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Wpływ stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu 
epidemii ogłoszonego 
z powodu COVID-19 
na postępowanie 
cywilne

▶ dr hab. Robert Kulski1

▶ Ogłoszenie z  powodu COVID-19 stanu epidemii 
(a wcześniej stanu zagrożenia epidemicznego) na ob-
szarze Rzeczypospolitej Polskiej ma fundamentalne 
znaczenie dla postępowania cywilnego. Przyjęte re-
gulacje ustawowe normują zagadnienia procesowe, 
a w szczególności dotyczą pojęcia sprawy pilnej, bie-
gu terminów procesowych w okresie stanu epidemii, 
a także wyłączenia posiedzeń jawnych i rozpraw.

Wprowadzenie
Od 14.3.2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zo-
stał ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w związ-
ku z  zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (zob.  rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z  13.3.2020  r. w  sprawie 
ogłoszenia na  obszarze Rzeczypospolitej Polskiej sta-
nu zagrożenia epidemicznego2). Następnie, po uprzed-
nim odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, od 
20.3.2020 r. do odwołania ogłoszono na obszarze Rzeczy-
pospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażenia-
mi wirusem SARS-CoV-2 (zob. rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z 20.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii3). 
Z dniem 31.3.2020 r., mocą ustawy z 31.3.2020 r. o zmia-
nie ustawy o  szczególnych rozwiązaniach związanych 
z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw4, została zmieniona ustawa z 2.3.2020 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych5. 
W następstwie tej zmiany w KoronawirusU dodano m.in. 
przepisy art. 14a, 15 zzs, 15 zzt i 15 zzu, które mają znacze-
nie dla postępowania cywilnego. Przepisy te regulują m.in. 
takie kwestie jak wyznaczenie innego sądu równorzędne-
go do rozpoznawania spraw pilnych, pojęcie sprawy pil-
nej, znaczenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 dla biegu ter-

1  Autor jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, adwokatem; 
ORCID: 0000-0003-3967-3985.
2  Dz.U. poz. 433.
3  Dz.U. poz. 491; dalej jako: StanEpidemiiR.  
4  Dz.U. poz. 568; dalej jako: ZmKoronawirusU20. 
5  Dz.U. poz. 374 ze zm.; dalej jako: KoronawirusU. 

minów procesowych, wyłączenie posiedzeń jawnych i roz-
praw, niewykonywanie tytułów wykonawczych nakazują-
cych opróżnienie lokalu mieszkalnego, a także wyłączenie 
niektórych środków zaskarżenia.
Kolejna zmiana KoronawirusU została dokonana na pod-
stawie ustawy z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumen-
tach wsparcia w  związku z  rozprzestrzenianiem się wi-
rusa SARS-CoV-26. Mocą InstrWsparSARSCoV2U 
zmieniono niektóre przepisy KoronawirusU mają-
ce znaczenie dla postępowania cywilnego (zob.  art.  73 
InstrWspar SARSCoV2U) i dodano nowe regulacje doty-
czące tego postępowania (por. np. art. 91 i 92 InstrWspar-
SARSCoV2U). Jak wynika z art. 118 ab initio, InstrWspar-
SARSCoV2U weszła w  życie zasadniczo z  dniem 
18.4.2020 r.

Wyznaczenie innego sądu 
równorzędnego do rozpoznawania 
spraw
Na podstawie przepisu art. 14a KoronawirusU, wyzna-
czenie innego sądu równorzędnego dokonuje się zasad-
niczo w celu rozpoznawania przez ten sąd spraw pilnych 
(por. art. 14a ust. 1–3). Regulacja ta ma uchronić sądy 
przed nierozpoznaniem spraw pilnych w przypadku cał-
kowitego zaprzestania czynności z powodu COVID-19. 
Wyznaczenie innego sądu równorzędnego z sądem, który 
całkowicie zaprzestał czynności, do rozpoznawania spraw 
pilnych w postępowaniu cywilnym może, stosownie do 
okoliczności, nastąpić:
a) fakultatywnie z urzędu,
b) obligatoryjnie na wniosek.
KoronawirusU zawiera katalog spraw pilnych. Do tych 
spraw zalicza się również sprawy cywilne, które zostały 
wymienione w  art.  14a ust.  4 pkt  9–18 KoronawirusU, 
a mianowicie sprawy:
1) o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej 

lub pozostającej pod opieką, o których mowa w usta-
wie z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego7; 

2) dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nie-
letniego w schronisku dla nieletnich; 

3) dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej; 

4) z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach, 
o których mowa w art. 14a ust. 4 pkt 8–12 Korona-
wirusU;

5) wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezen-
towania interesów małoletnich w postępowaniu przed 
sądem lub innym organem w sprawach pilnych;

6) o których mowa w ustawie z 22.11.2013 r. o postępo-
waniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwa-
rzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności sek-
sualnej innych osób8;

7) przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpiecze-
nia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie 
będzie można jej przesłuchać na rozprawie;

6  Dz.U. poz. 695; dalej jako: InstrWsparSARSCoV2U. 
7  T. jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 685 ze zm.
8  T. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2203 ze zm.
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znawania spraw pilnych należących do właściwości sądu, 
który zaprzestał czynności (art. 14a ust. 2 KoronawirusU).  
Między wyznaczeniem fakultatywnym z urzędu i wyzna-
czeniem obligatoryjnym na wniosek zachodzi ta istotna 
różnica, że pierwsze następuje w  razie całkowitego za-
przestania czynności przez dany sąd, natomiast drugie – 
całkowitego zaprzestania czynności przez wszystkie sądy 
na obszarze danej apelacji. Ponadto właściwy do wyzna-
czenia fakultatywnego z urzędu jest prezes sądu apelacyj-
nego, podczas gdy wyznaczenia obligatoryjnego na wnio-
sek dokonuje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Skoro 
wyznaczenia innego sądu równorzędnego do rozpoznania 
sprawy dokonuje podmiot niebędący sądem, nie mamy do 
czynienia z typową właściwością delegacyjną, która opiera 
się na orzeczeniu sądowym (por. art. 44 i n. KPC).
W obydwu wypadkach do wyznaczenia innego sądu rów-
norzędnego dochodzi w  razie całkowitego zaprzestania 
czynności przez sąd (sądy), tzn. jeżeli sąd (sądy) nie może 
z powodu COVID-19 rozpoznawać spraw ani podejmo-
wać innych czynności niestanowiących rozpoznania spra-
wy. Innymi słowy chodzi o sytuację, w której sąd bądź sądy 
(a nie poszczególni sędziowie) nie mogą sprawować wy-
miaru sprawiedliwości wskutek COVID-19. Należy pod-
kreślić, że przepis art. 14a ust. 1 i 2 KoronawirusU może 
być stosowany w odniesieniu zarówno do sądu I instan-
cji, jak i II instancji. 
Wyznaczenia innego sądu równorzędnego z sądem, któ-
ry całkowicie zaprzestał czynności, dokonuje się na czas 
oznaczony wynikający z przewidywanego okresu zaprze-
stania czynności mając na względzie zapewnienie prawa 
do sądu oraz warunki organizacyjne sądów. Na zarządze-
nie prezesa sądu apelacyjnego bądź Pierwszego Prezesa 
Sądu Najwyższego wyznaczające do rozpoznania sprawy 
pilnej inny sąd równorzędny nie przysługuje zażalenie.
Zarówno w pierwszym, jak i w drugim wypadku wyzna-
czenia innego sądu równorzędnego, prezes sądu doko-
nujący wyznaczenia sądu właściwego do rozpoznawania 
spraw pilnych należących do właściwości sądu, który za-
przestał czynności, może wskazać także sprawy inne niż 
pilne należące do właściwości tego sądu, do których roz-
poznawania będzie właściwy sąd wyznaczony (art.  14a 
ust. 6 KoronawirusU).
Sąd, który całkowicie zaprzestał czynności z  powodu 
COVID-19, przekazuje akta spraw pilnych wszczętych 
i niezakończonych sądowi wyznaczonemu jako sąd właś-
ciwy. Według art. 14a ust. 8 KoronawirusU, sąd delego-
wany do rozpoznawania spraw pilnych pozostaje właś-
ciwy do zakończenia postępowania w danej instancji.

