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USTAWA
z dnia 14 czerwca 1960 r.

KODEKS POSTĘPOWANIA 
ADMINISTRACYJNEGO

(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257;
zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 149)



KODEKS POSTÊPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

UWZGLÊDNIA ZMIANY WCHODZ¥CE W ¯YCIE Z DNIEM:
• 1 czerwca 2017 r. – ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postê-

powania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 935)

• 27 czerwca 2017 r. – obwieszczenie Marsza³ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z 8 czerwca 2017 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks 
postêpowania administracyjnego (Dz.U. poz. 1257)

• 2 lutego 2018 r. – ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo restruk-
turyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postêpowania administracyjnego oraz ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w celu u³atwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. 
poz. 149)
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Dział I
Przepisy ogólne

Rozdział 1
Zakres obowiązywania

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 drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco;

2) postępowanie przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi 
podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie poro-
zumień do załatwiania spraw okreś lonych w pkt 1;

3) postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość 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) nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych lub 

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

1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z 7 kwietnia 2017 r. (Dz.U. poz. 935) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 czerwca 2017 r.
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Kodeks postępowania administracyjnego

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 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), z wyjątkiem prze-
pisów 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,
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.

Art. 2–3
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Kodeks postępowania administracyjnego

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 okreś lonym działem administra-
cji rządowej, ministrów kierujących okreś lonym 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 
równorzędnych urzędów państwowych załatwiających sprawy, o których 
mowa w art. 1 pkt 1 i 4;

5) organizacjach społecznych – rozumie się przez to organizacje zawodowe, 
samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne;

6) organach jednostek samorządu terytorialnego – rozumie się przez to or-
gany gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów, 
wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa 
oraz kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, 
burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa, 
a ponadto samorządowe kolegia odwoławcze.

Art. 4–5



 
 

TEKSTY USTAW

31. WYDANIE

W wydaniu 31. uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustaw:  
z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń 
skarbowych; z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie 
Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, a także z 10 stycznia 2018 r. 
o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.
Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens 
– zaakcentowano je  kolorowym tłem . W książce znajdują się skorowidze 
rzeczowe pomocne w odnalezieniu poszczególnych zagadnień.
W celu ułatwienia Czytelnikowi zapoznania się z nowymi przepisami 
zmiany wchodzące w życie po 18 stycznia 2018 r. oznaczono kursywą. 
Zbiór przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów 
prawa i administracji, a także dla aplikantów i praktyków prawa  
oraz innych osób, którym niezbędna jest znajomość tych przepisów.
Stan prawny na 18 stycznia 2018 r.
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