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Wpływ ustawy 
o przeciwdziałaniu 
COVID-19 na terminy 
w prawie cywilnym

▶ dr Piotr Sławicki1

▶ Celem niniejszego artykułu jest próba zdiagnozowa-
nia podstawowych problemów praktycznych w stoso-
waniu przepisów ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych2 dotyczących terminów w  postępowaniu cy-
wilnym. Efektem rozważań będzie usystematyzowa-
nie wprowadzonych zmian w zakresie terminów oraz 
próba wskazania kierunków interpretacyjnych zwią-
zanych ze stosowaniem powołanej ustawy.

Wprowadzenie
Pandemia koronawirusa, a  bardziej precyzyjnie wirusa 
SARS-CoV-2, niewątpliwie będzie miała istotny wpływ 
na  polską gospodarkę, co przekładać się będzie bezpo-
średnio także na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwo-
ści. Zakładać należy, że ów system będzie musiał zmierzyć 
się z następstwami pandemii COVID-19, które nie będą 
ograniczone jedynie do zmiany struktury sporów wpływa-
jących do sądów w związku z przewidywanym zwiększe-
niem spraw pracowniczych i upadłościowych będących 
następstwem gospodarczych skutków pandemii. W tym 
czasie doszło bowiem do ograniczenia faktycznej dzia-
łalności sądów, co związane jest nie tylko z odwołaniem 
wyznaczonych terminów posiedzeń sądowych i brakiem 
możliwości korzystania z  biur obsługi interesanta czy 
czytelni sądowych. Najistotniejszym przejawem norma-
tywnym wynikającym z KoronawirusU jest bowiem za-
wieszenie terminów procesowych w postępowaniach 
sądowych. 
Z uwagi na szybkość rozprzestrzeniania się zakażeń i zna-
czące ograniczenie działania organów władzy państwowej, 
w tym sądów, ustawodawca zdecydował się na rozwiązanie 
z perspektywy techniki legislacyjnej nietrudne do wpro-
wadzenia, a polegające na wstrzymaniu biegu różnego ro-
dzaju terminów materialnych i procesowych lub zawiesze-
nie ich biegu. Jednak szybkość procesu legislacyjnego oraz 
kilkukrotne nowelizacje KoronawirusU doprowadziły do 
stworzenia aktu prawnego, który miał wywrzeć natychmia-
stowy skutek w obrębie różnych procedur, zarówno sądo-
wych, jak i administracyjnych. Ogólność rozwiązań i brak 
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ich należytego uzasadnienia w projekcie ustawy3 wywołuje 
istotne rozbieżności w interpretacji wprowadzonych prze-
pisów szczególnych. Rozważenia wymaga zatem zakres 
wprowadzonych zmian dotyczących terminów regulowa-
nych w prawie cywilnym oraz próba ustalenia prawidłowej 
ich interpretacji. Niewątpliwie bowiem w przyszłości po-
jawią się kontrowersje związane ze skutkami wstrzymania 
lub zawieszenia terminów, a także rozumieniem samych 
pojęć użytych przez KoronawirusU. W tym miejscu poja-
wia się także pytanie o wpływ wspomnianej ustawy na ter-
miny związane z doręczaniem przesyłek sądowych.

Zakres czasowy wstrzymania 
lub zawieszenia biegu terminów 
prawa cywilnego
Zarówno w  art.  15zzr ust.  1, jak i  art.  15zzs ust.  1 
KoronawirusU oznaczono, że wywołuje ona skutki w niej 
przewidziane dla biegu terminów w okresie obowiązy-
wania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epi-
demii ogłoszonego z powodu COVID4. 
Powyższe stany zdefiniowane zostały w  ustawie 
z  5.12.2008  r. o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi5. Zgodnie z powołaną ustawą, 
przez stan zagrożenia epidemicznego rozumie się sytu-
ację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku 
z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określo-
nych w ustawie działań zapobiegawczych6, stanem epi-
demii jest zaś sytuacja prawna wprowadzona na danym 
obszarze w związku z wystąpieniem epidemii, w celu pod-
jęcia określonych w  ustawie działań przeciwepidemicz-
nych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków 
epidemii7.
Procedura ogłoszenia i odwołania wyżej wymienionych 
stanów została przewidziana w art. 46 ZapobChoróbU. 
Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na ob-
szarze województwa lub jego części ogłasza i  odwołuje 
wojewoda, w  drodze rozporządzenia, na  wniosek pań-
stwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego8. Je-
żeli jednak zagrożenie epidemiczne lub epidemia wystę-
puje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan 
zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i od-
wołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do 
spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw administracji publicznej, na  wniosek Głów-