Zarządzenie prezesa sądu 
o rozpoznaniu sprawy cywilnej  
jako pilnej
Na podstawie przepisu art. 14a ust. 9 KoronawirusU, pre-
zes właściwego sądu może zarządzić rozpoznanie da-
nej sprawy cywilnej jako pilnej w razie spełnienia jed-
nej z następujących przesłanek:
1) jeżeli nierozpoznanie sprawy mogłoby spowodować 

niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi albo 
zwierząt; 

8) o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego w rozu-
mieniu ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyza-
cyjne9;

9) w przedmiocie nakazania przez sąd opuszczenia 
mieszkania przez członka rodziny wspólnie zajmu-
jącego mieszkanie, który swoim zachowaniem po-
legającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czy-
ni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, 
na podstawie art. 11a ustawy z 29.7.2005 r. o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie10.

W świetle wymienionych spraw należy stwierdzić, że do 
katalogu spraw pilnych, o którym mowa w art. 14a ust. 4 
KoronawirusU, zalicza się przede wszystkim sprawy cy-
wilne w  znaczeniu formalnym, a  więc sprawy, których 
załatwienie odbywa się według przepisów Kodeksu po-
stępowania cywilnego (w szczególności przepisów KPC 
o postępowaniu nieprocesowym) z mocy przepisów za-
wartych, w większości wypadków, w ustawach szczegól-
nych. Należy podkreślić, że poza sprawami cywilnymi 
wyszczególnionymi w  art.  14a ust.  4 pkt  9–18, Ko-
ronawirusU nie przewiduje innych spraw cywilnych 
traktowanych jako sprawy pilne. Na tle KoronawirusU 
za  sprawy pilne nie mogą być uznane sprawy cywilne, 
w  przypadku których Kodeks postępowania cywilnego 
określa termin ich rozpatrzenia przez sąd, a więc np. spra-
wy gospodarcze (por. art. 4588 § 4 KPC), sprawy o udzie-
lenie zabezpieczenia (por. art. 737 KPC), sprawy o nada-
nie klauzuli wykonalności (por. art. 7811 KPC), albowiem 
przepis art. 14a ust. 5 KoronawirusU, który w tym wy-
padku mógłby mieć znaczenie, dotyczy wyłącznie spraw 
pilnych podlegających załatwieniu przez wojewódzki sąd 
administracyjny.  
Ad a) Wyznaczenie fakultatywne z urzędu następuje, 
jeżeli dojdzie do całkowitego zaprzestania czynności 
przez sąd powszechny z powodu COVID-19. Wówczas 
prezes sądu apelacyjnego może wyznaczyć inny sąd rów-
norzędny, położony na obszarze tej samej apelacji, jako 
właściwy do rozpoznawania spraw pilnych należących 
do właściwości sądu, który zaprzestał czynności (art. 14a 
ust. 1 KoronawirusU). 
Jednocześnie należy zaznaczyć, że w świetle art. 14b ust. 1 
KoronawirusU prezes sądu apelacyjnego może delego-
wać sędziego sądu rejonowego, sędziego sądu okręgowe-
go lub sędziego sądu apelacyjnego, za jego zgodą, do peł-
nienia obowiązków sędziego w innym sądzie rejonowym, 
sądzie okręgowym lub sądzie apelacyjnym, na czas okre-
ślony, do rozpoznawania spraw pilnych, o których mowa 
w  art.  14a ust.  4 KoronawirusU, jeżeli z  powodu CO-
VID-19 wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości.
Ad b) Wyznaczenie obligatoryjne na wniosek następu-
je, jeżeli dojdzie do całkowitego zaprzestania czynno-
ści przez wszystkie sądy powszechne na obszarze ape-
lacji z  powodu COVID-19. Wówczas Pierwszy Prezes 
Sądu Najwyższego na wniosek prezesa sądu apelacyjnego, 
na którego obszarze sądy zaprzestały czynności, wyzna-
cza inny sąd równorzędny, położony w miarę możliwości 
na obszarze sąsiedniej apelacji, jako właściwy do rozpo-

