
Projekt 

U S T AWA  

z dnia ………………………… 2020 r. 

o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

Art. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) po art. 15 dodaje 

Rozdział 2a w brzmieniu: 

„Rozdział 2a 

Wpływ epidemii lub zagrożenia epidemicznego na postępowanie sądowe, administracyjne, 

przedawnienie karalności i przedawnienie roszczeń 

Art. 15a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 

2020 r. poz. 284 i 322) związanych z COVID-19, które obowiązują na całym terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ich trwania: 

1) ulega zawieszeniu bieg przedawnienia, o którym mowa w art. 101 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks karny, 

2) ulega zawieszeniu bieg przedawnienia, o którym mowa w art. 44 i 51 ustawy z dnia 10 

września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, 

3) ulega zawieszeniu bieg przedawnienia, o którym mowa w art. 45 ustawy z dnia 20 maja 

1971 r. Kodeks wykroczeń, 

4) ulega zawieszeniu bieg przedawnienia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
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5) ulega zawieszeniu bieg przedawnienia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,  

6) ulega zawieszeniu bieg przedawnienia przewinień dyscyplinarnych, określonych w 

przepisach szczególnych. 

2. Zawieszenie biegu przedawnienia, o którym mowa w ust. 1, następuje do chwili odwołania 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) związanych z COVID-19 

obowiązujących na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a termin przedawnienia 

ulega wydłużeniu o czas jego zawieszenia.   

Art. 15b. 1. Z chwilą ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) 

związanych z COVID-19, które obowiązują na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

postępowania karne, karno-skarbowe, karne wykonawcze, cywilne, w tym egzekucyjne, 

administracyjne, podatkowe, sądowo-administracyjne i dyscyplinarne ulegają zawieszeniu z 

mocy prawa.  

2. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1, ma skutek od chwili ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) związanych z COVID-19, które obowiązują na 

całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. W wypadkach niecierpiących zwłoki można postanowić o dalszym prowadzeniu 

postępowania, o którym mowa w ust. 1, pomimo stanu uzasadniającego jego zawieszenie. 

Przepis ten stosuje się odpowiednio do postępowania przygotowawczego prowadzonego na 

podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. 

4. Postępowania zawieszone w trybie wskazanym w ust. 1, podejmuje się postanowieniem 

wydanym z urzędu, po odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) 
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związanych z COVID-19 na terytorium, gdzie siedzibę ma sąd lub organ prowadzący 

postępowanie.  

5. Do postępowań, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

postępowania karnego, zawieszonych na podstawie ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 22 § 

2 i 404 § 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. 

Art. 15c. W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) 

związanych z COVID-19 w toku postępowań karnych, karno-skarbowych, cywilnych, 

administracyjnych, podatkowych, sądowo-administracyjnych i dyscyplinarnych żadne 

terminy nie biegną i zaczynają biec dopiero od początku z chwilą odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322). Terminy sądowe należy w miarę potrzeby 

wyznaczać na nowo.  

Art. 15d.  W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) 

związanych z COVID-19 skutki doręczenia korespondencji, w tym za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach, o których mowa w art. 15c nie 

następują. Korespondencja nieodebrana w tym okresie przez adresata podlega ponownemu 

doręczeniu po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w rozumieniu 

art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322). 

Art. 15e. W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) 

bieg terminów do dokonania czynności przez organy spółek handlowych, spółki europejskiej, 

spółdzielni, spółdzielni europejskiej, stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych i 

innych osób prawnych, w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw określających 

ustrój takich podmiotów lub na gruncie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
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(Dz.U.2019.351 t.j.), ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

(Dz.U.2019.1500 t.j.) ulega zawieszeniu i rozpoczyna bieg od początku z chwilą odwołania 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322). 

Art. 15f. Przepisy art. 15a – 15e stosuje się odpowiednio do czasowego ograniczenia 

działalności sądów i innych organów administracji publicznej i samorządowej.” 

Art. 2. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się do stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 

2020 r. poz. 284 i 322), obowiązującego także w dniu wejścia w życie ustawy.  

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

UZASADNIENIE 

I. WSTĘP 

Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) wprowadzono 

ekstraordynaryjne rozwiązania w zakresie: 1) zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, 

wywołanej tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i 

zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się 

tej choroby zakaźnej; 2) zadań organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania 

oraz zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej, o których mowa w pkt 1; 3) uprawnień i 

obowiązków, świadczeniodawców oraz świadczeniobiorców i innych osób przebywających 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażenia 

lub choroby zakaźnej, o których mowa w pkt 1; 4) zasad pokrywania kosztów realizacji 

zadań, o których mowa w pkt 1–3, w szczególności tryb finansowania świadczeń opieki 

zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej, o których mowa w pkt 

1, w celu zapewnienia tym osobom właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia. 