3  Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o  zmianie usta-
wy o  szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw, druk nr 299 Sejmu IX Kadencji, s. 55–56, dostępne na: 
www.sejm.gov.pl; dalej jako: uzasadnienie.
4  Trafnie wskazuje się, że w art. 15zzs ust. 1 KoronawirusU mowa jest 
o chorobie COVID, bez odniesienia do roku jej wykrycia (2019), nale-
ży traktować to jako oczywistą omyłkę legislacyjną, zob. szerzej A. Zwie-
rzyński, Cywilne terminy procesowe w czasach COVID-19, „Dziennik 
Gazeta Prawna” Nr 70/2020, s. B6 i R. Kulski, Wpływ stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 
na postępowanie cywilne, MoP Nr 9/2020, s. 444.
5  T. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.; dalej jako: ZapobChoróbU.
6  Art. 2 pkt 23 ZapobChoróbU.
7  Art. 2 pkt 22 ZapobChoróbU.
8  Art. 46 ust. 1 ZapobChoróbU.
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dze rozporządzenia15. Z uwagi na fakt, że rozporządzenie 
o odwołaniu stanu epidemii jest niezwłocznie ogłaszane 
w odpowiednim dzienniku urzędowym i wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia16, zawieszenie terminów trwałoby do 
dnia, w którym doszło do ogłoszenia odwołania określo-
nego stanu w organie promulgacyjnym, a nie faktycznego 
wydania przedmiotowego aktu prawnego. Z chwilą ogło-
szenia odwołania stanu epidemii doszłoby zatem do auto-
matycznego rozpoczęcia biegu terminów, które nie roz-
poczęły biegu oraz dalszego biegu terminów w przypadku 
terminów zawieszonych17.
Z uwagi jednak na  inicjatywę ustawodawczą polegają-
cą na uchyleniu art. 15zzs na mocy art. 46 pkt 20 ustawy 
z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie dzia-
łań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wiru-
sa SARS-CoV-1918, wprowadzono odrębną regulację do-
tyczącą „odmrażania” terminów procesowych i sądowych. 
Zgodnie z art. 68 ust. 6 DziałOsłSARSCoV2U: „terminy 
w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy 
zmienianej w art. 46, których bieg nie rozpoczął się na pod-
stawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 
7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”. Ponadto, 
z art. 68 ust. 7 DziałOsłSARSCoV2U wynika, że: „termi-
ny w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs usta-
wy zmienianej w art. 46, których bieg uległ zawieszeniu 
na podstawie art. 15zzs tej ustawy, biegną dalej po upływie 
7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”.
Biorąc pod uwagę, że ustawa weszła w życie 16.5.2020 r. 
przedmiotowe terminy rozpoczęły bieg z  dniem 
23.5.2020 r. Z uwagi na fakt, że jest to sobota, przy oce-
nie zakończenia biegu terminów uprzednio wstrzyma-
nych lub zawieszonych należy mieć na uwadze brzmienie 
art. 115 KC w zw. z art. 165 § 1 KPC. 

Zakres przedmiotowy KoronawirusU 
w odniesieniu do terminów 
prawa cywilnego
Szczególne rozważania na temat wpływu KoronawirusU 
na  bieg terminów prawa cywilnego należy poczynić co 
do zakresu przedmiotowego ustawy, bowiem proces le-
gislacyjny doprowadził do istotnych różnic między pro-
jektowanymi zmianami a tymi, które ostatecznie weszły 
w życie. Wnosić należy, że projektodawca zamierzał ure-
gulować wpływ ustawy na terminy w dwóch odrębnych 
jednostkach redakcyjnych: jedna poświęcona terminom 
materialnoprawnym, zaś druga szeroko pojętym termi-
nom procesowym. Wydaje się, że takie założenie wyni-
ka z uzasadnienia do projektu, w którym, z  jednej stro-
ny, rozróżnia się „terminy przewidziane przepisami prawa 
cywilnego i administracyjnego, od których zależy udzie-

