


PRAWO ADMINISTRACYJNE
ZBIÓR PRZEPISÓW 

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

ORDYNACJA PODATKOWA

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE 
W ADMINISTRACJI

PRAWO O USTROJU 
SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

PRAWO O POSTĘPOWANIU 
PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI 

KOSZTY I OPŁATY

Warszawa 2018

§eriaz paragra   em

Zamów książkę w księgarni internetowej

http://www.profinfo.pl/?skad=pdf


Stan prawny na 8 lutego 2018 r. 

Wydawca 
Małgorzata Stańczak

Redaktor prowadzący 
Mariusz Kurzyński  

Łamanie 
Faktoria Wyrazu Sp. z o.o.

© Copyright by   
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2018

ISBN 978-83-8124-458-9  
31. wydanie

Dział Praw Autorskich

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33
tel. 22 535 82 19 

e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl 

www.wolterskluwer.pl
księgarnia internetowa www.profinfo.pl



UWZGLĘDNIA ZMIANY 
WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO:
2 lutego 2018 r.  – ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, usta-

wy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 149)

1 marca 2018 r.  – ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne 
ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk sejmowy nr 2055; oczekuje na 
rozpatrzenie przez Senat RP)

ORDYNACJA PODATKOWA:
25 grudnia 2017 r.  – ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa 

(Dz.U. poz. 2169)
1 stycznia 2018 r.  – ustawa z 7 lipca 2015 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami 

wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428)
13 stycznia 2018 r., 30 kwietnia 2018 r. – ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbo-
wych (Dz.U. poz. 2491)

27 stycznia 2018 r.  – ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pra-
cowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych 
oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 106)

1 lutego 2018 r.  – ustawa z 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138)
1 marca 2018 r.  – ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne 

ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk sejmowy nr 2055; oczekuje na 
rozpatrzenie przez Senat RP)

15 marca 2018 r.  – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 
oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2067; oczekuje na podpis Prezy-
denta RP)

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI:
20 października 2017 r.  – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2017 r., sygn. akt K 27/15 

(Dz.U. poz. 1954)
1 stycznia 2018 r.  – ustawa z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Ad-

ministracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm.)
1 stycznia 2018 r.  – ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia docho-

dzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 933 ze zm.)
1 lutego 2018 r.  – ustawa z 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138)
30 kwietnia 2018 r.  – ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania 

wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. poz. 2491)
1 lutego 2019 r.  – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 

oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2067; oczekuje na podpis Prezy-
denta RP)



UWZGLĘDNIA ZMIANY 
WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM:

PRAWO O USTROJU SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH:
28 listopada 2017 r.  – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 listopada 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustro-
ju sądów administracyjnych (Dz.U. poz. 2188)

17 stycznia 2018 r.  – ustawa z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 3)

PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI:
28 grudnia 2017 r.  – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 grudnia 2017 r., sygn. akt SK 37/15 (Dz.U. 

poz. 2451)
1 marca 2018 r.  – ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne 

ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk sejmowy nr 2055; oczekuje na 
rozpatrzenie przez Senat RP)

15 maja 2018 r.  – ustawa z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności pod-
miotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 183 ze zm.) 

USTAWA O SKARDZE NA NARUSZENIE PRAWA STRONY DO ROZPOZNANIA SPRAWY 
W POSTĘPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM PROWADZONYM LUB NADZOROWANYM 
PRZEZ PROKURATORA I POSTĘPOWANIU SĄDOWYM BEZ NIEUZASADNIONEJ ZWŁOKI:
10 stycznia 2018 r.  – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 grudnia 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze 
na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygoto-
wawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu 
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2018 r. poz. 75)

ROZPORZĄDZENIA:
13 października 2017 r.  – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 września 2017 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. poz. 1797)
13 października 2017 r.  – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 września 2017 r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. poz. 1799)
7 grudnia 2017 r.  – rozporządzenie Rady Ministrów z 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządze-

nie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępo-
waniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. poz. 2263)

30 stycznia 2018 r.  – obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłosze-
nia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 
2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. poz. 265)



5

Spis treści

KODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego ............................................................................................................19