– 5 – 

Powołana powyżej regulacja nie objęła swym zakresem sytuacji stron postępowań 

karnych, karnych-skarbowych, cywilnych, administracyjnych, podatkowych, sądowo-

administracyjnych, dyscyplinarnych, jak też nie uregulowała sytuacji prawnej terminów 

przedawnienia we wskazanych postępowania, jak też terminów przedawnienia roszczeń w 

sprawach cywilnych i z zakresu prawa pracy, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) związanych z COVID-19, które obowiązują na 

całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto nie objęła problematyki związanej z 

doręczeniami w toku wymienionych powyżej postępowań, w związku z tymi stanami, jak też 

problematyki dokonywania czynności przez organy spółek handlowych, spółki europejskiej, 

spółdzielni, spółdzielni europejskiej, stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych i 

innych osób prawnych. 

Zasadniczą intencją przedkładanego projektu ustawy jest uregulowanie, w przypadku 

ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w rozumieniu art. 46 ustawy 

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) związanych z COVID-19, 

które obowiązują na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powyżej zakreślonych 

obszarów funkcjonowania państwa, jak też zabezpieczenie słusznych interesów obywateli.  

II. OBECNY STAN PRAWNY I POTRZEBA ZMIAN 

Pod rządami obowiązujących przepisów materia objęta niniejszym projektem nie jest 

uregulowana. Ustawodawca nie przewidział uregulowań odnoszących się do obszarów 

funkcjonowania państwa i obywateli, w tym zabezpieczenia ich praw, zakreślonych w 

niniejszym projekcie, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 

2020 r. poz. 284 i 322) związanych z COVID-19, które obowiązują na całym terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

Uregulowanie tych obszarów jest kluczowe i konieczne z punktu widzenia ciągłości 

procesów państwowych, procesów sądowych (cywilnych, karnych), administracyjnych, czy 

możliwości dochodzenia swoich praw przed upływem okresu przedawnienia. Sytuacja, w 
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jakiej znajdzie się państwo po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego jest sytuacją, w 

której faktycznie nie mogą działać instytucje kluczowe z perspektywy prawidłowego 

działania wymiaru sprawiedliwości. To powoduje sytuację, w której z jednej strony jednostki 

będą pozbawione możliwości dochodzenia swoich praw - chociażby przez to, że nie będą 

mogły przedstawić swoich racji przed sądem albo odpowiednim organem, z drugiej strony - 

Państwo polskie nie będzie mogło pełnić jednej ze swoich kluczowych funkcji - ścigania 

przestępstw czy przewinień dyscyplinarnych ze względu na niemożność faktycznego podjęcia 

działań procesowych i upływ terminu przedawnienia karalności. Konieczne jest też 

zabezpieczenie interesów podmiotów prawa prywatnego, w perspektywie przysługujących im 

roszczeń i nałożonych na te podmioty obowiązków, w tym o charakterze publicznoprawnym. 

III. OMÓWIENIE PROJEKTOWANEJ REGULACJI 

Cel projektu ma zostać osiągnięty poprzez przyjęcie rozwiązania, według którego w 

przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w rozumieniu art. 

46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) 

związanych z COVID-19, które obowiązują na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

okresie ich trwania: 1) ulega zawieszeniu bieg przedawnienia, o którym mowa w art. 101 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, 2) ulega zawieszeniu bieg przedawnienia, o 

którym mowa w art. 44 i 51 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, 3) 

ulega zawieszeniu bieg przedawnienia, o którym mowa w art. 45 ustawy z dnia 20 maja 1971 

r. Kodeks wykroczeń, 4) ulega zawieszeniu bieg przedawnienia roszczeń, o których mowa w 

ustawie z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 5) ulega zawieszeniu bieg 

przedawnienia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy, 6) ulega zawieszeniu bieg przedawnienia przewinień dyscyplinarnych, określonych w 

przepisach szczególnych. Zawieszenie biegu przedawnienia, o którym mowa powyżej, 

nastąpi do chwili odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) 

związanych z COVID-19 obowiązujących na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a 

termin przedawnienia ulegnie wydłużeniu o czas jego zawieszenia. Rozwiązanie takie z 

jednej strony zabezpieczy interesy obywateli, które wskutek niedziałania sądów pozostaną 

narażone na przedawnienie (roszczenia na gruncie prawa cywilnego lub prawa pracy), jak też 

interesy obrotu prawnego. Z drugiej strony rozwiązanie to zabezpiecza interesy państwa, 
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które wobec ekstraordynaryjnej sytuacji kryzysowej, nie mogłoby realizować swych 

obowiązków publicznoprawnych, w tym związanych ze ściganiem przestępstw, wykroczeń i 

przewinień dyscyplinarnych.  

