
Prawo w czasach epidemii

Nakładanie mandatów oraz kar 
administracyjnych za  nieprzestrzeganie 
ograniczeń związanych z epidemią COVID-19. 
Zasady odwoływania się.



Wstęp

„Misją Collegium Humanum jest: dążenie do ciągłego doskonalenia
oraz realizacji najwyższych wartości społecznych i akademickich.
Collegium Humanum to wspólnota otwartych i kreatywnych ludzi,
którzy rozumieją jak ważna jest: „edukacja dla sukcesu”. Dzisiaj chodzi
o sukces w zupełnie innym wymiarze. Mam tu na myśli sukces
w zmaganiach z pandemią choroby wywołanej koronawirusem. Dzisiaj
jest ten moment, w którym bycie człowiekiem kreatywnym i otwartym
jest potrzebne jak nigdy wcześniej. Dlatego angażujemy się
w prowadzenie projektu, którego celem jest pomoc!. Chcemy, abyście
mogli się odnaleźć w tej trudnej rzeczywistości. Jej elementem są
również ciągłe zmiany prawa. Będziemy odpowiadać na najważniejsze
i najtrudniejsze pytania, które Was nurtują, co do własnych praw
i obowiązków. Mamy nadzieję, że dzięki temu poczujecie się pewniej
i bezpieczniej. Tyle możemy zrobić dla Was dzisiaj.”

Warszawa, 26 marca 2020 r. 

Paweł Czarnecki 
Prof. dr hab. 

Rektor Collegium Humanum



Wstęp

„Celem Polskiej Federacji Szpitali jest wspieranie szpitali oraz ich
menedżerów w działaniach na rzecz ochrony zdrowia pacjentów oraz
zapewnienia jak najlepszych warunków działalności dla szpitali. Polska
Federacja Szpitali w obliczu największego wyzwania, jakie w ostatnich
latach spotkało szpitale, personel medyczny, menedżerów, ale
i pacjentów, nie może stać obojętnie. Organizujemy bezpłatne
e-szkolenia dla pracowników szpitali, pilotujemy akcję Wsparcie dla
Szpitala oraz inne projekty pomocy dla szpitali. Mówimy o wysiłkach
i zaangażowaniu dyrektorów szpitali w walce z pandemią. Jesteśmy
w mediach ogólnopolskich - w TV, radio oraz w mediach
społecznościowych i branżowych. Pomagamy jak możemy. Zdajemy
sobie sprawę, że w tym trudnym okresie możecie nie mieć czasu i siły
na analizowanie trudnych zagadnień związanych ze zmianami
w prawie. Dlatego dla Was dedykujemy ten projekt. Nie ma on
charakteru jednorazowej publikacji. Będziemy reagować na nowe
przepisy. Będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Zrobimy wszystko
co w naszej mocy a prawo nie było dla Was dzisiaj problemem. Abyście
mogli się skupić na rozwiązywaniu innych problemów. Serdecznie
dziękujemy partnerom projektu: Kancelarii Prawo Gospodarka
i Zdrowie oraz Collegium Humanum Warsaw Management University.
Zapraszamy wszystkich dyrektorów szpitali do wspólnego działania
w ramach Polskiej Federacji Szpitali PFSz - naszej wspólnej, najbardziej
reprezentatywnej organizacji pracodawców sektora szpitalnego
w kraju.”

Warszawa, 26  marca 2020 r. 

Jarosław J. Fedorowski
Prof. uniw., MD, PhD, MBA

Prezes Polskiej Federacji Szpitali



Wstęp

„Nasz Kancelaria nazywa się „Prawo, Gospodarka, Zdrowie”.
Wybierając ten nazwę kierowaliśmy się tym, że pomiędzy prawem,
gospodarką i zdrowiem występują oczywiste, przynajmniej dla nas,
zależności. Jednak wybierając tę nazwę nie mogliśmy nawet
przypuszczać, że dojdzie do sytuacji, w której te zależności będą tak
istotne i ważne. A dzisiaj, jak chyba nigdy dotąd, widzimy to wszyscy
wyraźnie. Dzisiaj te zależności odgrywają kluczową rolę w naszym
życiu.