9  T. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.
10  T. jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.; dalej jako: PrzemDomU. 
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nawczego przed komisją pojednawczą z art. 242 § 2 KP) 
zwłaszcza, że przepis ten dotyczy biegu terminów w wie-
lu postępowaniach pozasądowych w sprawach innych niż 
sprawy cywilne. 
Przepisu art. 15zzs ust. 1 KoronawirusU nie stosuje 
się do terminów związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19 oraz wy-
wołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (art.  15zzt 
KoronawirusU). Nie można wykluczyć znaczenia tej re-
gulacji dla biegu terminów procesowych w postępowaniu 
zabezpieczającym i  wykonania postanowienia o  udzie-
leniu zabezpieczenia, a także w sądowym postępowaniu 
egzekucyjnym. Jeśli zatem dokonanie danej czynności 
postępowania związanej z terminem procesowym w któ-
rymkolwiek z wymienionych postępowań wiązałoby się 
z  sytuacją kryzysową spowodowaną np.  zwalczaniem 
COVID-19, nie stosuje się wstrzymania rozpoczęcia ani 
zawieszenia biegu terminu do jej dokonania. Dodatkowo, 
od 18.4.2020 r., w związku z wejściem w życie art. 15zzs 
ust. 12 KoronawirusU, przepisu art. 15 zzs ust. 1 nie sto-
suje się do postępowania cywilnego dotyczącego in-
frastruktury telekomunikacyjnej, przez którą należy 
rozumieć, zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z 16.7.2004 r. – 
Prawo telekomunikacyjne13, urządzenia telekomunikacyj-
ne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, 
oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wie-
że, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane 
do zapewnienia telekomunikacji.
Zastrzeżenia budzi użyty w  przepisie art.  15zzs ust.  1 
KoronawirusU zwrot „terminy procesowe i  sądowe”. 
Zestawienie tych terminów należy uznać za  niefortun-
ne. W postępowaniu cywilnym każdy bowiem termin 
sądowy jest terminem procesowym. Terminy, o  któ-
rych stanowi ten przepis, dotyczą terminów procesowych 
w postępowaniu cywilnym w rozumieniu KPC, a zatem 
w znaczeniu zarówno okresu oznaczonego w jednostkach 
miary czasu (w dniach, tygodniach, miesiącach, latach), 
jak i daty14. W rachubę wchodzą terminy w znaczeniu: 
1) okresu do dokonania czynności postępowania, 

tj. terminy do dokonania przez organ procesowy lub 
organ egzekucyjny danej czynności procesowej albo 
egzekucyjnej (w  tym znaczeniu mowa jest o  termi-
nie w  takich przepisach KPC jak np.  art.  329, 341,  
art. 4587 § 1 i 2, art. 7632, 767 § 5) i terminy do doko-
nania czynności procesowej albo egzekucyjnej przez 
uczestników postępowania15 (np. art. 70, 130, art. 196 
§ 1, art. 407, 408, art. 767 § 4, art. 7731 § 4, art. 795, 
950), a  także inne osoby (osobę trzecią  – art.  248 
§ 1 KPC, świadka – art. 275 KPC, biegłego – art. 285 
§ 3 KPC);

13  T. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.
14  W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w za-
rysie, Warszawa 2016, s. 115–116; J. Jagieła [w:] Kodeks postępowania 
cywilnego. T. I. Komentarz do art. 1–205, pod red. A. Marciniaka, War-
szawa 2019, s. 963.
15  Chodzi zarówno o  czynności stron, czynności innych niż strony 
uczestników postępowania, np.  interwenienta ubocznego, prokuratora 
bądź organizacji pozarządowej, jak i czynności uczestników innych niż 
proces postępowań unormowanych w KPC.

