
Doręczenie pisma przez komornika – zmiany w KPC.  

Podstawa prawna: 

• Art. 139 k.p.c.  
• Art. 139 (1) k.p.c.  
• Art. 41 ustawy o kosztach komorniczych  

 
 

 Jaki jest cel nowych przepisów? Od kiedy obowiązują?  
Nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zakresie doręczeń weszła 
w życie 07.11.2020 r.   
 
Celem nowelizacji jest uniknięcie sytuacji, w której o nakazie zapłaty/ wyroku 
zaocznym dowiadujemy się dopiero od komornika na etapie postępowania 
egzekucyjnego (np. po zajęciu naszej wypłaty na rachunku bankowym).  
 

 Nowe przepisy w praktyce.  
Ustawodawca zrezygnował z tzw. „fikcji doręczenia”. Do momentu fikcji doręczenia 
procedura odbywa się na starych zasadach (wskazane poniżej).  

 Powód składa pozew do sądu -> Sąd wydaje orzeczenie (np. nakaz zapłaty) -> Sąd 
wysyła  nakaz zapłaty na adres wskazany w piśmie powoda -> Listonosz nie zastał 
pozwanego pod  adresem wskazanym przez powoda (pozostawienie awizo) -> Po upływie 
7 d. listonosz  zostawia powtórne awizo -> Na tym etapie następują największa zmiana, a więc 
rezygnacja  dotychczasowej fikcji doręczenia i zastąpienie jej nową procedurą:  

 W przypadku, gdy pozwany pomimo powtórnego zawiadomienia, nie odebrał pisma 
 procesowego, które stwarza potrzebę obrony jego praw, a w toczącej się sprawie nie 
 doręczono mu  skutecznie żadnego pisma – przewodniczący zawiadamia o tym 
powoda oraz  jednocześnie zobowiązuje powoda do doręczenia pisma procesowego 
pozwanemu za  pośrednictwem komornika. 

 Jakie dalsze działania powinien podjąć powód? Zgodnie ze znowelizowanymi 
przepisami  powód poszukuje dłużnika za pośrednictwem komornika – w praktyce powód 
po otrzymaniu  korespondencji z sądu powinien wnieść do komornika o doręczenie listu 
na adres, który  wskazał w pozwie.  

 Skutkiem czego powód będzie musiał przedstawić sądowi akt potwierdzenia doręczenia 
albo  zwrócić pismo wraz ze wskazaniem aktualnego adresu pozwanego lub przedstawić 
dowód, że  pozwany przebywa pod wskazanym wcześniej (w pierwszym piśmie 
procesowym)  adresem. W przypadku braku podjęcia działań przez powoda, po upływie 2 
miesięcy sąd z  urzędu  zawiesi postępowanie w sprawie.  

 Jaka jest opłata?  
Opłata od zlecenia sądu albo wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie 
pism wynosi 60 zł. Opłatę pobiera się za doręczenie na jeden adres oznaczonego pisma 
w sprawie, niezależnie od liczby adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczby 
podjętych prób doręczenia.   
 

 Komornik nie zastał pozwanego pod wskazanym adresem – co dalej? 



Jeżeli komornik nie zastanie adresata (pozwanego) przy próbie doręczenia, to ustala on, 
czy tam zamieszkuje. W przypadku gdy adresat tam nie mieszka – komornik zwraca 
powodowi pismo, informując go o dokonanych czynnościach i ustaleniach. Wówczas 
powód wnosi do komornika o ustalenie prawidłowego adresu pozwanego za dodatkową 
opłatą w wysokości 40 zł.  

 

 

  

 

 

 
 


