
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. 
o doręczeniach elektronicznych 

z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych w Kodeksie 

Postępowania Administracyjnego - 
nowe obowiązki JST 

Program: 
1. Zakres obowiązywania ustawy. 
2. Podstawowe pojęcia: 

• Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia 
elektronicznego. 

• Publiczna usługa hybrydowa. 
• Kwalifikowana usługa rejestrowanego 

doręczenia elektronicznego. 
• Adres do doręczeń elektronicznych. 
• Operator wyznaczony. 
• Skrzynka doręczeń. 

3. Wyłączenia stosowania ustawy. 
4. Zasady doręczania dokonywane przez podmioty 

publiczne: 
• Korespondencji wymagającej uzyskania 

potwierdzenia jej nadania lub odbioru 
z wykorzystaniem publicznej usługi 
rejestrowanego doręczenia elektronicznego. 

• Korespondencji wymagającej uzyskania 
potwierdzenia jej nadania lub odbioru 
z wykorzystaniem publicznej usługi 
hybrydowej. 

• Wyłączenia. 
5. Baza adresów do doręczeń elektronicznych - 

nowy rejestr publiczny, zakres przetwarzanych 
danych w bazie (w tym danych osobowych). 

6. Adres do doręczeń elektronicznych i skrzynka 
doręczeń - jakie podmioty są zobowiązane do ich 
posiadania (terminy), nowe obowiązki JST i ich 
jednostek organizacyjnych. 

7. Wniosek o utworzenie adresu do doręczeń 
elektronicznych powiązanego z publiczną usługą 
rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz 
przyporządkowanie do niego skrzynki doręczeń 
(gdzie i w jaki sposób składać wnioski, zakres 
wniosku, terminy). 

8. Administrator skrzynki doręczeń - nowa funkcja 
w administracji publicznej (obowiązek 
wyznaczenia administratora / terminy/, jego 

  
 
 
 
 
 

 

PROWADZĄCY:  

Specjalista z zakresu 
procedur administracyjnych 

(KPA), ochrony danych 
osobowych, informacji 

publicznej. Realizator wielu 
unijnych programów 

dotyczących postępowania 
administracyjnego. 

Doświadczony wykładowca 
oraz samorządowiec-praktyk, 

szkolący pracowników 
administracji samorządowej i 

rządowej na terenie całego 
kraju. Rocznie przeprowadza 

ok. 200-220 szkoleń, na 
których przeszkolonych 

zostaje ok. 1500-2000 osób. 
Stały współpracownik 

Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej. 
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obowiązki i uprawnienia, zarządzanie skrzynką 
doręczeń, zasady dostępu do zasobów skrzynki). 

9. Świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia 
elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej. 
• Rola i zadania operatora wyznaczonego. 
• Doręczenia korespondencji do podmiotu 

publicznego. 
• Koszty. 

10. Zasady świadczenia publicznej usługi hybrydowej.  
• Przekształcanie dokumentu elektronicznego 

w wersję papierową. 
• Potwierdzanie daty i czasu wykonania 

czynności przekształcenia dokumentu 
elektronicznego. 

• Opłaty pobierane przez operatora 
wyznaczonego od podmiotów publicznych 
za świadczenie usługi. 

• Wyłączenia stosowania usługi hybrydowej. 
11. Obowiązki operatora wyznaczonego w związku 

ze świadczeniem usługi hybrydowej dla sektora 
publicznego. 

12. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego oraz 
postępowanie reklamacyjne (zastosowanie 
Kodeksu cywilnego). 
• Nienależyte wykonanie publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego. 
• Nienależyte wykonanie publicznej usługi 

hybrydowej. 
• Terminy doręczeń, zasady liczenia terminów 

doręczeń w przypadku usług elektronicznych. 
13. Odszkodowania należne z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania publicznej usługi 
rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub 
publicznej usługi hybrydowej -/ np. zbyt późne 
doręczenie/ (kto ma prawo wniesienia reklamacji). 

14. Zmiany w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) wprowadzone ustawą 
o doręczeniach elektronicznych (wejście w życie 1 
lipca 2021 roku). 

 
Uwaga: Alternatywnie program możemy dodatkowo 
poszerzyć o praktyczne elementy postępowania 
administracyjnego (dla przypomnienia), którymi 
bylibyście Państwo zainteresowani (np. doręczenia, 
doręczenia do krajów EOG, obliczanie terminów, 
prawidłowe wezwanie do uzupełnienia braków 
podania, wszczęcie postępowania, skargi i wnioski 
itp.) 



  

 
    

Proponujemy Państwu szkolenie zamknięte formule stacjonarnej. 
 

Jak organizujemy szkolenie zamknięte stacjonarne? 
W przypadku organizacji szkolenia zamkniętego w formule stacjonarnej Trener i 
koordynator szkolenie przyjeżdżają do Państwa w ustalonym terminie do siedziby 
Zamawiającego lub innym ustalonym miejscu.  
 
Cena szkolenia stacjonarnego wynosi dla 15-20 uczestników wynosi 3400 zł 
netto zw. z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych 
(zwolnienie z art. 43, ust.1, pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w 
terminie 14 dni. 

 
Cena obejmuje: 
• Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb 

Zamawiającego, 
• Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 

trenera, 
• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji papierowej i 

elektronicznej, 
• Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia, 
• Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 
• Konsultacje poszkoleniowe. 
 


