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Nowelizacja Tarczy Antykryzysowej a postępowania
sądowe i przesyłki pocztowe
W związku z pandemią koronawirusa, Parlament przyjął nowe regulacje. Poniżej przedstawiamy najważniejsze
z nich.

Wpływ na postępowania sądowe
W tym czasie sąd nie będzie wymagał przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego celem
usprawiedliwienia niestawiennictwa z powodu choroby.
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, sąd ma rozpoznawać wniosek o udzielenie lub
zmianę zabezpieczenia w składzie jednego sędziego na posiedzeniu niejawnym. Rozprawa ma być
wyznaczana jedynie wyjątkowo.

Przesyłki pocztowe
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w ciągu 14 dni od ich odwołania, operator
pocztowy nie zwraca przesyłki nadawcy, gdy nie mógł jej doręczyć, albo gdy obowiązek zwrotu nakładał na
niego przepis szczególny. Operator ma obowiązek wydać przesyłkę adresatowi, gdy odbiorca zgłosił się po jej
odbiór w okresie trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego lub w terminie 14 dni po ich odwołaniu.
W tym czasie oraz w ciągu 14 dni od odwołania tych stanów, nie stosuje się także fikcji doręczeń nieodebranych
przesyłek. Oznacza to, że pism, których termin odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w okresie obowiązywania tych stanów oraz w ciągu 14 dni
od dnia ich odwołania.
Uwaga: Tej regulacji nie stosuje się do przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez Sądy i
Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komorników sądowych.
Projektowane przepisy wprowadzają także nową usługę pocztową w ramach tzw. przesyłki hybrydowej. Ma
ona polegać na przekształcaniu przez operatora pocztowego przesyłki poleconej w format cyfrowy (dokumentu
elektronicznego) i następnie przekazywanie jej adresatowi w postaci cyfrowej. Dokument ten ma mieć moc
równą formie papierowej, a sama usługa ma być dostępna tylko dla osób posiadających profil zaufany i ma
być zwolniona z opłat. Warunkiem skorzystania z tej instytucji ma być wyrażenie zgody przez adresata i
upoważnienie operatora do dokonania doręczenia korespondencji w tym trybie.
Uwaga: Ustawodawca nie rozstrzygnął jednak, w jakiej formie należy wyrazić w/w zgodę i jak należy przekazać
operatorowi adres skrzynki elektronicznej.
Za datę doręczenia przesyłki uznaje się datę zapoznania się przez adresata z dokumentem, a w razie braku
zapoznania się z dokumentem, uznaje się, że został on doręczony po upływie 14 dni od dnia jego przekazania.
Uwaga: Tej regulacji nie stosuje się do przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez Sądy i
Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komorników sądowych.
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