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Bieg postępowania 
w sprawach cywilnych 
w czasie epidemii. 
Cz. I – sprawy pilne

▶ dr Edyta Gapska1

▶ Jednym z rozwiązań modyfikujących przepisy prawa 
procesowego cywilnego jest wprowadzenie w art. 14a 
ustawy z  2.3.2020  r. o  szczególnych rozwiązaniach 
związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych2 katalo-
gu spraw pilnych wymagających, jak wskazano w uza-
sadnieniu projektu zmiany tej ustawy, bezwzględne-
go rozpoznania. W sprawach tych nie dochodzi do 
wstrzymania i zawieszenia biegu terminów proceso-
wych, a jeżeli sąd właściwy do ich rozpoznania cał-
kowicie zaprzestał czynności z powodu COVID-19, 
istnieje możliwość wyznaczenia innego sądu równo-
rzędnego. 

 W niniejszym opracowaniu dokonano analizy prze-
pisów definiujących i odnoszących się do spraw pil-
nych, w  tym także w  kontekście obowiązujących 
uregulowań kodeksowych. Ocenie poddano w szcze-
gólności wzajemny stosunek art. 14a KoronawirusU 
i art. 173 KPC, a także wyjaśniono skutki intertem-
poralne związane z  wprowadzeniem i  nowelizacją 
art. 14a KoronawirusU.

Wprowadzenie
Zabezpieczenie ciągłości działań instytucji publicznych 
w dobie epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wi-
rusa SARS-CoV-2 wymusiło wprowadzenie nowych roz-
wiązań prawnych adekwatnych do stopnia zagrożenia, 
a równocześnie stwarzających systemowe środki ochrony 
zarówno osób korzystających z usług świadczonych przez 
te instytucje, jak i ich pracowników. Zrozumiałe skądinąd 
ograniczenia obejmujące wiele sfer życia były jednak 
wprowadzane, a następnie redukowane z pozostawiającą 
wiele do życzenia konsekwencją, ukazując przy tym wąt-
pliwą jakość i adekwatność przygotowań państwa do epi-
demii, wynikającą z tego obawę przed paraliżem służby 
zdrowia, a w miarę upływu kolejnych tygodni także prio-
rytet interesów politycznych. 
Zakres i tryb wprowadzonych ograniczeń w zakresie praw 
i wolności obywatelskich przy równoczesnym zaniecha-
niu wprowadzenia stanu klęski żywiołowej rodzi uzasad-
nione wątpliwości wymagające w  przyszłości szczegó-
łowych analiz koniecznych z  punktu widzenia szeroko 

1  Autorka jest doktorem w Katedrze Postępowania Cywilnego Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. ORCID: 0000-0003-
0052-0631.
2  Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.; dalej jako: KoronawirusU.

pojętego bezpieczeństwa państwa i  jego mieszkańców. 
Z  tego rodzaju analizami nie można się jednak wstrzy-
mywać w odniesieniu do rozwiązań normatywnych do-
tykających wielu sfer funkcjonowania obywateli w czasie 
trwania epidemii, a przy tym istotnie wpływających na ich 
aktualną sytuację prawną. Do takich kwestii należy przej-
ściowe – bo zniesione po półtora miesiąca obowiązywa-
nia – a przy tym nieobejmujące spraw uznanych ustawo-
wo za pilne, wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu 
terminów procesowych, które miało stanowić ułatwienie 
dla stron i uczestników postępowań sądowych napotyka-
jących trudności przy dokonywaniu czynności proceso-
wych czy to z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu 
sądów i urzędów, czy też ze względu na zakaz opuszcza-
nia miejsca kwarantanny. Unormowanie wprowadzone 
w  tym względzie stanowi jednak przykład rozwiązania 
o  wątpliwej przejrzystości i  dyskusyjnej racjonalności. 
Jest to zapewne wynikiem działania w warunkach daleko 
idącej niepewności co do rozmiarów epidemii i trudno-
ści w ocenie stopnia koniecznego, a przy tym możliwego 
wstrzymania funkcjonowania poszczególnych instytucji 
i podmiotów, tak publicznych, jak i prywatnych, z jednej 
strony, nieprzygotowanych do działania przy możliwie 
najszerszym, a niejednokrotnie wyłącznym wykorzysta-
niu form komunikacji elektronicznej (lub – z racji rodza-
ju świadczonych usług – niemogących podejmować dzia-
łań w takiej formie), równocześnie jednak potrzebnych 
do zapewnienia stabilności gospodarczej, politycznej czy 
społecznej.

