
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 lutego 2019 r.

Poz. 388

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 18 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych  
w postępowaniu cywilnym

Na podstawie art. 131 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1360, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i spo-
sobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1222, z 2016 r. poz. 1930 oraz z 2017 r. 
poz. 1872) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 w ust. 1 w pkt 1 po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) przedstawiciel ustawowy adresata,”;

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1467, 1499, 1544, 1629, 1637, 1693, 2385 
i 2432 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

                                                                                                      z dnia 18 lutego 2019 r.  (poz. …) 

 

WZÓR FORMULARZA POTWIERDZENIA ODBIORU 

Strona 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strona 2 
 

1) Przesyłkę doręczono*): 

     adresatowi 

     przedstawicielowi ustawowemu adresata 

     dozorcy domu 

     administracji domu 

 

 

     dorosłemu domownikowi 

     sołtysowi 

     upoważnionemu pracownikowi 
 
 

…………………………………… 
(czytelnie imię i nazwisko odbiorcy) 

2) Przesyłki nie doręczono w sposób określony w pkt 1, przesyłkę pozostawiono*): 

     w placówce pocztowej                                       w urzędzie gminy                               
 

………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa placówki pocztowej lub urzędu gminy) 

 

o czym w dniu …………………………………… umieszczono zawiadomienie: 

     w drzwiach adresata          w oddawczej skrzynce pocztowej            w skrytce pocztowej 

3) Przesyłkę wydano w miejscu wskazanym w pkt 2*): 
      adresatowi                                            upoważnionemu pracownikowi  
 
      przedstawicielowi ustawowemu adresata              pełnomocnikowi pocztowemu 
 
       osobie uprawnionej do reprezentacji przed sądem adresata 
       będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną                  
       nieposiadającą osobowości prawnej 

4) Przesyłki nie doręczono, gdyż*): 

     adresat odmówił przyjęcia 

     niepełny adres 
z innych przyczyn ……………………………………………………………………………………… 
                                                        (podać jakie) 
*) Zaznaczyć właściwy kwadrat. 
**) Niepotrzebne skreślić.                                             ……………………………………………… 
                                                                       (data i podpis doręczającego/wydającego**)) 

 
 

POTWIERDZENIE ODBIORU 

Adresat przesyłki 
 

………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
 
           ………     ...…………………… 

 
 
 
 
 

datownik pocztowej 
placówki oddawczej 

 

Data: ……………………………………........... 
Sygn. akt: ……………………………………… 
Rodzaj przesyłki: ……………………………… 
Termin: …………………………………........... 

 

 

 
Adresat potwierdzenia – Nadawca przesyłki 

 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
……………………………………………… 
 
           ………     ...…………………… 

Nr nadawczy: ……………………………………… 
Potwierdzam własnoręcznym podpisem, 
że w dniu dzisiejszym wyżej wymienioną 
przesyłkę otrzymałem. 
 
……………………………………………….. 

(data, imię i nazwisko odbiorcy) 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 18 lutego 2019 r. (poz. 388)

WZÓR FORMULARZA POTWIERDZENIA ODBIORU
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