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USTAWA
z dnia 14 czerwca 1960 r.

KODEKS POSTĘPOWANIA 
ADMINISTRACYJNEGO

(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 23; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 868, poz. 996, 
poz. 1579, poz. 2138; z 2017 r. poz. 935)



KODEKS POSTÊPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

UWZGLÊDNIA ZMIANY WCHODZ¥CE W ¯YCIE:
• od 7 października 2016 r. – ustawa z 5 września 2016 r. o us³ugach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (Dz.U. poz. 1579)

• od 9 października 2016 r. – ustawa z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restruk-
turyzacji (Dz.U. poz. 996 ze zm.)

• od 1 stycznia 2017 r. – ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym 
obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 2138)

• od 1 czerwca 2017 r. – ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 935)
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Dział I
Przepisy ogólne

Rozdział 1
Zakres obowiązywania

Przedmiot unormowania
Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:

1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości 
tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji 
administracyjnych;

2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, 
gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do 
załatwiania spraw określonych w pkt 1;

3) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jedno-
stek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz 
między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2;

4) w sprawach wydawania zaświadczeń.

Przedmiot unormowania
Art. 1.1 Kodeks postępowania administracyjnego normuje:

1) postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do 
właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w dro-
dze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco;

1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z 7 kwietnia 2017 r. (Dz.U. poz. 935) zmienia-
jącej nin. ustawę z dniem 1 czerwca 2017 r.
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2) postępowanie przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi pod-
miotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień 
do załatwiania spraw określonych w pkt 1;

3) postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściw ość między 
organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji 
rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2;

4) postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń;
5) nakł adanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych lub udzie-

lanie ulg w ich wykonaniu;
6) tryb europejskiej współpracy administracyjnej.

Postępowanie w sprawie skarg i wniosków

Art. 2. Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postę-
powanie w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) przed organami państwowy-
mi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami orga-
nizacji społecznych.

Uprawnienia wynikające z immunitetów 
dyplomatycznych i konsularnych

Art. 3. § 1. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie sto-
suje się do:

1) postępowania w sprawach karnych skarbowych;
2) spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), z wyjątkiem przepisów 
działów IV, V i VIII.

§ 2. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się 
również do postępowania w sprawach:
1–3) (uchylone);

4) należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych 
i urzędów konsularnych,

o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
§ 3. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się 

także do postępowania w sprawach wynikających z:
1) nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami 

państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi,

Art. 2–3
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2) podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyjnych 
wymienionych w pkt 1,

o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
§ 4. Do postępowania w sprawach wymienionych w § 1, 2 i 3 pkt 2 stosuje 

się jednak przepisy działu VIII.
§ 5. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może rozciągnąć przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego w całości lub w części na postępo-
wania w sprawach wymienionych w § 2.

Stosunek do przysługujących niektórym osobom 
przywilejów i immunitetów

Art. 4. Kodeks postępowania administracyjnego nie narusza szczególnych 
uprawnień wynikających z immunitetu dyplomatycznego i konsularnego oraz 
umów i zwyczajów międzynarodowych.

Definicje legalne

Art. 5. § 1. Jeżeli przepis prawa powołuje się ogólnie na przepisy o postę-
powaniu administracyjnym, rozumie się przez to przepisy Kodeksu postępo-
wania administracyjnego.

§ 2. Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest 
mowa o:

1) kodeksie – rozumie się przez to Kodeks postępowania administracyjnego;
2) (uchylony);
3) organach administracji publicznej – rozumie się przez to ministrów, 

centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich 
lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej 
(zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego 
oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2;

4) ministrach – rozumie się przez to Prezesa i wiceprezesa Rady Ministrów 
pełniących funkcję ministra kierującego określonym działem administra-
cji rządowej, ministrów kierujących określonym działem administracji 
rządowej, przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady 
Ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej 
podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Prezesa 
Rady Ministrów lub właściwego ministra, a także kierowników innych 

Art. 4–5
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zmiany wchodzące w życie po 15 maja 2017 r. oznaczono kursywą. 

Zbiór przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów 
prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa.

Stan prawny na 15 maja 2017 r.
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