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Posiadanie elektronicznego adresu do doręczeń, zarejestrowanie 
go w dedykowanej bazie oraz wyznaczenie administratora  
do obsługi – przedsiębiorców czekają znaczące zmiany w sposobie 
komunikacji z podmiotami publicznymi. Jest to pokłosie wymogów, 
jakie m.in. na spółki prawa handlowego nakładają przepisy ustawy 
o doręczeniach elektronicznych, których istotna z perspektywy 
przedsiębiorców część zacznie obowiązywać od 5 lipca1. 

 

E-Doręczenia 

Istotą zmian jest ujednolicenie standardów doręczeń w relacjach z administracją 
publiczną, które docelowo miałyby odbywać się wyłącznie elektronicznie. Jednostki 
publiczne będą przechodziły na system e–Doręczeń stopniowo (np. sądy dopiero 
w 2029 r.). Przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”) 
zostali zobowiązani do (i) założenia skrzynki do takich doręczeń oraz (ii) rejestracji 
w Bazie Adresów Elektronicznych.  Nie chodzi tutaj jednak o adres poczty 
elektronicznej, a specjalny adres nadawany przez uprawniony podmiot (w praktyce 
będzie to ciąg cyfr na dedykowanej stronie internetowej).  

E-Doręczenia mają umożliwiać otrzymywanie i wysyłanie korespondencji drogą 
elektroniczną, bez konieczności korzystania z papierowej wersji dokumentów. 
Wiadomość wysłana z adresu do e-Doręczeń ma taki skutek prawny jak list 
polecony za potwierdzeniem odbioru. 

Adresy elektroniczne będą rejestrowane w dedykowanej bazie (Baza Adresów 
Elektronicznych). Rejestracja będzie następowała na wniosek przedsiębiorcy.  
Od momentu wpisu korespondencja będzie co do zasady wysyłana na wskazany 
tam adres.  

Dodatkowym obowiązkiem będzie konieczność wyznaczenia administratora adresu 
elektronicznego. Jego funkcja będzie miała wymiar praktyczny – ma być to osoba 
zarządzająca korespondencją zgromadzoną w skrzynce doręczeń. 

 
 
1 Ustawa z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 569 
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Terminy 

Od 5 lipca podmiot składający wniosek o wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS 
będzie zobowiązany do wskazania adresu do e-Doręczeń już na etapie wniosku. 
Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców przed tym dniem są zobowiązane 
do wykonania obowiązków ustawowych najpóźniej do 1 października.  

Od 1 października 2026 roku obowiązek posiadania adresu do e-Doręczeń dotyczyć 
będzie także podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej. 

 

 

 

Kontakt :  

 

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszą 
ekspertką.  

 

 

 
 
Barbara Kaczała 

Radca prawny 
Senior Associate, Zespół Transakcyjny i Doradztwa Kontraktowego 
 

barbara.kaczala@jdp-law.pl 
 
 
 
 
 
 
 

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym newsletterze są dostępne nieodpłatnie. Publikacja nie ma charakteru 
reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Żadnej z informacji zawartych w niniejszym materiale nie 
należy traktować jako porady prawnej ani ofert handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. 
JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. j. niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność tytułem jakichkolwiek roszczeń, 
strat, żądań lub szkód wynikających lub związanych z korzystaniem z informacji, treści lub materiałów zawartych 
w newsletterze. 
 

 
 
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w celach: (i) informowania o wykonywaniu zawodu oraz 
działalności z nim związanej, (ii) prowadzenia korespondencji (iii) archiwizacji jest JDP DRAPAŁA & PARTNERS 
Sp. j. z siedzibą w Warszawie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora 
znajdą Państwo na tej stronie. 
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