Dział I. Przepisy ogólne .......................................................................................................19
Rozdział 1. Zakres obowiązywania ..............................................................................19
Rozdział 2. Zasady ogólne .............................................................................................21
Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne ........................................25
Rozdział 4. Właściwość organów ..................................................................................25
Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu ......................................................27
Rozdział 6. Strona ............................................................................................................29
Rozdział 7. Załatwianie spraw ......................................................................................31
Rozdział 8. Doręczenia ...................................................................................................33
Rozdział 9. Wezwania .....................................................................................................39
Rozdział 10. Terminy .......................................................................................................41

Dział II. Postępowanie..........................................................................................................42
Rozdział 1. Wszczęcie postępowania ...........................................................................42
Rozdział 2. Metryki, protokoły i adnotacje .................................................................45
Rozdział 3. Udostępnianie akt .......................................................................................47
Rozdział 4. Dowody ........................................................................................................48
Rozdział 5. Rozprawa .....................................................................................................53
Rozdział 5a. Mediacja .....................................................................................................55
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania .......................................................................58
Rozdział 7. Decyzje .........................................................................................................60
Rozdział 8. Ugoda ...........................................................................................................64
Rozdział 8a. Milczące załatwienie sprawy ..................................................................66
Rozdział 9. Postanowienia .............................................................................................68
Rozdział 10. Odwołania .................................................................................................69
Rozdział 11. Zażalenia ....................................................................................................73
Rozdział 12. Wznowienie postępowania .....................................................................73



6

Spis treści

Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji...............76
Rozdział 14. Postępowanie uproszczone .....................................................................79

Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych ........................80
Dział IV. Udział prokuratora ...............................................................................................81
Dział IVa. Administracyjne kary pieniężne ......................................................................82
Dział V–VI. (uchylone) ........................................................................................................87
Dział VII. Wydawanie zaświadczeń ..................................................................................87
Dział VIII. Skargi i wnioski ..................................................................................................89

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ................................................................................89
Rozdział 2. Skargi ............................................................................................................91
Rozdział 3. Wnioski .........................................................................................................94
Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych ...................................................95
Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków .............................................................96
Rozdział 6. Nadzór i kontrola ........................................................................................97

Dział VIIIa. Europejska współpraca administracyjna .....................................................98
Dział IX. Opłaty i koszty postępowania ............................................................................99
Dział X. Przepisy końcowe ................................................................................................101

Skorowidz ........................................................................................................................103

ORDYNACJA PODATKOWA

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ...................................117

Dział I. Przepisy ogólne .....................................................................................................117
Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość ................................................................124

Rozdział 1. Organy podatkowe ..................................................................................124
Rozdział 1a. Interpretacje przepisów prawa podatkowego ...................................126
Rozdział 2. Właściwość organów podatkowych ......................................................137

Dział IIa. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych ..........................142
Dział III. Zobowiązania podatkowe .................................................................................150

Rozdział 1. Powstawanie zobowiązania podatkowego ...........................................150
Rozdział 2. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta ...........................153
Rozdział 3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych .....................155
Rozdział 4. Terminy płatności......................................................................................167
Rozdział 5. Zaległość podatkowa................................................................................168
Rozdział 6. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna ...........................................169
Rozdział 7. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych ...............................................174
Rozdział 7a. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych ..........................................180
Rozdział 8. Przedawnienie ...........................................................................................183
Rozdział 9. Nadpłata .....................................................................................................187



7

Spis treści

Rozdział 9a. Podpisywanie deklaracji ........................................................................195
Rozdział 10. Korekta deklaracji ...................................................................................196
Rozdział 11. Informacje podatkowe ...........................................................................197
Rozdział 12. Rachunki ..................................................................................................201
Rozdział 13. Odpowiedzialność solidarna ................................................................202
Rozdział 14. Prawa i obowiązki następców prawnych 

oraz podmiotów przekształconych .......................................................................203
Rozdział 15. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich ....................................208

Dział IIIa. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania ................................................217
Rozdział 1. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ....................................217
Rozdział 2. Postępowanie podatkowe w przypadku unikania 

opodatkowania .........................................................................................................219
Rozdział 3. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania ...........222
Rozdział 4. Opinie zabezpieczające ............................................................................226