2) jeśli nierozpoznanie sprawy mogłoby spowodować 
poważną szkodę dla interesu społecznego; 

3) ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę mate-
rialną; 

4) jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości11.
Prezes sądu może wydać zarządzenie o rozpoznaniu danej 
sprawy jako pilnej zarówno z urzędu, jak i na wniosek. 
Na zarządzenie prezesa sądu nie przysługuje zażalenie. 
Zarządzenie prezesa właściwego sądu o rozpoznaniu da-
nej sprawy cywilnej jako pilnej nie zmienia właściwości 
sądu, co oznacza, iż sprawa ta będzie rozpoznawana dalej 
w tym samym sądzie chyba, że dojdzie do wyznaczenia 
innego sądu w trybie art. 14a ust. 1 lub 2 KoronawirusU. 
W  następstwie wydania zarządzenia prezesa sądu 
z art. 14a ust. 9 KoronawirusU dopuszczalne będzie od-
bycie rozprawy lub przeprowadzenie posiedzenia jawne-
go w tej sprawie (por. art. 15zzs ust. 6 KoronawirusU). 
Ponadto, w sprawie rozpoznawanej jako pilna wyłączone 
jest wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu termi-
nów procesowych (por. art. 15zzs ust. 2 KoronawirusU).

Znaczenie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu COVID-19 
dla biegu terminów w postępowaniu 
cywilnym
W świetle przepisu art.  15zzs ust.  1 pkt  1 i  2 Koro-
nawirusU, w  okresie stanu zagrożenia epidemiczne-
go lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID 
bieg terminów procesowych i  sądowych w  postępo-
waniach sądowych oraz egzekucyjnych nie rozpoczy-
na się, a  rozpoczęty ulega zawieszeniu na  ten okres. 
Przepis ten rozróżnia zatem wstrzymanie rozpoczęcia 
biegu terminów procesowych12 i  zawieszenie rozpoczę-
tego biegu terminów procesowych. Należy przy tym za-
uważyć, że użycie w art. 15zzs ust. 1 KoronawirusU ter-
minu „COVID” zamiast „COVID-19” (por. art. 2 ust. 1 
KoronawirusU) nie powinno wpływać na zróżnicowanie 
przyczyn ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii i w rezultacie na stosowanie tego przepi-
su. Termin „COVID” został przez niedopatrzenie zasto-
sowany w przepisie art. 15zzs ust. 1 KoronawirusU. Nale-
ży przyjąć, że powód ogłoszonego stanu, o którym mowa 
w tym przepisie, jest zbieżny z powodem stanu epidemii 
ogłoszonego na podstawie StanEpidemiiR.
Wprawdzie w przepisie art. 15zzs ust. 1 KoronawirusU 
mowa jest o postępowaniach sądowych (pkt 1) i postępo-
waniach egzekucyjnych (pkt 2), znajdzie on jednak zasto-
sowanie do biegu terminów procesowych właściwych 
dla wszystkich rodzajów postępowania cywilnego, 
w  tym cywilnych postępowań pozasądowych (np.  dla 
postępowania mediacyjnego lub postępowania pojed-

11  Taką sprawą mogłaby być np.  sprawa, której termin rozpozna-
nia określa przepis KPC.  Zob.  w  szczególności art.  4588 §  4, art.  737, 
7811 KPC. 
12  Zaznaczmy, że wstrzymanie biegu terminu procesowego nie było 
wcześniej uregulowane w polskim postępowaniu cywilnym. 


