
 

 

 

Poznań, dnia 1 kwietnia 2020 roku 

 

KOMUNIKAT  

dotyczący tarczy antykryzysowej w zakresie prawa administracyjnego 

 

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 roku 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, wchodzącej w skład pakietu ustaw 

w ramach „tarczy antykryzysowej”, wprowadzone zostały zmiany w przepisach prawa administracyjnego. 

Dla sytuacji prawnej kształtowanej przepisami prawa administracyjnego znaczenie 

mają poniższe uregulowania: 

 

➢ sprawy pilne w WSA: w przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez WSA z powodu 

COVID-19 Prezes NSA może wyznaczyć inny wojewódzki sąd administracyjny jako właściwy do 

rozpoznawania spraw pilnych; taki sprawami są przede wszystkim sprawy, w przypadku których 

ustawa określa termin ich rozpatrzenia przez sąd oraz sprawy wniosków o wstrzymanie wykonania 

aktu lub czynności  

➢ opłata z tytułu użytkowania wieczystego: termin zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego za 2020 r. przesunięto na dzień 30 czerwca 2020 r. (zamiast 31 marca 2020 r.)  

➢ opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego: termin zapłaty opłaty z tytułu 

przekształcenia użytkowania wieczystego za 2020 r. przesunięto na dzień 30 czerwca 2020 r. 

(zamiast 29 lutego 2020 r.); możliwe jest dalsze przesunięcie tego terminu mocą rozporządzenia 

Rady Ministrów, 

➢ administracyjne postępowanie egzekucyjne: administracyjne postępowania egzekucyjne 

należności pieniężnych mogą być wstrzymane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów; w okresie 

wstrzymania mogą być dokonywane wypłaty z zajętego rachunku bankowego lub rachunku SKOK  

➢ termin rozliczania zadań pożytku publicznego: w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu organ 

administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym, 

o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom 
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wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy jest uprawniony do przedłużenia terminu na złożenie 

sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego oraz rozliczenia udzielonej dotacji na 

realizację zadania publicznego, a także do uznania za uzasadnione wydatków poniesionych na 

sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały 

odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii  

➢ bieg terminów prawa administracyjnego: w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów przewidzianych 

przepisami prawa administracyjnego: 

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem 

oraz terminy do dokonania przez stronę czynności kształtujących prawa i obowiązki jej lub 

drugiej strony stosunku prawnego, 

2) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, 

3) 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 

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres, przy czym wstrzymanie 

rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa wyżej nie dotyczy terminów 

w rozpoznawanych przez sądy administracyjne sprawach pilnych  

➢ bieg terminów w postępowaniu: w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w: 

1) postępowaniach sądowoadministracyjnych, 

2) postępowaniach egzekucyjnych, 

3) postępowaniach administracyjnych, 

4) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw 

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres, przy czym wstrzymanie 

rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa wyżej nie dotyczy terminów 

w rozpoznawanych przez sądy administracyjne sprawach pilnych  

➢ terminy załatwienia sprawy: 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, 

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 
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➢ wydawanie decyzji: w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 organ może z urzędu wydać decyzję w całości 

uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną 

➢ bezczynność organów: w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie stosuje się przepisów o bezczynności organów oraz 

o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, 

do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie 

stosuje się 

➢ kary, grzywny, sumy pieniężne dla skarżących: w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 organom lub podmiotom 

prowadzącym odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie wymierza się kar, grzywien ani nie 

zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach 

określonych przepisami prawa 

➢ długi cywilnoprawne wobec jednostek samorządu terytorialnego: organy jednostek 

samorządu terytorialnego mogą na wniosek dłużnika na szczególnych zasadach umarzać w całości 

lub w części, odraczać lub rozkładać na raty należności za oddanie nieruchomości w najem, 

dzierżawę lub użytkowanie przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii; będzie możliwe także odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze 

cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego w stosunku do podmiotów, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19  

➢ termin rejestracji pojazdów: termin na zarejestrowanie pojazdu używanego sprowadzonego 

z terytorium państwa członkowskiego UE oraz termin zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu 

zarejestrowanego wynosi 180 dni (a nie 30 dni) 

 

 

 

 

 

 


