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Zgodnie z art. 44 § 1 pkt 1 k.p.a. operator pocztowy w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania
pisma przez operatora pocztowego.
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 (§ 2). 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 (§ 3). Doręczenie uważa się za dokonane
z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy (§ 4).
Doręczenia na podstawie art. 44 k.p.a. w trybie tzw. "doręczenia zastępczego" opiera się na domniemaniu
prawnym (art. 44 § 4 k.p.a.), że przesyłka została doręczona do rąk adresata, ale pod warunkiem, że
zostały spełnione wszystkie wymogi wynikające z art. 44 k.p.a. Skorzystanie ze wskazywanego
domniemania wymaga dopełnienia ściśle określonych czynności przez podmiot doręczający. Jest to
wymóg dwukrotnej awizacji przesyłki, zgodnie z art. 44 § 2 i 3 k.p.a.
Brak adnotacji o powtórnym awizowaniu na kopercie stanowi naruszenie zarówno wskazanego wyżej art.
44 § 3 k.p.a. jak i § 26 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług powszechnych Poczty Polskiej. Wyjaśnienia
operatora pocztowego nie mogą sanować braków w tym zakresie.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 r., sygn. akt: IV SA/Wa 747/20
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