urzędu pocztowego i daty lub wzmianki o
awizowaniu przesyłki, nie może być wystarczające do przyjęcia, że spełnione zostały przesłanki
doręczenia z art. 44 k.p.a. (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 stycznia 2016 r, II OSK
1158/14).
Sąd rozpoznający niniejsza sprawę nie podzielił stanowiska Skarżącego, że osoba doręczająca powinna w
treści zawiadomienia szczegółowo pouczyć o skutkach prawnych nieodebrania pisma w wyznaczonym
terminie. Wskazać trzeba, że orzekającemu w sprawie Sądowi znana była treść wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 23 czerwca 2017 r., (I OSK 1870/16) w którym wskazano, że osoba doręczająca
powinna w treści zawiadomienia poinformować o pozostawieniu pisma procesowego do odbioru,
precyzyjnie wskazać miejsca (tzn. określić nazwę danej instytucji i jej adres), w którym pismo może być
odebrane; wskazać, że pismo może być odebrane w terminie 7 dni, licząc od dnia pozostawienia
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zawiadomienia w miejscu określonym w art. 44 § 1 k.p.a.; oraz szczegółowo pouczyć o skutkach
prawnych nieodebrania pisma w tak wyznaczonym terminie. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu omawiana
przesłanka nie wynika jednak z treści art. 44 § 1 i 2 K.p.a.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 lipca 2019 r., II
SA/Go 265/19
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