
USTAWA 

z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

 

Art. 15zzr. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego 
terminów: 

1)       od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem, 

2)       do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, 

3)       przedawnienia, 

4)       których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i 
wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,  

5)       zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, 

6)       do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego 
rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na 
wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju 

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

2. Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy 
terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach wskazanych w art. 14a ust. 5, terminów w 
sprawach wyboru lub powołania organów, których kadencje są określone w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, terminów wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz 
terminów w sprawach wniosków i pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego. 

3. Właściwy organ, sąd lub podmiot może wezwać obowiązanego do dokonania czynności 
wynikających z przepisów prawa, w oznaczonym terminie i w zakresie, w jakim przepis ten 
zobowiązuje do dokonania czynności, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować 
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego 
albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. W takim przypadku obowiązany 
powinien wykonać obowiązek w oznaczonym terminie. 

(…) 

5. Czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania 
rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów, o których mowa w ust. 1, są skuteczne. 

(…) 

 

 



Art. 15zzs. 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

COVID bieg terminów procesowych i sądowych w: 

1)       postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, 

2)       postępowaniach egzekucyjnych, 

3)       postępowaniach karnych, 

4)       postępowaniach karnych skarbowych, 

5)       postępowaniach w sprawach o wykroczenia, 

6)       postępowaniach administracyjnych, 

7)       postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa, 

8)       kontrolach celno-skarbowych, 

9)       postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 
r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284), 

10)     innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw 

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

2. Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy 
terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach wskazanych w art. 14a ust. 4 i 5, terminów w 
sprawach wyboru lub powołania organów, których kadencje są określone w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, terminów wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz 
terminów w sprawach wniosków i pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego. 

(…) 

4. W okresie, o którym mowa w ust. 1, strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent 
oraz organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, są obowiązani, na żądanie organu, sądu lub 
podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, w wyznaczonym przez nich 
terminie, do dokonania czynności określonej w tym żądaniu, jeżeli: 

1)       wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego – w przypadkach, 
o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 7– 9; 

2)       niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub 
zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną 
szkodę materialną – w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 5, 6 i 10. 

5. W żądaniu, o którym mowa w ust. 4, organ, sąd lub podmiot, prowadzące odpowiednio 
postępowanie lub kontrolę, wskazują przyczyny wystąpienia z żądaniem. 

6. W okresie, o którym mowa w ust. 1, nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, z 
wyjątkiem rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach określonych w art. 14a ust. 4 i 5. 

7. Czynności dokonane w okresie, o którym mowa w ust. 1, w postępowaniach i kontrolach, o których 
mowa w ust. 1, są skuteczne. 



8. Bieg terminu: 

1)       na milczące załatwienie sprawy, 

2)       w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, 
postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia 
działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika 
postępowania, 

3)       na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem 
interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres, o którym mowa w ust. 1. 

9. W okresie, o którym mowa w ust. 1, organ lub podmiot może z urzędu wydać odpowiednio decyzję 
w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną. 

10. W okresie, o którym mowa w ust. 1: 

1)       przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących 
odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o 
niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się; 

2)       organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie wymierza 
się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie 
rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa. 

11. Zaprzestanie czynności przez sąd, organ lub podmiot, prowadzące odpowiednio postępowanie lub 
kontrolę, w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych 
dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez 
nieuzasadnionej zwłoki. 

 

Art. 15zzt. Przepisów art. 15zzr ust. 1 i art. 15zzs ust. 1 nie stosuje się do terminów związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 

 

Art. 31j. 1. W okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. bieg terminu na wniesienie 
sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. 
– Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286 i 288), oraz terminu na złożenie w 
Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej tłumaczenia patentu europejskiego na język polski, 
jak również terminu na złożenie tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu 
europejskiego, o których mowa w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich 
zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 
2016 r. poz. 2), nie rozpoczyna się, a rozpoczęty przerywa się. Terminy biegną na nowo od dnia 1 
lipca 2020 r. 

2. Czynności podejmowane w okresie, o którym mowa w ust. 1, pozostają ważne. 

 