Szczególne rozwiązania dotyczące biegu 
postępowań w sprawach cywilnych
Ze względu na  rozmiary epidemii związanej z  rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 konieczne było ure-
gulowanie sposobu funkcjonowania państwa w  drodze 
aktów poświęconych wyłącznie tej – niewątpliwie nad-
zwyczajnej – sytuacji. Nastąpiło to w pierwszej kolejno-
ści w KoronawirusU. 
Już po kilku dniach obowiązywania ww. ustawy stało się 
jasne, że nie zabezpiecza ona obywateli w wystarczającym 
stopniu przed skutkami sytuacji kryzysowej wywołanej 
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W szczegól-
ności brak było w niej rozwiązań dotyczących postępo-
wań toczących się na podstawie przepisów ustaw, w któ-
rych zabezpieczenia wymagały zarówno interesy stron 
i uczestników, jak i pracowników organów prowadzących 
te postępowania. Nowelizacja ustawy dokonana ustawą 
z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw3 przyjęła w  tym zakresie – uwzględniając 
zresztą postulaty środowiska prawników zgłaszane wobec 
istotnego faktycznego ograniczenia czynności przez sądy4 

3  Dz.U. z 2020 r. poz. 568; dalej jako: ZmKoronawirusU.
4  Projekt przygotowany przez czterech adwokatów: P.  Rosatiego – 
członka Naczelnej Rady Adwokackiej, W.  Kabańskiego – prezesa Sądu 
Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w  Warszawie, M.  Szpakowskiego 
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czeniu stanu epidemii nie zostanie zarządzony na powrót 
stan zagrożenia epidemicznego na  terenie całego kraju 
lub jego części. Należy pamiętać jednak, że obok powyż-
szych szczególnych regulacji obowiązują wciąż przepisy 
kodeksowe przewidujące zawieszenie postępowania cy-
wilnego m.in. z mocy samego prawa w razie zaprzestania 
przez sąd czynności polegających na udzielaniu ochrony 
prawnej7 wskutek siły wyższej (art. 173 KPC). Jakkolwiek 
stan epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 obejmującej obszar całego lub części kraju 
może być – z uwagi na niewątpliwie nadzwyczajną ska-
lę tego zjawiska – zakwalifikowany jako siła wyższa8, jed-
nak wydaje się to uzasadnione tylko wówczas, gdy do-
prowadziłby on do zaprzestania – nawet krótkotrwałego9 
– sprawowania wymiaru sprawiedliwości we wszystkich 
lub w części spraw należących do właściwości sądu, a wy-
znaczenie innego sądu do ich rozpoznania byłoby niemoż-
liwe lub niecelowe10. Zaprzestanie sprawowania wymiaru 
sprawiedliwości przejawia się zaś w niemożności zarów-
no dokonywania czynności sądowych, jak i przyjmowa-
nia przez sąd czynności procesowych stron i uczestników 
postępowania11. 

Szczególne uregulowania 
w tzw. sprawach pilnych
Tempo i zakres rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 
pozwalały przyjmować, że jego wpływ na funkcjonowa-
nie sądów nie będzie tak daleko idący; co najwyżej może 
dojść do ograniczenia, ewentualnie zaprzestania działal-
ności przez poszczególne sądy, zwłaszcza te, których obsa-
da personalna była niewielka lub gdy na skutek zakażenia 
niektórych pracowników wszyscy lub istotna większość 
poddana została kwarantannie. Na taką ewentualność 
uchwalono rozwiązania szczególne także – jak się wyda-
je – w relacji do art. 44 KPC. Z § 1 tego przepisu wyni-
ka, że jeżeli sąd właściwy nie może z powodu przeszko-

7  W  literaturze mowa jest także o  zaprzestaniu działalności orzecz-
niczej przez sąd (a nie przez konkretnego sędziego lub skład orzekają-
cy) jako organ wymiaru sprawiedliwości (P. Grzegorczyk [w:] Kodeks 
postępowania cywilnego. Komentarz. T.  I.  Postępowanie rozpoznaw-
cze, pod red. T. Erecińskiego, Warszawa 2012, s. 770) oraz – podobnie 
– o niemożności sprawowania przez sąd wymiaru sprawiedliwości czy 
niemożności podejmowania czynności orzeczniczych przez sąd (A. La-
skowska-Hulisz [w:]  Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. 
T. I. Art. 1–366, pod red. A. Marciniaka, K. Piaseckiego, Warszawa 2014, 
s. 583–584).
8  W.  Miszewski, Obowiązkowe zawieszenie biegu procesu w  postę-
powaniu spornem według KPC, „Nowy Proces Cywilny” Nr  4/1933, 
s. 104; S. Dmowski [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. 
T. I, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2001, s. 709; W. Siedlecki, Z. Świe-
boda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2003, s.  220; 
A.  Laskowska-Hulisz, op. cit., s.  584 i  powołana tam lit.; M.  Kaczyński 
[w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. I. Art. 1–729, pod 
red. A. Góry-Błaszczykowskiej, Warszawa 2013, s. 471.
9  Tak też A. Laskowska, Zawieszenie sądowego postępowania rozpo-
znawczego w sprawach cywilnych, Warszawa 2009, s. 164; M. Kaczyń-
ski, op. cit., s.  417; A.  Kastelik-Smaza, Epidemia COVID-19 jako siła 
wyższa w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej, EPS Nr 5/2020, s. 30–35.
10  P. Grzegorczyk, op. cit., s. 770.
11  I. Kunicki, Skutki proceduralne awarii systemu teleinformatycznego 
obsługującego postępowanie cywilne, PPE Nr 4/2018, s. 20 i n. 

