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Czym jest e-Doręczenie?

e-Doręczenie - usługa przyjaznego 
i bezpiecznego doręczenia elektronicznego, 
równoważna prawnie z tradycyjną przesyłką 
poleconą za potwierdzeniem odbioru



Adres do e-Doręczeń 
• ciąg znaków przeznaczony do realizacji usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego, 
który umożliwia otrzymywanie i wysyłanie 
korespondencji drogą elektroniczną

• umożliwia jednoznaczną identyfikację nadawcy 
lub adresata danych 

• raz przyznany adres e-Doręczeń nie może 
mieć innego właściciela

• zapisywany w bazie adresów elektronicznych 
(BAE)

BAE - rejestr publiczny, 
prowadzony przez ministra 
właściwego do spraw 
informatyzacji, w którym 
przechowywane są adresy do 
e-Doręczeń, dane posiadaczy 
adresów i oznaczenia 
dostawców usługi e-Doręczeń



Struktura adresu do e-Doręczeń

AE : PL - X XXXX-XXXXX- Y YYYY- ZZ

AE – rodzaj identyfikatora oznaczający adres elektroniczny
PL – kod kraju zgodnie ze standardem ISO 3166
X – cyfra
Y – litera
ZZ – suma kontrolna

Przykładowy adres: AE:PL-12345-67890-ABCDE-12



Metody otrzymania adresu do e-Doręczeń

• złożenie wniosku o założenie adresu 
do e-Doręczeń przez Internet 
(na stronie www.gov.pl)

• automatycznie poprzez wpis lub aktualizację 
danych w rejestrach państwowych Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym 
Rejestrze Sądowym (KRS)

• poprzez usługę udostępnioną przez 
niepublicznego dostawcę e-Doręczeń

Składanie wniosku o założenie adresu do e-Doręczeń,
strona internetowa: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-adres-do-e-
doreczen-u-publicznego-dostawcy-uslugi-e-doreczen



Dostawca e-doręczeń 

Dostawca e-Doręczeń musi zapewnić:

ü identyfikacjię adresata - przed dostarczeniem danych

ü zabezpieczenia wysłania i otrzymania danych zaawansowaną pieczęcią 
elektroniczną dostawcy usługi w taki sposób, by wykluczyć możliwość 
niewykrywalnej zmiany danych

ü wyraźnego wskazania nadawcy i adresatowi danych każdej zmiany danych 
niezbędnej do wysłania lub otrzymania danych

ü wskazania otrzymania i wszelkiej zmiany danych za pomocą 
kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu daty i czasu wysłania

Dostawca e-doręczeń świadczy publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego zgodnie 
ze standardem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego



Dostawcy e-doręczeń

Operator  wyznaczony Kwalifikowany dostawca 
usług zaufanych

• do 2025 roku operatorem wyznaczonym 
jest Poczta Polska

• zobowiązany jest do świadczenia publicznej 
usługi hybrydowej - nadanie cyfrowe przez 
podmiot publiczny, odbiór papieru przez 
wykluczonego cyfrowo

• lista dostawców znajduje się na stronie 
Narodowego Centrum Certyfikacji
https://www.nccert.pl/



Model realizacji e-doręczania

źródło: https://www.gov.pl/attachment/cd8915ef-0695-4339-acb8-add686c8056e



Korzyści związane z e-Doręczeniami

ü  szybkość i wygoda - obsługa 24 h/7 za pomocą różnych narzędzi, nie trzeba iść na pocztę, ani 
czekać na listonosza

ü  możliwość wysłania lub odbioru korespondencji za potwierdzeniem odbioru drogą elektroniczną z 
dowolnego miejsca o dowolnej porze każdego dnia tygodnia 

ü  zwiększone bezpieczeństwo oraz rejestrowalność - doręczenie będzie rejestrowane przez 
zaufanego dostawcę, a dowody doręczenia otrzymuje się natychmiastowo

üwysyłane dokumenty są nienaruszalne

ü oszczędność wynikająca z wyeliminowania czynności związanych z procesami druku
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