ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Link do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Sądu Okręgowego w Krakowie.

Informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2013.235), Ustawą z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
(t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 262) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011
roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów
elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011
r. Nr 206 poz. 1216) istnieje możliwość doręczania dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w
Krakowie za pośrednictwem platformy ePUAP.
W obecnym stanie prawnym platforma ePUAP może zostać wykorzystana do wnoszenia petycji, skarg,
wniosków i innych pism składanych poza właściwym postępowaniem sądowym. Natomiast pisma
procesowe nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną, a ich wniesienie w taki sposób nie wywołuje
skutków prawnych. Wyjątkiem jest elektroniczne postępowanie upominawcze, uregulowane odrębnymi
przepisami.

Aby można było złożyć pismo do Sądu Okręgowego w Krakowie drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie konta na
platformie e-PUAP. Założenie takiego konta na www.epuap.gov.pl jest bezpłatne. Identyfikacja osoby przesyłającej pismo
przy użyciu systemu teleinformatycznego następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad
przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), lub
profilu zaufanego ePUAP. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o podpisie elektronicznym: „dane w postaci elektronicznej opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne
pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne
stanowią inaczej”.
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej nie może przekraczać 5MB. Załączniki do pism powinny być sporządzone w jednym w wymienionych
formatów: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xml.
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