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Gdy koniec terminu przypada w sobotę... 

Jeżeli koniec terminu przypada w sobotę, za jego ostatni dzień uważa się najbliższy następny 

dzień powszedni - uznał Naczelny Sąd Administracyjny w siedmioosobowym składzie, 

rozstrzygając rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. 

Art. 57 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że jeżeli koniec terminu przypada 

na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień 

powszedni. Nie ma tu więc mowy wprost o sobocie. Wykładnia uznająca sobotę za dzień 

równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy ma jednak na celu zapewnienie ochrony 

sądowej praw jednostki, a zwłaszcza umożliwienie jej efektywnego dokonania określonej 

czynności również w ostatnim dniu upływającego terminu. W orzecznictwie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego początkowo przyjmowano, że soboty nie są dniami ustawowo wolnymi od 

pracy w rozumieniu art. 57 § 4 kpa.  

Obecnie są dwie kategorie dni wolnych od pracy:  

 te, które wynikają z ustawy o dniach wolnych od pracy, oraz  

 te, które wynikają z ustawowej zasady pięciodniowego tygodnia pracy.  

Należy podkreślić, że pięciodniowy tydzień pracy ma charakter ustawowy i powszechny, a w 

praktyce dniem wolnym od pracy, ustalonym w rozkładach pracy, jest z reguły sobota. Nie bez 

znaczenia jest też, że ustawodawca w innych postępowaniach np. cywilnym wyraźnie wskazał, 

iż w przypadku gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę, za ostatni dzień terminu uważa się 

następny dzień po dniu wolnym od pracy. 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w celu usunięcia wątpliwości 

interpretacyjnych uznał więc, że skoro od wielu więc lat sobota przestała w praktyce być „dniem 

powszednim", a stała się dla większości pracowników dniem wolnym od pracy i dniem, w 

którym, nie działają zarówno sądy i urzędy organów administracji publicznej, jak i przeważająca 

większość urzędów pocztowych więc należy ją uznać jako dzień ustawowo wolny od pracy w 

rozumieniu art. 57 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego.  

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I OPS 1/11) 

źródło: 

http://www.administrator24.info/aktualnosci/id1666,Co-nowego-w-

orzecznictwie.html?utm_source=administrator24.info_06_2011_newsletter 

————————————————— 

Kodeks postępowania cywilnego 

Rozdział 4 Terminy - od art. 164 

Termin (np. tygodniowy) liczy się od dnia doręczenia pisma sądu (np. 

wzywającego do usunięcia braków formalnych). Oddanie pisma procesowego w 

polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z 

wniesieniem go do sądu. Ten skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w 

dowództwie jednostki wojskowej, albo przez osobę pozbawioną wolności w 

administracji zakładu karnego oraz członka załogi polskiego statku morskiego u 

kapitana statku. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwróci pismo 

i pozew stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa 

wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu. 
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Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić sąd o każdej zmianie 

swojego miejsca zamieszkania. 

W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach 

sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany. 

————————————————— 

Ustawa o własności lokali. 

Art. 15. 

1. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie 

bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca. 

————————————————— 

Kodeks Cywilny 

Art. 454. 

Termin płatności wynikający z faktury oznacza dzień wymagalnego wpływu 

należności na konto Sprzedawcy, nie zaś datę dokonania wpłaty, polecenia 

przelewu na poczcie czy banku. 

 

 

 

 

 

 

 

  

UWAGA! 

Stosowanie terminów w sposób opisany wyżej 

przez sądy administracyjne nie oznacza, że ta 

zasada jest stosowana w sprawach cywilnych, 

karnych przez sądy rejonowe, okręgowe czy 

też apelacyjne. 
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