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ALERT PRAWNY

Zawieszenie terminów postępowań administracyjnych
w związku z pandemią COVID-19

USTAWA, KTÓRA WESZŁA W ŻYCIE Z DNIEM JEJ
OGŁOSZENIA, TJ. 31 MARCA 2020 R.
WPROWADZIŁA LICZNE ZMIANY, KTÓRE OBJĘŁY
RÓWNIEŻ SPOSÓB FUNKCJONOWANIA
WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI.
Ewa Niesiobędzka-Krause
Paulina Chmielnicka
Niniejszy alert zawiera zestawienie
najistotniejszych zmian
w zakresie postępowania
administracyjnego w okresie
obowiązywania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii ogłoszonego w związku z
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
na mocy Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 20 marca 2020
r. (Dz. U z 2020 poz. 491).

Na kolejnych stronach omawiamy
następujące tematy:
wstrzymanie biegu terminów
przewidzianych przepisami prawa
administracyjnego
bieg terminów procesowych i
sądowych
bieg terminów na wniesienie
sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku
towarowego

ZMIANY PRAWNE
DOTYCZĄCE
ZAWIESZENIA BIEGU
TERMINÓW
ADMINISTRACYJNYCH
WYNIKAJĄCYCH Z:
Ustawy 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
(uchwalonej w dniu 31 marca
2020 r. Dz. U z 2020 r. poz.
568, dalej jako „Ustawa”).

strona 2

Alert Prawny | KONDRAT i Partnerzy

WSTRZYMANIE BIEGU TERMINÓW PRZEWIDZIANYCH
PRZEPISAMI PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zgodnie z art.15zzr ust. 1 Ustawy, w okresie obowiązywania
stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych
przepisami prawa administracyjnego terminów:
od zachowania których jest uzależnione udzielenie
ochrony prawnej przed sądem lub organem,
do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej
prawa i obowiązki,
przedawnienia,
których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub
zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a
także popadnięcie w opóźnienie,
zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże
ujemne skutki dla strony,
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.
Czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia
biegu terminów, o których mowa w ust. 1, są skuteczne.

Co to oznacza w praktyce?
Z redakcji przytoczonego wyżej przepisu wynika, że za datę początkową wstrzymania/zawieszenia biegu terminów uznać
należy moment ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego, który miał miejsce na mocy Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. Zgodnie z którym w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został stan zagrożenia epidemiologicznego. Z uwagi na pojawiające się rozbieżności
interpretacyjne, zgodnie z wykładnią przyjętą przez Urząd Patentowy RP za datę zawieszenia w/w terminów przyjmuje się
31 marca 2020 r. – datę wejścia w życie ustawy.
W świetle powyższego wszelkie terminy wyznaczone na wykonanie określonej czynności prawnej w postępowaniu
administracyjnym, np. pisemne ustosunkowanie się do zobowiązania organu bądź sądu do przedstawienia informacji w
terminie przypadającym od 31 marca 2020 r. ulega wstrzymaniu/zawieszeniu do momentu odwołania stanu
epidemii/stanu zagrożenia epidemiologicznego.
Datę końcową wstrzymania/zawieszenia terminów ustali natomiast rozporządzenie Ministra Zdrowia odwołujące stan
zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.
Wstrzymanie terminów i ich zawieszenie następuje natomiast z mocy prawa, co oznacza, że strona nie musi dokonywać
w tym zakresie żadnych dodatkowych czynności.
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BIEG TERMINÓW PROCESOWYCH I SĄDOWYCH
Zgodnie z art.15zzr ust. 1 Ustawy, w okresie stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów
procesowych i sądowych w:
postępowaniach sądowych, w tym
sądowoadministracyjnych,
postępowaniach egzekucyjnych,
postępowaniach karnych,
postępowaniach karnych skarbowych,
postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
postępowaniach administracyjnych,
postępowaniach i kontrolach prowadzonych na
podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa,
kontrolach celno-skarbowych,
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),
innych postępowaniach prowadzonych na
podstawie ustaw
nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na
ten okres.

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

Co to oznacza w praktyce?
W świetle powyższego przepisu wszelkie terminy procesowe i sądowe przypadające od 31 marca 2020 r. ulegają
wstrzymaniu/zawieszeniu do momentu odwołania stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemiologicznego.
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BIEG TERMINÓW NA WNIESIENIE SPRZECIWU WOBEC
ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
Zgodnie z art. 31j Ustawy:
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
2020r.
Czynności podejmowane w okresie, o którym mowa w
ust. 1, pozostają ważne.

Co to oznacza w praktyce?
W świetle powyższego przepisu bieg terminu przypadający w okresie od dnia 8 marca 2020r. do dnia 30 czerwca 2020 r.
na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego oraz terminu na walidacje patentu, nie rozpoczyna się, a
rozpoczęty przerywa się – terminy biegną na nowo od dnia 1 lipca 2020 r.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. NASI EKSPERCI CHĘTNIE
ODPOWIEDZĄ NA TWOJE PYTANIA
Ewa Niesiobędzka-Krause

Paulina Chmielnicka
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Zastrzegamy, iż treść niniejszego alertu nie stanowi opinii ani porady prawnej.

