
Doręczenia przez organy administracji publicznej 

 Kwestia doręczeń uregulowana jest w przepisach art. 39-49b Kodeksu postępowania 

administracyjnego. W szczególności organ administracji publicznej doręcza pisma za 

pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 

391 kpa.  

 Zgodnie z art. 40 KPA, pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela 

– temu przedstawicielowi, natomiast jeśli strona ustanowiła pełnomocnika – pisma doręcza się 

pełnomocnikowi. Istotne znaczenie ma również treść przepisu art. 41 KPA, który stanowi, że w 

toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić 

organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W 

razie zaniedbania obowiązku polegającego na zawiadomieniu o zmianie adresu, doręczenie pisma 

pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Co do zasady, pisma doręcza się osobom 

fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza 

się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te 

podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się 

adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest 

możliwe, w drzwiach mieszkania.  

 W przypadku niemożności doręczenia pisma w którykolwiek ze sposobów wskazanych 

powyżej, zastosowanie znajdzie przepis art. 44 KPA, który stanowi, że zawiadomienie o 

pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc 

od dnia pozostawienia zawiadomienia, 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 siedmiodniowym, pozostawia się powtórne 

zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty 

pierwszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia 

czternastodniowego okresu,  a pismo pozostawia się w aktach sprawy (fikcja doręczenia).  
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