
W dniu 31 marca 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę 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 (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 568), która stanowi część tzw. "tarczy antykryzysowej". Tym 
samym w dniu 31 marca br. zmiany weszły w życie (z pewnymi wyjątkami).    

W akcie zawarto przepisy istotne z punktu widzenia postępowania przed organami administracji 
architektoniczno-budowlanej oraz innych postępowań, których stroną (pełnomocnikiem strony) 
może być architekt.  

Poniżej przedstawiamy wyciąg z ustawy zawierający ww. przepisy. Jednocześnie zachęcamy do 
zapoznania się z całą ustawą, którą przesyłamy w załączniku. Poniżej wskazane przepisy weszły w 
życie w dniu 31 marca.     

 

Projektowanie i prowadzenie robót budowlanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 

„Art. 12. 1. Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów 
budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie 
stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z 
późn. zm.6) ), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 293 i 471) oraz aktów planistycznych, o których mowa w tej ustawie, ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), a w 
przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych, także przepisów 
wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej.  

2. Prowadzenie robót budowlanych oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wymagają niezwłocznego poinformowania organu 
administracji architektoniczno-budowlanej.  

3. W informacji, o której mowa w ust. 2, należy określić:  

1) rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia – w 
przypadku prowadzenia robót budowlanych;  

2) dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – w 
przypadku zmiany sposobu użytkowania. 

 4. Jeżeli prowadzenie robót budowlanych, o których mowa w ust. 2, powoduje zagrożenie życia lub 
zdrowia ludzi, organ administracji architektoniczno-budowlanej, w drodze decyzji podlegającej 
natychmiastowemu wykonaniu, niezwłocznie ustala wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń 
ich prowadzenia.  

5. W przypadku prowadzenia robót budowlanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, których 
rozpoczęcie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wymaga 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestor jest obowiązany zapewnić objęcie kierownictwa 



oraz nadzoru nad tymi robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiednich 
specjalnościach, o których mowa w art. 15a tej ustawy.”; 

"Art. 31d. Inwestor jest obowiązany do poinformowania organu administracji architektoniczno-
budowlanej o prowadzeniu robót budowlanych oraz zmianie sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, które nastąpiły przed dniem 
wejściem w życie ustawy 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. poz. 568). Przepis 
art. 12 ust. 3 stosuje się." 

Terminy przewidziane przepisami prawa administracyjnego 

"Art. 15zzr. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego 
terminów:  

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  

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.  

2. Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy 
terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach wskazanych w art. 14a ust. 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.  

3. Właściwy organ, sąd lub podmiot może wezwać obowiązanego do dokonania czynności 
wynikających z przepisów prawa, w oznaczonym terminie i w zakresie, w jakim przepis ten 
zobowiązuje do dokonania czynności, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować 
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego 
albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. W takim przypadku obowiązany 
powinien wykonać obowiązek w oznaczonym terminie.  

4. W przypadku, gdy termin, o którym mowa w art. 63² § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy, upływa w okresie, o którym mowa w ust. 1, porozumienie, że stosunek pracy będzie 



kontynuowany na dotychczasowych zasadach może zostać zawarte w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia tego okresu. Zawarcie porozumienia w tym terminie wywołuje takie skutki, jakie 
wywarłoby zawarcie porozumienia w terminie, o którym mowa w art. 63² § 5 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

5. Czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania 
rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów, o których mowa w ust. 1, są skuteczne.  

6. W okresie, o którym mowa w ust. 1, nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz 
przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe 
oraz w sprawach o wykroczenia." 

Jak rozumieć te przepisy? 