15  Art. 46 ust. 2 ZapobChoróbU.
16  Art. 46 ust. 5 ZapobChoróbU.
17  Tak też A. Zwierzyński, op. cit., s. B6. W przypadku kolejnych noweli-
zacji ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie wyraźnego przepi-
su intertemporalnego w tym zakresie, zob. art. 115 ustawy z 16.4.2020 r. 
o  szczególnych instrumentach wsparcia w  związku z  rozprzestrze-
nianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. z 2020 r. poz. 695; dalej jako: 
InstrWsparSARSCoV2U.
18  Dz.U. poz. 875 ze zm.; dalej jako: DziałOsłSARSCoV2U.

nego Inspektora Sanitarnego9. Z uwagi na wzrost zaka-
żeń COVID-19 w okresie od 14.3.2020 r. do odwołania 
na  obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został 
stan zagrożenia epidemicznego w  związku z  zakażenia-
mi wirusem SARS-CoV-210, a następnie – w okresie od 
20.3.2020 r. do odwołania – stan epidemii11.
W tym miejscu rozważenia wymaga termin, od którego 
zawieszenie terminów w rozumieniu KoronawirusU obo-
wiązuje. Na mocy art. 101 ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytua-
cji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw12, ustawa 
ta wchodzi w  życie z  dniem ogłoszenia, tj.  31.3.2020  r. 
Z treści art. 15zzs ust. 1 pkt 1 KoronawirusU wynika zaś, 
że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub sta-
nu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg ter-
minów procesowych i  sądowych w  postępowaniach 
sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega za-
wieszeniu. W konsekwencji literalne odczytanie powo-
łanego przepisu mogłoby prowadzić prima facie do wnio-
sku, że zawieszenie terminów następuje z mocą wsteczną 
od 14.3.2020 r., tj. od chwili ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego. Wykładnia przepisów intertemporalnych 
prowadzi jednak do innej konstatacji. Należy wskazać, że 
powołany powyżej art. 101 przewiduje różne terminy wej-
ścia w życie ustawy, przy czym żaden z wyjątków w nim 
określonych nie dotyczy art. 15zzs KoronawirusU13. Pomi-
mo zatem okoliczności, że stan zagrożenia epidemicznego 
trwa od 14.3.2020 r., chwila wejścia ustawy z 31.3.2020 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
w życie przemawia za przyjęciem, iż obejmuje ona stany 
faktyczne następujące od 31.3.2020 r.14.
Zgodnie z  pierwotnym założeniem ustawodawczym 
stan zawieszenia terminów miał obowiązywać do 
chwili odwołania stanu epidemii, do czego ma kom-
petencję minister właściwy do spraw zdrowia, w  dro-

9  Art. 46 ust. 2 ZapobChoróbU.
10  Zob. § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.3.2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epi-
demicznego, Dz.U. z 2020 r. poz. 433 ze zm.
11  Zob.  §  1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z  20.3.2020  r. w  spra-
wie ogłoszenia na  obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, 
Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.
12  Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.
13  Trafnie wskazuje się, że nie wynika to także z  treści samego prze-
pisu, zaś zgodnie z  §  51 ust.  2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-
strów z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t. jedn.: 
Dz.U. z 2016 r. poz. 283) przepisy ustawy inne niż te, którym przepi-
sy końcowe nadały wsteczną moc obowiązującą, a  posiadające moc 
wsteczną wynikającą z ich treści i odnoszące się do zdarzeń lub stanów 
rzeczy, które powstały przed dniem wejścia w  życie ustawy, redaguje 
się w  sposób jednoznacznie wskazujący te zdarzenia lub stany rzeczy. 
Zob. A. Zwierzyński, op. cit., s. B6.
14  Odmiennie w  postępowaniu sądowoadministracyjnym A.  Dauter-
-Kozłowska, Bieg terminów procesowych w postępowaniu sądowoadmi-
nistracyjnym w  związku z  ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicz-
nego, a następnie stanem epidemii z powodu COVID-19, 2020, Lex/el 
2020. 