Wiemy, że jest wam ciężko odnaleźć się w tej trudnej sytuacji. Naszą
rolą jest udzielenie Wam pomocy. Będziemy pracować nad tym, żeby
przekazać Wam wiedzę, którą dysponujemy. Tak postaramy się pomóc.
Tylko tyle możemy dla was zrobić. Tylko to potrafimy. Będziemy to
robić najlepiej jak umiemy.”

Warszawa, 26  marca 2020 r. 

Michał Modro
radca prawny – wspólnik 

Anna Banaszewska
dr nauk prawnych – wspólnik 



Spis treści:

• Za co można otrzymać mandat lub karę grzywny?

• Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny. 

• Zakaz przemieszczania się.

• Zakaz zgromadzeń. 

• Strefy zamknięte. 

• Czego wprost nie zakazano?

• Kiedy można otrzymać mandat? 

• Brak zgody na przyjęcie mandatu.

• Opcje w postępowaniu policji.

• Kara administracyjna za naruszenie zasad 
kwarantanny. 



• Kara administracyjna za naruszenie ograniczeń 
przemieszczania się. 

• Kara administracyjna za naruszenie zakazu 
zgromadzeń.

• Kara administracyjna za naruszenie zakazu wejścia 
do stref zamkniętych.

• Czy kumulacja kar jest możliwa? 

• Kto nakłada karę administracyjną?

• Jakie przepisy stosujemy do kary administracyjnej?

• Doręczanie decyzji o nałożeniu kary 
administracyjnej.

• Błędy w doręczeniu. 

• Jak zaskarżyć karę administracyjną?

• Jak wstrzymać egzekucję?



Za co można otrzymać mandat lub karę 
grzywny?

Mandat lub karę administracyjną można otrzymać za
nieprzestrzegania zakazów i nakazów, w tym zakazu wejść
do stref zamkniętych, czy też odbywania zgromadzeń,
określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych
oraz przepisach wydanych związku ze zwalczeniem epidemii
COVID-19.

Podstawa prawna: 
• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1239 i 495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanu
epidemii.



Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny. 

W przypadku kwarantanny zakaz obejmuje opuszczenie
miejsca kwarantanny, tj. miejsca odosobnienia, które jest
odrębnym obiektem budowalnym czasowego pobytu osób
chorych lub podejrzanych o zachorowanie, w którym
prowadzi się kwarantannę.

Obowiązek kwarantanny dotyczy osób wspólnie
zamieszkujących lub gospodarujących.

Podstawa prawna: 
• Art. 2 pkt. 13) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi.

• § 19 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii stanu epidemii.



Zakaz przemieszczania się.

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020
r. zakazuje się przemieszczania, z wyjątkiem:
• wykonywania czynności zawodowych lub zadań

służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej,
lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac
w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z
tym związanych;

• zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi
sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki
zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej
najbliższej, oraz zakupu towarów i usług z tym
związanych;

• wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń
na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym
w ramach wolontariatu;

• sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu
religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Podstawa prawna: 
• § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanu 
epidemii.



Zakaz przemieszczania się.

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020
r., gdy przemieszczanie się następuje pieszo – jednocześnie
mogą się poruszać osoby odległości nie mniejszej niż 2 m od
siebie, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe
ze względu na opiekę nad:
• dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
• osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, lub
osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może
poruszać się samodzielnie.

Podstawa prawna: 
• § 18 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca

2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii stanu epidemii.



Zakaz przemieszczania się.

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020
r. przemieszczanie się osoby do ukończenia 18. roku życia
jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę
rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby
dorosłej.

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020
r. zakazuje się korzystania z rowerów miejskich dostępnych
publicznie zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta,
gminy lub powiaty.

