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E-DORĘCZENIA –

CO TO JEST ? 

Reguluje ustawa o doręczeniach elektronicznych 
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PURDE – CO TO JEST? 

• jednoznaczna identyfikacja nadawcy

• jednoznaczna identyfikacja odbiorcy

• umożliwia pobranie dowodów: wysłania, preawizacji, otrzymania

• jest świadczona przez jednego dostawcę – Operatora Wyznaczonego

• wysłanie i otrzymanie danych jest zabezpieczone pieczęcią elektroniczną OW

• każda zmiana danych niezbędna do celów wysłania lub otrzymania danych 

jest wyraźnie wskazana nadawcy i adresatowi danych

• data i czas wysłania, otrzymania i wszelkiej zmiany danych są wskazane 

za pomocą kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.

Publiczna usługa 

rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego (PURDE)
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PUH – CO TO JEST? 

• wysyłasz elektronicznie, OW dostarcza papierowo

• wysyłka do każdego adresata, także nie korzystającego z e-Doręczeń

• możliwe pobranie dowodów: nadania, odrzucenia, Elektronicznego 

Potwierdzenia Odbioru

• możliwość śledzenia przesyłki

• wysłanie i otrzymanie danych jest zabezpieczone pieczęcią elektroniczną OW

Publiczna Usługa Hybrydowa
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KURDE – CO TO JEST? 

• usługa dla podmiotów niepublicznych

• umożliwia wysyłkę korespondencji elektronicznej pomiędzy podmiotami 

niepublicznymi i niepublicznymi z publ.

• usługa komercyjna

• jest świadczona przez komercyjnych dostawców – Kwalifikowanych 

Dostawców Usług 

• umożliwia pobranie dowodów jak w PURDE

• analogiczne zasady jak PURDE

• data i czas wysłania, otrzymania i wszelkiej zmiany danych są wskazane 

za pomocą kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.

Kwalifikowana usługa 

rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego (KURDE)

2022
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DLACZEGO 
E-DORĘCZENIA?

Korespondencję wyślesz i odbierzesz 

elektronicznie  z dowolnego miejsca, 

wystarczy dostęp do Internetu 

Komfort korzystania 

Dostępna z dowolnego 

miejsca i o każdej porze

Dostępność 24/7 

Skuteczna i szybka 

komunikacja z urzędami

Mając dostęp do Internetu masz 

na bieżąco informację o twojej 

wiadomości 

Informacja na bieżąco 

o twojej wiadomości

01.

05.

02.

03.

Możliwość wysłania lub 

odbioru korespondencji 

równoważnej z przesyłką 

poleconą 

04.
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DLACZEGO 
E-DORĘCZENIA?

Przesyłka rejestrowana 

Bezpieczeństwo

Korespondencja wg 

1 Standardu

Dla każdego

Powszechność
07.

08.

06.

10. Zastąpią ePUAP

Możliwość elektronicznej 

weryfikacji dowodów

09.

Docelowo e-Doręczenia 

zastąpią e-PUAP

Przygotowanie, wysłanie 

wiadomości oraz generowanie 

dowodów na podstawie Standardu
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E-DORĘCZENIA –

DLA KOGO? KIEDY?

• osoby fizyczne – mogą korzystać

• przedsiębiorcy, ZZP, podmioty publiczne –

będą miały obowiązek korzystania

Obowiązek korzystania !

• obywatela

• przedsiębiorcy

• prawnika, adwokata, doradcy podatkowego, …

• urzędu 

Dla każdego!

• e-Doręczenia dostępne dla wszystkich

• wystarczy założyć i aktywować Adres do Doręczeń 

Elektronicznych (ADE) przez e-usługę
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Już teraz!

2022



E-DORĘCZENIA –

DLA PODMIOTÓW PUBL.

• środowisko INT dla integratorów 

• materiały dla integratorów: 

https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/integracja-

uslugi-e-doreczen-z-systemami-klasy-ezd 

Już teraz!

• aplikacja e-Doręczenia www.edoreczenia.gov.pl

• integracja systemu kancelaryjnego z systemem e-

Doręczenia
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Jak korzystać e-Doręczeń?

2022

Od kiedy ?!!!

• obowiązek korzystania dla podmiotów publ. będzie 

wynikał z komunikatu, nie później niż 1 stycznia 2024 r.



E-DORĘCZENIA – DALSZE KROKI

Poprawa użyteczności i wyglądu 

aplikacji e-Doręczenia

Zapewnienie doręczeń pomiędzy 

podmiotami niepublicznymi

Dodanie Kwalifikowanych 

Dostawców Usług (KDU) 1 wspólna wyszukiwarka 

adresów e-Doręczenia i ePUAP

W momencie wpisu do rejestru 

założymy ADE, a gdy już korzystasz 

z e-Doręczeń zaktualizujemy je.

Integracja z CEiDG i KRS

Jedno wspólne miejsce dla 

twoich wiadomości e-Doręczeń 

i ePUAP

Wątkowanie wiadomości, opcja tworzenia 

folderów, opcja reguł dla wiadomości, 

archiwizacja, subskrypcje, załączniki, etc

Dodatkowe 

funkcjonalności
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E-DORĘCZENIA – DALSZE KROKI

Powiadomienia push

w aplikacji mObywatel

Uproszczenie procesu 

wnioskowania o ADE / 

automatyczne założenie ADE

Automatyczne założenie 

adresu do doręczeń 

Rozszerzenie usługi PUH dla 

podmiotów niepublicznych
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e-Doręczenia w aplikacji 

mobilnej mObywatel

ADE przypisane do osoby, 

bez upływu ważności 



E-DORĘCZENIA – DALSZE KROKI

Przesyłanie dużych 

załączników 

Zmiana modelu finansowania 

przesyłek 
Masowa wysyłka wiadomości

Stopniowe wyłączenie ePUAP

Zmiana momentu doręczenia 

pism
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Zmiana modelu finansowania 

przesyłek 



E-DORĘCZENIA – DALSZE KROKI
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https://www.gov.pl/web/cyfryzacja-badania-i-projektowanie-edoreczenia/o-projekcie

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja-badania-i-projektowanie-edoreczenia/o-projekcie
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