W projektowanym art. 15b. 1. przewiduje się, że z chwilą ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) związanych z COVID-19, które obowiązują na 

całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postępowania karne, karno-skarbowe, karne 

wykonawcze, cywilne, w tym egzekucyjne, administracyjne, podatkowe, sądowo-

administracyjne i dyscyplinarne ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Zawieszenie, o którym 

mowa, będzie miało skutek od chwili ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 

2020 r. poz. 284 i 322) związanych z COVID-19, które obowiązują na całym terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. W wypadkach niecierpiących zwłoki będzie można postanowić o 

dalszym prowadzeniu postępowania, pomimo stanu uzasadniającego jego zawieszenie. 

Przepis ten będzie stosowało się odpowiednio do postępowania przygotowawczego 

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania 

karnego, co zapewni prawidłowość funkcjonowania organów ścigania. Postępowania 

zawieszone w trybie wskazanym powyżej, będą podejmowane postanowieniem wydanym z 

urzędu, po odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w rozumieniu art. 

46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) 

związanych z COVID-19 na terytorium, gdzie siedzibę ma sąd lub organ prowadzący 

postępowanie. Do postępowań, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. - Kodeks postępowania karnego, zawieszonych na podstawie ust. 1, nie będą miały 

zastosowania przepisy art. 22 § 2 i 404 § 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks postępowania karnego. Skutkuje to eliminacją złożenia zażalenia, które nie mogłoby 

być i tak rozpoznane, zaś po odwołaniu w/w stanów, byłoby bezprzedmiotowe.  

W projektowany art. 15c przewiduje się, że w okresie trwania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 
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1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) związanych z COVID-19 w toku postępowań 

karnych, karno-skarbowych, cywilnych, administracyjnych, podatkowych, sądowo-

administracyjnych i dyscyplinarnych żadne terminy nie biegną i zaczynają biec dopiero od 

początku z chwilą odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322). 

Terminy sądowe należy wówczas w miarę potrzeby wyznaczać na nowo.  

W proponowanym projekcie w art. 15d postuluje się rozwiązanie, w świetle którego, 

w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w rozumieniu art. 46 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) związanych z 

COVID-19 skutki doręczenia korespondencji, w tym za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniach, o których mowa w art. 15c nie następują. Korespondencja 

nieodebrana w tym okresie przez adresata podlega ponownemu doręczeniu po odwołaniu 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322). Rozwiązanie takie jest uzasadnione 

niedziałaniem organów procesowych, niedostępnością urzędów, jak też koniecznością 

eliminowania zbędnego przemieszczania się ludności. 

W projekcie art. 15e przewidziano, że w okresie trwania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) bieg terminów do dokonania czynności przez 

organy spółek handlowych, spółki europejskiej, spółdzielni, spółdzielni europejskiej, 

stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych i innych osób prawnych, w 

postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw określających ustrój takich podmiotów 

lub na gruncie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j.), 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2019.1500 t.j.) 

ulega zawieszeniu i rozpoczyna bieg od początku z chwilą odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322). Rozwiązanie takie podyktowanej jest 



– 9 – 

koniecznością zwolnienia w/w podmiotów od wykonywania ich powinności ustawowych, w 

sytuacji niedziałania organów państwowych, przy jednoczesnym zdjęciu obowiązków, 

których niewykonania często łączy się z sankcją karna, administracyjną lub cywilną 

(grzywna).  

W projektowanym art. 15f przepisy art. 15a – 15e stosuje się odpowiednio do 

czasowego ograniczenia działalności sądów i innych organów administracji publicznej i 

samorządowej. Rozwiązanie takie uwzględnia już funkcjonujące w obrocie zarządzenia 

prezesów sądów ograniczające działalność sądów w celu zapobiegania, przeciwdziałania i 

zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. 

Przepisy niniejszej ustawy stosuje się do stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 

2020 r. poz. 284 i 322), obowiązującego także w dniu wejścia w życie ustawy. 

Ustawa, z uwagi na jej cel, ma wejść w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia.  

IV. OMÓWIENIE SKUTKÓW PROJEKTU I OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z 
PRAWEM UNII EUROPEJSKIEJ 

Wejście w życie proponowanej ustawy nie będzie wymagało wydania aktów 
wykonawczych. 

Przyjęcie projektowanej ustawy będzie miało pozytywne skutki społeczne. Należy do 

nich zaliczyć zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i 

rozprzestrzeniania się tej choroby zakaźnej u ludzi. Projekt jest komplementarny względem 

celów i środków zawartych w ustawie zmienianej, tj. w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 

2020 r., poz. 374). 

Projekt ustawy nie pociąga za sobą skutków finansowych ‒ nie powoduje obciążenia 

budżetu państwa ani budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 
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Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

W tym kontekście interwencja ustawodawcy i korekta istniejących obecnie rozwiązań 

legislacyjnych jest uzasadniona i potrzebna. 