Podstawa prawna: 
• § 18 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31

marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii stanu epidemii.



Zakaz zgromadzeń.

Zakaz zgromadzeń nie dotyczy sprawowania kultu
religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych pod
warunkiem, że w trakcie sprawowania kultu religijnego, w
tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub
w danym obiekcie nie będzie się znajdowało się łącznie,
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie
więcej niż:
• 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące

kult religijny lub osoby dokonujące pochowania lub osoby
zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy
w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 12 kwietnia
2020 r. do odwołania,

• 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub
osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych
przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu
– w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia
2020 r.

Podstawa prawna: 
• § 9 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31

marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii stanu epidemii.



Strefy zamknięte.

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020
r. zakazuje się korzystania z pełniących funkcje publiczne
i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności:
parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów
botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych,
a także plaż

W kontekście powyższego należy uznać, że las z definicji
zwartej w ustawie o lasach, spełnia kryteria pełniących
funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni.

Podstawa prawna: 
• § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca

2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii stanu epidemii.

• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.



Czego wprost nie zakazano?

W obowiązujących przepisach nie zostało wprost zakazane:

• uprawianie sportu pod warunkiem, że nie narusza się
innych zakazów, np. zakazu wejścia do parku, bulwarów,
ogrodów;

• poruszanie się samochodami, np. do pracy w maksymalnej
liczbie osób miejsc siedzących w samochodzie;

• sprawowanie opieki na zewnętrz nad więcej niż jednym
dzieckiem do 18 roku życia.

Podstawa prawna: 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanu
epidemii.



Za co można otrzymać mandat?

Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy
przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach
publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo
karze nagany.

Kara grzywny do 500 złotych jest nakłada w drodze mandatu.

Co oznacza wykroczenie przeciwko wydanym
z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym
o zachowaniu się w miejscach publicznych:
• naruszenie ograniczeń przemieszczania się;
• naruszenie zakazu zgromadzeń;
• wejście do stref zamkniętych.

Podstawa prawna: 
• art. 54 Kodeksu wykroczeń. 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanu
epidemii.



Za co można otrzymać mandat?

Mandat może otrzymać ten kto, sprawując pieczę nad osobą
małoletnią lub bezradną, nie dopełnia obowiązku
spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do określonych
powyżej nakazów, zakazów, wskazań lub zarządzeń
leczniczych.

Podstawa prawna: 
• art. 116 Kodeksu wykroczeń. 
• § 18 ust. 2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca

2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii stanu epidemii.



Bark zgody na przyjęcie mandatu.

Nakładanie mandatów karnych jest postępowaniem
zastępczym wobec postępowania przed sądem powołanym
do orzekania w sprawach o wykroczenia.

Tryb stosowania postępowania mandatowego reguluje
w rozdziale 17 Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia. Podstawowym warunkiem nałożenia mandatu
karnego jest wyrażenie przez sprawcę wykroczenia zgody na
taki sposób zakończenia postępowania. Przyjęcie mandatu
jest więc prawem, a nie obowiązkiem osoby, której
postawiono zarzut popełnienia wykroczenia. Tylko od decyzji
sprawcy wykroczenia zależy czy chce by postępowanie
w sprawie zostało zakończone poprzez nałożenie mandatu -
jednak bez możliwości rozpoznania jej przez sąd. Zgoda na
ukaranie w postępowaniu mandatowym niesie za sobą
również skutek w postaci rezygnacji z prawa do zaskarżenia
mandatu.

Podstawa prawna: 
• Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.



Opcje w postępowaniu policji.

Co może zrobić policjant po ujawnieniu wykroczenia?

Policjant wobec sprawcy wykroczenia zatrzymanego na
gorącym uczynku ma w zasadzie trzy możliwości do wyboru:
• zastosowanie pouczenia, 
• nałożenie mandatu karnego, 
• skierowanie sprawy z wnioskiem o rozpoznanie 

wykroczenia przed sądem.