Dział IIIb. Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego 
do wyłudzeń skarbowych ............................................................................................229
Rozdział 1. Przepisy ogólne .........................................................................................229
Rozdział 2. Analiza ryzyka ...........................................................................................235
Rozdział 3. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego ..................................242
Rozdział 4. Kontrola ......................................................................................................247
Rozdział 5. Kary pieniężne ..........................................................................................248

Dział IV. Postępowanie podatkowe ..................................................................................249
Rozdział 1. Zasady ogólne ...........................................................................................249
Rozdział 2. Wyłączenie pracownika organu podatkowego 

oraz organu podatkowego .....................................................................................250
Rozdział 3. Strona ..........................................................................................................253
Rozdział 3a. Pełnomocnictwo ......................................................................................254
Rozdział 4. Załatwianie spraw ....................................................................................260
Rozdział 5. Doręczenia .................................................................................................262
Rozdział 6. Wezwania ...................................................................................................270
Rozdział 7. Przywrócenie terminu .............................................................................272
Rozdział 8. Wszczęcie postępowania .........................................................................273
Rozdział 9. Metryki, protokoły i adnotacje ...............................................................278
Rozdział 10. Udostępnianie akt ...................................................................................280
Rozdział 11. Dowody ....................................................................................................281
Rozdział 11a. Rozprawa ...............................................................................................289
Rozdział 12. Zawieszenie postępowania ...................................................................290
Rozdział 13. Decyzje .....................................................................................................292
Rozdział 14. Postanowienia .........................................................................................295
Rozdział 15. Odwołania ...............................................................................................296
Rozdział 16. Zażalenia ..................................................................................................299
Rozdział 16a. Wykonanie decyzji ................................................................................299



8

Spis treści

Rozdział 17. Wznowienie postępowania ...................................................................301
Rozdział 18. Stwierdzenie nieważności decyzji .......................................................304
Rozdział 19. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej ..........................................306
Rozdział 20. Wygaśnięcie decyzji ................................................................................307
Rozdział 21. Odpowiedzialność odszkodowawcza .................................................308
Rozdział 22. Kary porządkowe ...................................................................................308
Rozdział 23. Koszty postępowania .............................................................................310

Dział V. Czynności sprawdzające .....................................................................................313
Dział VI. Kontrola podatkowa ..........................................................................................317
Dział VII. Tajemnica skarbowa .........................................................................................329
Dział VIIa. (uchylony) .......................................................................................................340

Rozdział 1. (uchylony) .................................................................................................340
Rozdział 2. (uchylony) .................................................................................................340
Rozdział 3. (uchylony) .................................................................................................341

Dział VIII. Przepisy karne..................................................................................................341
Dział VIIIa. Zaświadczenia ................................................................................................342
Dział IX. Zmiany w przepisach obowiązujących, 

przepisy przejściowe i końcowe .................................................................................348
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących .................................................348
Rozdział 2. Przepisy przejściowe ................................................................................349
Rozdział 3. Przepisy końcowe .....................................................................................352

Skorowidz ........................................................................................................................355

SAMORZ¥DOWE  KOLEGIA ODWO£AWCZE

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach 
odwoławczych .................................................................................................................369

Rozdział 1. Przepisy ogólne .........................................................................................369
Rozdział 2. Ustrój kolegiów .........................................................................................371
Rozdział 3. Zasady działania kolegium .....................................................................378
Rozdział 4. Zmiany w przepisach obowiązujących, 

przepisy przejściowe i końcowe ............................................................................381

Skorowidz ........................................................................................................................383



9

Spis treści

POSTÊPOWANIE  EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji ................................................................................................................389

Dział I. Przepisy ogólne .....................................................................................................389
Rozdział 1. Zasady ogólne ...........................................................................................389
Rozdział 1a. Rejestr Należności Publicznoprawnych ..............................................407
Rozdział 2. Organy egzekucyjne ................................................................................416
Rozdział 3. Zasady prowadzenia egzekucji ..............................................................420
Rozdział 4. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego ...................438
Rozdział 5. Zbieg egzekucji..........................................................................................441
Rozdział 6. Koszty egzekucyjne ..................................................................................444
Rozdział 7. (uchylony) .................................................................................................454

