
Prezes Urzędu Patentowego – Edyta Demby-Siwek

Radca prawny w Gabinecie Prezesa – mec. Aleksandra Jabłońska



W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie 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 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 568) 
tzw. ustawa o tarczy antykryzysowej.

Ustawa o tarczy antykryzysowej



Terminy materialne  

w tzw. Ustawie o tarczy antykryzysowej (art.15 zzr)

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 

Terminy materialne  

w tzw. Ustawie o tarczy antykryzysowej (art.15 zzr)



bieg terminów przewidzianych przepisami prawa nie rozpoczyna się, 
a rozpoczęty ulega zawieszeniu w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Terminy materialne  

w tzw. Ustawie o tarczy antykryzysowej (art.15 zzr)



W prowadzonych przed Urzędem Patentowym postępowaniach wskazany 
powyżej przepis znajdzie w szczególności zastosowanie do następujących 
terminów:

1. terminu na przekształcenie zgłoszenia wynalazku na wzór użytkowy,

2. terminu na uiszczenie opłaty za pierwszy okres ochrony,

3. terminu wniesienia opłaty za kolejny okres ochrony i dodatkowego 
6-miesięcznego terminu umożliwiającego wniesienie opłaty okresowej 
wraz z uiszczeniem opłaty dodatkowej,

…

Terminy materialne  

w tzw. Ustawie o tarczy antykryzysowej (art.15 zzr)



W prowadzonych przed Urzędem Patentowym postępowaniach wskazany 
powyżej przepis znajdzie w szczególności zastosowanie do następujących 
terminów:

4. terminu na złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia opłaty 
za zgłoszenie i opłaty za pierwszy okres ochrony wskazanej w decyzji 
o udzieleniu prawa wyłącznego,

5. terminu na złożenie wniosku o przywrócenie terminu 
do dokonania czynności warunkującej bieg postępowania,

6. terminu na wniesienie sprzeciwu wobec udzielenia patentu, 
prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji.

Terminy materialne  

w tzw. Ustawie o tarczy antykryzysowej (art.15 zzr)



Terminy procesowe 

w tzw. Ustawie o tarczy antykryzysowej (art. 15 zzs)

 w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, 

 w postępowaniach administracyjnych, 

 w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw,

bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, 
a rozpoczęty ulega zawieszeniu w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 



Wskazany przepis znajdzie w szczególności zastosowanie 
do następujących terminów: 

1. terminów na  uzupełnienia zgłoszenia,

2. terminów na uzupełnienie zgłoszenia lub usunięcie wskazanych 
braków i usterek, złożenia zgłoszeń wydzielonych,

3. terminu do nadesłania poprawionej wersji wykazu towarów i usług,

…

Terminy procesowe 

w tzw. Ustawie o tarczy antykryzysowej (art. 15 zzs)



Wskazany przepis znajdzie w szczególności zastosowanie 
do następujących terminów: 

4. terminu na zajęcie stanowiska przez zgłaszającego przed decyzją 
o odmowie udzielania prawa wyłącznego,

5. terminu do usunięcia braków formalnych wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy,

6. terminu na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,

7. terminu na wniesienie skargi do sądu administracyjnego.

Terminy procesowe 

w tzw. Ustawie o tarczy antykryzysowej (art. 15 zzs)



Wymienione terminy materialne i procesowe będą 
albo biec dalej po okresie zawieszenia 

albo zaczną biec po odwołaniu stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii. 

Terminy materialne i procesowe



Zawieszenie terminu
 zawieszenie terminów procesowych następuje 

z dniem wejścia w życie ustawy tj. od dnia 31 marca 2020 r. 
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/informacja-w-sprawie-
wstrzymania-i-zawieszenia-terminow-procesowych

 Zawieszenie terminu oznacza, że terminy które biegły w dacie wejścia 
w życie ustawy o tarczy antykryzysowej tj. w dniu 31 marca 2020 r. 
podlegają zawieszeniu (nie przerwaniu) i po odwołaniu stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii będą biec nadal. 

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/informacja-w-sprawie-wstrzymania-i-zawieszenia-terminow-procesowych


Wstrzymanie biegu terminu

Terminy, które nie zaczęły biec przed wejściem w życie 
ustawy o tarczy antykryzysowej tj. przed dniem 31 marca 2020 r. 

w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
nie będą biegły. 

Bieg tych terminów rozpocznie się dopiero po ustaniu stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii.



Uwaga!

Czynności dokonane w okresie wstrzymania albo 
zawieszenia biegu terminów będą skuteczne



W okresie od 8 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 

bieg terminu na:

 wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, 

 złożenie w Urzędzie Patentowym RP tłumaczenia patentu 
europejskiego na język polski, jak również terminu na złożenie 
tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu 
europejskiego, 

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty przerywa się. Terminy biegną na nowo 
od dnia 1 lipca 2020 r. Czynności podejmowane w tym okresie będą 
ważne. Pierwszym dniem terminu będzie 1 lipca 2020 r. (art. 31j)
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