Brak zgoda na ukaranie w postępowaniu mandatowym niesie
za sobą również skutek w postaci uzyskania prawa do
zaskarżenia mandatu – sprawa zostaje przekazana do sądu
przez organ wystawiający mandat.

Podstawa prawna: 
• Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.



Kara administracyjna za naruszenie zasad 
kwarantanny.

W razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji,
kwarantanny lub izolacji w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego
przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa,
państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę
naruszającą taki obowiązek, w drodze decyzji,
administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30 000 zł.

Podstawa prawna: 
• Art. 15zzzn ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie

niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.



Kara administracyjna za naruszenie 
ograniczeń przemieszczania się.

Za złamanie zakazu lub restrykcji związanych
z przemieszczaniem się grozi kara pieniężna od 5000 złotych
do 30.000 złotych.

Podstawa prawna: 
• Art. 48a. 1. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie

niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.



Kara administracyjna za naruszenie zakazu 
zgromadzeń.

Za złamanie zakazu związanego ze zgromadzeniami  grozi 
kara pieniężna od 10.000 złotych do 30.000 złotych.

Podstawa prawna: 
• Art. 48a. ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie

niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.



Kara administracyjna za naruszenie zakazu 
wejścia do stref zamkniętych.

Za złamanie zakazu lub restrykcji związanych z wejściem do
strefy zamkniętej grozi kara pieniężna od 5.000 złotych do
30.000 złotych.

Podstawa prawna: 
• Art. 46b pkt 10 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie

niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.



Czy kumulacja kar jest możliwa.

Tak kumulacja kar jest możliwa. 

W przypadku spaceru: 
• bez zachowania odległości 2 m. odstępu;
• z jednoczesnym wstępem do parku;
kumulacja kar może być następująca:
• bez zachowania odległości 2 m. odstępu + 30.000 złotych
• z jednoczesnym wstępem do parku + 30.000 złotych
= 60.000 złotych

Tyle maksymalnie może wynieść kara za złamanie
jednocześnie 2 zakazów.



Kto nakłada karę administracyjną?

Kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji administracyjnej,
państwowy powiatowy inspektor sanitarny i państwowy
graniczny inspektor sanitarny.

Decyzja w sprawie kary pieniężnej podlega
natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej doręczenia.
Decyzję tę doręcza się niezwłocznie.

Egzekucja nałożonych kar pieniężnych następuje
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.

Podstawa prawna: 
• Art. 48a ust. 3 pkt. 1 oraz ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi .



Jakie przepisy stosujemy do kary 
administracyjnej?

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieniężnych
stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Uwzględniając powyższe należy przyjąć, że do doręczenia
i odwołanie od decyzji w sprawie nałożenia kary stosuje się
przepisy Ordynacji podatkowej.

Podstawa prawna: 
• Art. 48a ust. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi.



Doręczanie decyzji o nałożeniu kary 
administracyjnej.

Zasadą jest, że organ doręcza decyzję stronie:
• za pokwitowaniem przez pocztę, 
• swoich pracowników,
• przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych 

przepisów.

Obecnie istnieje także możliwość doręczania za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona wniosła
o zastosowanie takiego sposobu doręczania albo wyraziła na
to zgodę.

Podstawa prawna: 
• Ordynacja podatkowa.



Doręczanie decyzji o nałożeniu kary 
administracyjnej.

Decyzję doręcza się osobom fizycznym 
• w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.
• również doręczane w siedzibie organu 
• w miejscu pracy adresata – osobie upoważnionej przez

pracodawcę do odbioru korespondencji.

W razie niemożności doręczenia pisma w żaden z tych
sposobów, a także w innych uzasadnionych przypadkach
pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata
zastanie.

W przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu pisma
doręcza się za pokwitowaniem:
• pełnoletniemu domownikowi, 
• sąsiadowi,
• dozorcy domu, 
gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi –
odnotwane tej okoliczności to warunek konieczny dla
skutecznego doręczenia.