– rozwiązanie hybrydowe przewidujące, z jednej strony, 
kontynuację postępowań i skuteczność czynności doko-
nanych w ich ramach w okresie stanu zagrożenia epide-
micznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu CO-
VID (art. 15zzs ust. 1 in principio i ust. 7 KoronawirusU5), 
z  drugiej zaś, wstrzymanie rozpoczęcia i  zawieszenie 
biegu terminów procesowych i  sądowych m.in. w  po-
stępowaniach sądowych, egzekucyjnych, karnych, ad-
ministracyjnych, podatkowych, czy w sprawach o wykro-
czenia (art. 15zzs ust. 1 KoronawirusU)6. Stosownie do 
art. 15zss ust. 2 KoronawirusU wstrzymanie rozpo-
częcia i zawieszenie biegu terminów nie objęło jednak 
postępowań sądowych w sprawach uznanych ustawo-
wo za pilne, a więc wskazanych w art. 14a ust. 4 i 5 Ko-
ronawirusU.
Zarówno w analizowanej ustawie, jak i w żadnym in-
nym akcie prawnym nie ma więc regulacji przewidu-
jącej wprost zawieszenie wszelkich lub nawet wybra-
nych postępowań sądowych, co – jak się wydaje – byłoby 
środkiem zbyt daleko idącym, tym bardziej, że w pierw-
szych tygodniach obowiązywania stanu epidemii tempo 
i zakres rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 były 
niewiadome, podobnie jak to, czy bezpośrednio po zakoń-

i  dra M.  Bieniaka – członków Okręgowej Rady Adwokackiej w  War-
szawie przewidywał rozwiązania dalej idące niż te, na które ostatecznie 
zdecydował się ustawodawca i  zakładał zawieszenie postępowań oraz 
terminów przedawnienia roszczeń – także w sprawach cywilnych – od 
momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epide-
mii i na całym terytorium Polski. Projekt przyjmował, że w wypadkach 
niecierpiących zwłoki sąd mógłby postanowić o  dalszym prowadzeniu 
postępowania, pomimo stanu uzasadniającego jego zawieszenie. Według 
projektodawców postępowania zawieszone miały być podejmowane 
w drodze postanowienia wydanego z urzędu, po odwołaniu stanu zagro-
żenia epidemicznego lub stanu epidemii na terytorium, gdzie siedzibę ma 
sąd lub organ prowadzący postępowanie. W tym okresie – w myśl propo-
nowanych zmian – żadne terminy by nie biegły, zaczynałyby biec od po-
czątku dopiero z  chwilą odwołania stanu zagrożenia. Terminy sądowe 
należałoby z kolei w miarę potrzeby wyznaczać na nowo – zob. https://
www.prawo.pl/prawnicy-sady/zagrozenie-koronawirusem-projekt-
-zmian-w-zawieszaniu-spraw,498616.html, dostęp: 9.5.2020  r. Z  kolei 
Prezydium Krajowej Rady Radców prawnych postulowało, by w  okre-
sie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, aż do dnia ogło-
szenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, zawieszeniu z mocy 
prawa uległ bieg terminów procesowych (ustawowych) i  sądowych. 
Przedmiotowe zawieszenie dotyczyłoby postępowań sądowych i admi-
nistracyjnych, także w zakresie zawieszenia biegu terminów doręczenia 
korespondencji (zob. Stanowisko Prezydium KRRP z 16.3.2020 r. doty-
czące konieczności dokonania pilnych zmian legislacyjnych regulujących 
funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości po ogłoszeniu stanu zagroże-
nia epidemicznego koronawirusem). Podobny projekt przewidujący za-
wieszenie niektórych postępowań i biegu terminów w czasie zagrożenia 
epidemicznego przygotowała 12.3.2020  r. Naczelna Rada Adwokacka. 
Propozycje te poparł Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” 
w apelu „o wstrzymanie działania sądów” z 16.3.2020 r. – zob. https://
www.iustitia.pl/79-informacje/3763-apel-zarzadu-ssp-iustitia-o-wstrzy-
manie-dzialania-sadow, dostęp: 19.5.2020 r.
5  Przepis art. 15zzs KoronawirusU powoływany jest tu i w dalszej czę-
ści pracy w brzmieniu sprzed 16.5.2020 r.
6  Katalog postępowań objętych zawieszeniem biegu terminów zawar-
ty w art. 15zzs ust. 1 KoronawirusU jest o tyle nieścisły, że odrębnie wy-
mienia postępowania sądowe (pkt 1) oraz postępowania karne (pkt 3), 
karne skarbowe (pkt 4), czy postępowania w sprawach o wykroczenia 
(pkt 5), podczas gdy te wymienione w drugiej kolejności są również po-
stępowaniami sądowymi (sąd jest także w niektórych sytuacjach orga-
nem właściwym do orzekania w postępowaniu egzekucyjnym – pkt 2), 
zaś postępowania karne skarbowe (pkt 4) można uznać za rodzaj postę-
powań karnych (pkt 3).


