
Sądy powszechne, pomimo zaistniałej sytuacji, funkcjonują i
rozpoznają sprawy. Ograniczeniem w funkcjonowaniu sądów jest
zniesienie posiedzeń jawnych z udziałem stron, poza sprawami
pilnymi. Ograniczony jest także fizyczny wstęp do budynków
sądów (poza uczestnikami spraw pilnych). Nie można zatem
osobiście składać pism w biurze podawczym ani zapoznawać się z
aktami sprawy w czytelni sądów. W przypadku wątpliwości w
zakresie zmiany terminu posiedzenia sądowego lub ustalenia
aktualnego etapu postępowania, zalecany jest telefoniczny
kontakt z Biurem Obsługi Interesanta albo sekretariatem wydziału
sądu, w którym prowadzona jest sprawa. 
 
Sprawami pilnymi w rozumieniu ustawy, są sprawy z wniosków
dotyczących tymczasowego aresztowania, w których zastosowano
zatrzymanie, w części spraw rodzinnych – w szczególności
dotyczących dobra dziecka, a także środków wychowawczych i
poprawczych, również niektóre inne sprawy karne i rodzinne.
Szczegółowy katalog spraw jest przedstawiony w art. 14a ust. 4
Ustawy antykryzysowej. Jednak prezes sądu przed którym toczy
się sprawa może nadać każdej sprawie status pilnej. Muszą ku
temu zajść przewidziane w ustawie okoliczności. Zachodzą one
gdy nierozpoznanie mogłoby spowodować zagrożenia dla życia
lub zdrowia ludzi lub zwierząt, a także gdy groziłoby mieniu
publicznemu lub niepowetowaną szkodą materialną. 
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Rozprawy



W sytuacji gdyby cały sąd zaprzestał działać, prezes sądu apelacyjnego pod który ten sąd
podlega wyznacza inny sąd, który przejmuje jego najpilniejsze obowiązki.

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.  

Zgodnie z wprowadzoną Ustawą, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie rozpoczyna się lub zostaje zawieszony
na ten okres bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów: 
 

 
Zawieszeniu ulegają także terminy procesowe i sądowe.

Terminy



W przygotowaniu dokumentów do przeprowadzenia w sposób zdalny
posiedzeń zarządu, rad nadzorczych i walnych zgromadzeń/zgromadzeń
wspólników.
W renegocjacji warunków umów z Twoimi kontrahentami ze względu na
nadzwyczajne okoliczności (pandemia COVID-19).
W restrukturyzacji Twojego przedsiębiorstwa i restrukturyzacji pod kontem
optymalizacji kosztów bieżącej działalności. 
W weryfikacji czy zapewnili Państwo pracownikom bezpieczne warunki pracy
lub też czy podjęliście Państwo kroki zgodne z prawem.
W pozyskaniu nowych źródeł finansowania, w tym finansowania publicznego,
w działaniach ukierunkowanych na utrzymanie przyznanego już finansowania.  
W skorzystaniu z możliwości przesunięcia / odroczenia w czasie zobowiązań
podatkowych lub zobowiązań wobec ZUS, w tym w zweryfikowaniu
nadchodzących terminów płatności. 
W sprawdzeniu możliwości aplikowania o skorzystania z instrumentów
wsparcia dla Państwa firmy.
W dokonaniu przeglądu kluczowych umów / umów kredytowych, pod kątem
istnienia przepisów dotyczących siły wyższej, ich ewentualnego wpływu na
Państwa działalność, w tym w ewentualnym powiadamianiu kontrahentów np. o
sile wyższej lub o wszelkich innych możliwościach wynikających z postanowień
zawartych w umowach.
W ustaleniu strategii prawnej w celu złożenia lub obrony roszczenia, w tym w
oszacowaniu i ocenie potencjalnej odpowiedzialności.
W ustaleniu konstrukcji optymalizacji kosztów zatrudnienia pracowników.
W przygotowaniu szytych na miarę porozumień zawieszających zakładowe
przepisy prawa pracy lub zmieniających warunki pracy i płacy.
W przygotowaniu wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy.
W przeprowadzenie reorganizacji zakładu pracy, w tym zwolnień grupowych,
redukcji lub likwidacji stanowisk pracy.

 

W czym możemy Ci pomóc?
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