
 

 

KOMUNIKAT 

dotyczący zasad liczenia terminów w postępowaniu administracyjnym w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19 

 

W związku z 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 z późn. zm.) – zwana w dalszej treści ustawą COVID-19, zaszły 

następujące zmiany w zasadach liczenia terminów administracyjnych. 

1.  Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 ustawy COVID-19, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów procesowych i sądowych, w tym m.in.                                                    

w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten 

okres. 

W praktyce oznacza to, że terminy, które biegły w dniu wejścia w życie ustawy COVID-19,                                      

tj. w dniu 31 marca 2020  r. – ulegają od tego dnia zawieszeniu. Natomiast te, które miałyby rozpocząć 

swój bieg, po tym terminie, biegu tego nie rozpoczynają do czasu odwołania stanu epidemii                                   

lub zagrożenia epidemicznego. 

Od tej ogólnej zasady ustawodawca przewidział wyjątki dotyczące terminów w sprawach pilnych 

(ustawa COVID -19  wskazuje czym są sprawy pilne w art. 14a ust. 4 i 5), terminów w sprawach wyboru 

lub powołania organów, których kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

terminów wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminów w sprawach 

wniosków i pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego. 

Dodatkowo, wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów nie dotyczy terminów: 

1) opiniowania i uzgadniania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, projektu planu miejscowego oraz projektu uchwały ustalającej zasady                            
i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane, przez organy, o których mowa odpowiednio                          
w art. 11 pkt 5, art. 17 pkt 6, art. 37b ust. 2 pkt 3–7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) opiniowania projektu gminnego programu rewitalizacji przez organy, o których mowa                  
w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji; 

3) o których mowa w art. 11 pkt 1, art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                       
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

4) wydania decyzji, o których mowa w art. 59 ust. 1–2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                                     
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

5) o których mowa w art. 7 ust. 4, 5, 10–15 i 18 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach                        
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących; 

6) których mowa w art. 6 ust. 4, art. 7 ust. 1, art. 17 ust. 4, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 3 i 3a,                          
art. 19a ust. 3 i 6, art. 25a ust. 3, art. 27 ust. 2 i art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego                                    
w Świnoujściu; 

 



 
 
7) o których mowa w art. 4 ust. 4 i 7, art. 5 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 3 i 4, art. 22 ust. 4 i 7, 

art. 29 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 2 i art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r.                                   
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym; 

8) o których mowa w art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 3, art. 15 ust. 3 i art. 25 ust. 4 ustawy                 
z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowych. 
 

Wstrzymanie i zawieszenie biegu omawianych terminów nie dotyczy też kontroli i postępowań 
wskazanych odpowiednio w dziale V rozdziale 3 oddziale 3 oraz dziale VI rozdziale 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 
 
Ponadto, na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadzono regulacje, 
zgodnie z którą wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych nie dotyczy 
kontroli i inspekcji oraz postępowań administracyjnych, prowadzonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne i przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, 
jeżeli nieprowadzenie czynności kontrolnych lub inspekcyjnych oraz niewydanie decyzji mogłoby 
spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt albo poważną szkodę dla 
interesu społecznego. 
 
Wstrzymania rozpoczęcia oraz zawieszenia biegnących terminów nie stosuje się również                                          
do postepowań administracyjnych i sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne. 
 
2. Zgodnie z art. 15 zzs ust. 8 ustawy COVID-19, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu bieg 
terminu: 
1) na milczące załatwienie sprawy;  
2) w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, 

postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do 
podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub 
uczestnika postępowania;  

3) na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem 
interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. -                            
Ordynacja podatkowa.  

 
Wyjątki powyższej zasady: 
1) przedstawienie stanowiska lub warunków, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy                                                        

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  
2) zajęcie stanowiska lub wyrażenie opinii, o których mowa w art. 37b ust. 4 i 5 ustawy                                                      

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  
3) zajęcie lub wyrażenie stanowiska, o których mowa w art. 53 ust. 5 i 5c oraz art. 60 ust. 1a 

ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  
4) przedstawienie opinii, o której mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r.                                       

o rewitalizacji;  
5) przekazanie opinii lub przedstawienie stanowiska, o których mowa w art. 7 ust. 13 i 15 ustawy 

z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych 
oraz inwestycji towarzyszących;  

6) wydanie opinii, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.                                                             
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego                                                        
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w Świnoujściu, w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji 
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia                         
22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;  

7) uzgodnienia, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.                                       
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz                       
art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 
inwestycji w sektorze naftowym.  

 
3. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie przeprowadza się co do zasady 
rozpraw ani posiedzeń jawnych.  
Czynności inne niż w/w organ może dokonywać przy uwzględnieniu ich celowości i zasad 
bezpieczeństwa,  gdyż zgodnie z treścią art. 15 zzs ust. 7 ustawy o COVID-19 czynności dokonane w 
okresie zawieszenia biegu terminu, w postępowaniach i kontrolach są skuteczne. 

 
4. Ponadto, ustawodawca w art. 15zzs ust. 4 wskazał, iż w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii organ, sąd lub podmiot, prowadzący odpowiednio postępowanie lub kontrolę, może 
wyznaczyć stronie termin do dokonania czynności lub zarządzić bieg terminu określonego ustawą                        
z możliwością określenia go na czas dłuższy, niż przewidziany ustawą, jeżeli wymaga tego interes 
publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego. Strona, uczestnik postępowania, 
kontrolowany i ich kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie                      
art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, są obowiązani 
do dokonania czynności w wyznaczonym terminie, a w przypadku zarządzenia biegu terminu następują 
skutki, które ustawa wiąże z upływem terminu. 
W przypadku zastosowania tego przepisu przez organ prowadzący postępowanie terminy należy 

liczyć tak, jakby stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie było. 
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