Podstawa prawna: 
• Ordynacja podatkowa.



Doręczanie decyzji o nałożeniu kary 
administracyjnej.

Najczęstszy sposób doręczania - przez awizo - poczta
przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce
pocztowej.

O fakcie pozostawania pisma w jednym z tych miejsc
dwukrotnie zawiadamia się adresata. Powtórne
zawiadomienie następuje w razie niepodjęcia pisma w
terminie 7 dni.

Zawiadomienie to umieszcza się:
• w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to 

możliwe, 
• na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego

pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje
czynności zawodowe,

• bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję
adresata.

W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane
z upływem ostatniego (14) dnia, a pismo pozostawia się
w aktach sprawy.

Podstawa prawna: 
• Ordynacja podatkowa.



Błędy w doręczeniu.

Błędy w doręczeniach na które możecie się powoływać:

• pracodawca nie przekazał korespondencji;

• doręczyciel (listonosz) pozostawił przesyłkę osobie
niepełnoletniej;

• doręczyciel (listonosz) nie odnotował tego, iż dana osoba
będąca sąsiadem, domownikiem lub dozorcą podjęła się
przekazania przesyłki;

• awizo zostało pozostawione na domu adresata w taki
sposób, że adresat nie mógł się zapoznać z jego treścią.

Podstawa prawna: 
• Ordynacja podatkowa – orzeczenia WSA i NSA.



Jak zaskarżyć karę administracyjną?

Od decyzji organu podatkowego (prawidłowo doręczonej)
wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko
do jednej instancji.

Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy
wyższego stopnia.

Należy podkreślić, że w decyzji o nałożeniu kary
administracyjnej musi być pouczenie o wniesieniu odwołania.

Podstawa prawna: 
• Art. 220 Ordynacji podatkowej.



Jak wstrzymać egzekucję?

Decyzja w sprawie kary pieniężnej podlega
natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej prawidłowego
doręczenia Decyzję tę doręcza się niezwłocznie.

Egzekucja nałożonych kar pieniężnych następuje
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.

W tym kontekście istotne jest podjęcie określonych działań
w celu zatrzymania egzekucji zgodnie z przepisami
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podstawa prawna: 
• Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.



Jak wstrzymać egzekucję?

Podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji 
administracyjnej może być:

• nieistnienie obowiązku,

• określenie egzekwowanego niezgodnie z treścią 
obowiązku wynikającego z orzeczenia,

• błąd co do osoby zobowiązanego,

• niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub 
zastosowanego środka egzekucyjnego,

• zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego,

• prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ 
egzekucyjny,

• niespełnienie wymogów, którym powinien odpowiadać 
tytuł wykonawczy.

Podstawa prawna: 
• Art. 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji.



Jak wstrzymać egzekucję?

Za wyjątkiem zarzutu o zastosowaniu zbyt uciążliwego 
środka egzekucyjnego, we wszystkich pozostałych 
przypadkach, tj. zgłoszenia pozostałych zarzutów, powoduje 
to z urzędu zawieszenie postępowania egzekucyjnego do 
czasu wydania ostatecznego postanowienia w przedmiocie 
zgłoszonego zarzutu, o ile wierzyciel po otrzymaniu zarzutu 
nie wystąpi z uzasadnionym wnioskiem o podjęcie 
zawieszonego postępowania egzekucyjnego.

Podstawa prawna: 
• Art. 35 § 1 ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji.



Jak wstrzymać egzekucję?

Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności
egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz
skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

Wniesienie skargi, nie wstrzymuje postępowania
egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub organ nadzoru może
jednak, w drodze postanowienia, wstrzymać
w uzasadnionych przypadkach prowadzenie postępowania
egzekucyjnego.

Podstawa prawna: 
• Art. 54 ustawa o postępowaniu egzekucyjnym

w administracji.
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