W myśl przepisów ustawy bieg terminów np. wskazanych w wezwaniu do uzupełnienia braków we 
wniosku, postanowieniu o uzupełnieniu nieprawidłowości w projekcie lub terminu do złożenia 
odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę - nie rozpoczyna się, a termin już rozpoczęty ulega 
zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu 
COVID-19 
Konsekwencją wprowadzonych przepisów może być niestety niemożność potwierdzenia 
ostateczności decyzji (chyba że strony zrzekają się praw do wniesienia odwołania) na skutek 
nierozpoczęcia lub zawieszenia terminu do odwołania od decyzji, przysługującej stronom 
postępowania.1) 

Terminy procesowe i sądowe 

"Art. 15zzs. 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu 
COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:  

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,  

2) postępowaniach egzekucyjnych,  

3) postępowaniach karnych,  

4) postępowaniach karnych skarbowych,  

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,  

6) postępowaniach administracyjnych,  

7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
– Ordynacja podatkowa,  

8) kontrolach celno-skarbowych,    

9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),  

 
1) Wskazana interpretacja nie stanowi wiążącej wykładni prawa.  



10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw  

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.  

2. Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy 
terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach wskazanych 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.  

3. Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy 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. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, 
w porozumieniu z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, może określić, w drodze zarządzenia 
szczegółowe warunki organizacji pracy Krajowej Izby Odwoławczej związane z zapewnieniem 
prawidłowego toku jej urzędowania oraz stosowane środki zapewniające bezpieczeństwo, mając na 
względzie konieczność podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID19.  

4. W okresie, o którym mowa w ust. 1, 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, na żądanie organu, sądu lub 
podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, w wyznaczonym przez nich 
terminie, do dokonania czynności określonej w tym żądaniu, jeżeli:  

1) wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego – w przypadkach, o 
których mowa w ust. 1 pkt 4 i 7– 9;  

2) niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub 
zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną 
szkodę materialną – w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 5, 6 i 10.  

5. W żądaniu, o którym mowa w ust. 4, organ, sąd lub podmiot, prowadzące odpowiednio 
postępowanie lub kontrolę, wskazują przyczyny wystąpienia z żądaniem.  

6. W okresie, o którym mowa w ust. 1, nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, z 
wyjątkiem rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach określonych w art. 14a ust. 4 i 5.  

7. Czynności dokonane w okresie, o którym mowa w ust. 1, w postępowaniach i kontrolach, o których 
mowa w ust. 1, są skuteczne.  

8. 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 – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres, o którym mowa w ust. 1.  

9. W okresie, o którym mowa w ust. 1, organ lub podmiot może z urzędu wydać odpowiednio decyzję 
w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną.  

10. W okresie, o którym mowa w ust. 1:  

1) 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;  

2) 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.  

11. Zaprzestanie czynności przez sąd, organ lub podmiot, prowadzące odpowiednio postępowanie lub 
kontrolę, w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych 
dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez 
nieuzasadnionej zwłoki.  

Art. 15zzt. Przepisów art. 15zzr ust. 1 i art. 15zzs ust. 1 nie stosuje się do terminów związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych." 

 

Zamówienia publiczne 

"Art. 15r. 1. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), niezwłocznie, wzajemnie 
informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej 
umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ 
dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które 
mogą dotyczyć w szczególności:  

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie 
niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;  

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia 
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 
nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub 
kontrolnych;    

3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2;  

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do 
sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;  



5) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy.  

2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 
COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.  

3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje 
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na 
należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin 
liczony jest od dnia ich otrzymania. dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.  

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa 
w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w 
uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:  

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy 
lub jej części,  

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,  

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy 

 – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 
pierwotnej umowy.  

5. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące 
sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z 
zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, nie 
mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.  

6. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych 
lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu 
oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym mowa w 
ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej 
wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i 
dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.  

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 
mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z 
wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w 
szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie 
umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych 
świadczeń.  

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta obejmuje część 
zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają 



odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy 
przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w ust. 
1, zmienionej zgodnie z ust. 4.  

9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą.  

Art. 15s. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 
i 2 oraz art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284):  

1) nieustalenie lub niedochodzenie od strony umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, należności 
powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o których 
mowa w art. 15r ust. 1;    

2) zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 15r ust. 4.  

Art. 15t. Nie popełnia przestępstwa, o którym mowa w art. 296 § 1–4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny, kto nie ustala lub nie dochodzi od strony umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, 
należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o których 
mowa w art. 15r ust. 1, lub zmienia umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 15r ust. 
4."     