Dział II. Egzekucja należności pieniężnych ...................................................................454
Rozdział 1. Przepisy ogólne .........................................................................................454
Rozdział 2. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę ...................................................463
Rozdział 3. Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego 

i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej ..............................................465
Rozdział 4. Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów 

oszczędnościowych .................................................................................................466
Rozdział 5. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych 

i innych praw majątkowych ...................................................................................470
Oddział 1. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych .............................470
Oddział 2. Egzekucja z praw z instrumentów finansowych 

zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych 
rachunkach oraz z wierzytelności z rachunków pieniężnych ....................472

Oddział 3. Egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych 
na rachunku papierów wartościowych ..........................................................474

Oddział 4. Egzekucja z weksla ...............................................................................475
Oddział 5. Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw 

pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej ......................................476
Oddział 6. Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością ............................................................................................478
Oddział 7. Egzekucja z pozostałych praw majątkowych ..................................479

Rozdział 6. Egzekucja z ruchomości ..........................................................................479
Oddział 1. Zajęcie ....................................................................................................479
Oddział 2. Sprzedaż.................................................................................................482

Rozdział 7. Egzekucja z nieruchomości .....................................................................490
Oddział 1. Zasady ogólne .......................................................................................490
Oddział 2. Zajęcie ....................................................................................................491
Oddział 3. Opis i oszacowanie wartości nieruchomości ...................................495



10

Spis treści

Oddział 4. Obwieszczenie o licytacji ....................................................................498
Oddział 5. Wadium ..................................................................................................500
Oddział 6. Licytacja .................................................................................................501
Oddział 7. Przybicie .................................................................................................504
Oddział 8. Przyznanie własności ...........................................................................506

Rozdział 8. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości 
oraz użytkowania wieczystego ..............................................................................508

Rozdział 9. Podział kwoty uzyskanej z egzekucji ....................................................510
Oddział 1. Zasady ogólne .......................................................................................510
Oddział 2. Zasady szczególne dotyczące podziału kwoty 

uzyskanej z egzekucji z nieruchomości ..........................................................512
Dział III. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym ................................514

Rozdział 1. Przepisy wspólne ......................................................................................514
Rozdział 2. Grzywna w celu przymuszenia ..............................................................515
Rozdział 3. Wykonanie zastępcze ...............................................................................517
Rozdział 4. Odebranie rzeczy ruchomej ....................................................................519
Rozdział 5. Odebranie nieruchomości. Opróżnienie lokalu 

i innych pomieszczeń ..............................................................................................520
Rozdział 6. Przymus bezpośredni ...............................................................................522

Dział IV. Postępowanie zabezpieczające .........................................................................524
Rozdział 1. Przepisy wspólne ......................................................................................524
Rozdział 2. Zabezpieczenie należności pieniężnych ...............................................529
Rozdział 3. Zabezpieczenie obowiązków o charakterze niepieniężnym .............532

Dział IVa. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy ................................532
Rozdział 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza ...................................................532
Rozdział 2. Odpowiedzialność porządkowa ............................................................533
Rozdział 3. Odpowiedzialność karna ........................................................................534

Dział V. Przepisy wprowadzające i końcowe .................................................................535

Skorowidz ........................................................................................................................537

PRAWO O USTROJU S¥DÓW  ADMINISTRACYJNYCH

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów 
administracyjnych ..........................................................................................................551

Rozdział 1. Przepisy ogólne .........................................................................................551
Rozdział 2. Wojewódzkie sądy administracyjne ......................................................555
Rozdział 3. Naczelny Sąd Administracyjny ..............................................................561
Rozdział 4. Przepis końcowy .......................................................................................567

Skorowidz ........................................................................................................................569



11

Spis treści

PRAWO O POSTÊPOWANIU PRZED  S¥DAMI 
ADMINISTRACYJNYMI

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi ...............................................................................575

Dział I. Przepisy wstępne ..................................................................................................575
Rozdział 1. Przepisy ogólne .........................................................................................575
Rozdział 2. Właściwość wojewódzkich sądów administracyjnych.......................581
Rozdział 3. Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego ..............................581
Rozdział 4. Skład sądu ..................................................................................................582
Rozdział 5. Wyłączenie sędziego.................................................................................582

Dział II. Strony.....................................................................................................................584
Rozdział 1. Zdolność sądowa i procesowa ................................................................584
Rozdział 2. Strony i uczestnicy postępowania .........................................................586
Rozdział 3. Pełnomocnicy ............................................................................................587

Dział III. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym ..................590
Rozdział 1. Pisma w postępowaniu sądowym .........................................................590
Rozdział 2. Skarga .........................................................................................................593
Rozdział 3. Wniosek o wszczęcie postępowania ......................................................600
Rozdział 3a. Sprzeciw od decyzji ................................................................................600
Rozdział 4. Doręczenia .................................................................................................602
Rozdział 5. Terminy .......................................................................................................607
Rozdział 6. Uchybienie i przywrócenie terminu ......................................................608
Rozdział 7. Posiedzenia sądowe ..................................................................................609
Rozdział 8. Postępowanie mediacyjne i uproszczone .............................................614
Rozdział 9. Zawieszenie i podjęcie postępowania ...................................................617
Rozdział 10. Orzeczenia sądowe.................................................................................620
Rozdział 11. Prawomocność orzeczeń .......................................................................629

Dział IV. Środki odwoławcze ............................................................................................630
Rozdział 1. Skarga kasacyjna .......................................................................................630
Rozdział 2. Zażalenie ....................................................................................................636

Dział V. Koszty postępowania ...........................................................................................638
Rozdział 1. Zwrot kosztów postępowania między stronami .................................638
Rozdział 2. Koszty sądowe ...........................................................................................641

Oddział 1. Przepisy ogólne .....................................................................................641
Oddział 2. Wpis ........................................................................................................644
Oddział 3. Opłata kancelaryjna .............................................................................645
Oddział 4. Wydatki ..................................................................................................646

Rozdział 3. Zwolnienie od kosztów sądowych ........................................................647
Oddział 1. Przepisy ogólne .....................................................................................647
Oddział 2. Prawo pomocy ......................................................................................648



12

Spis treści

Dział VI. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego ............................................654
Dział VII. Wznowienie postępowania .............................................................................656
Dział VIIa. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem 

prawomocnego orzeczenia ..........................................................................................659
Dział VIII. Wykonywanie orzeczeń sądowych ..............................................................662
Dział IX. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt...................................662
Dział X. Przepisy z zakresu postępowania w obrocie zagranicznym ........................664
Dział XI. Przepis końcowy .................................................................................................666

Skorowidz ........................................................................................................................667

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę 
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi .................................677

Rozdział 1. Przepisy ogólne .........................................................................................677
Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących .................................................678
Rozdział 3. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe ................................678

Skorowidz ........................................................................................................................683

KOSZTY I OP£ATY

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych 
w sprawach sądowoadministracyjnych ....................................................................691

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu 
w postępowaniu przed sądami administracyjnymi ...............................................693

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania 
i rozkładania na raty oraz cofania odroczenia lub rozłożenia na raty 
nieuiszczonych należności sądowych orzeczonych w postępowaniu 
przed sądem administracyjnym ..................................................................................697



Spis treści

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego 
w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych 
zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę 
podatkowego z urzędu ..................................................................................................701

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie opłat za czynności adwokackie (wyciąg) ................................................705

Rozdział 4. Stawki minimalne w innych sprawach .................................................705
Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe .............................................................706

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie opłat za czynności radców prawnych (wyciąg) .....................................707

Rozdział 4. Stawki minimalne w innych sprawach .................................................707
Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe .............................................................708

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (wyciąg) ........................709

Rozdział 5. Stawki minimalne w postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi ...................................................................................................709

Rozdział 6. Przepis końcowy .......................................................................................710

Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony 
do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym 
prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora 
i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (wyciąg) .........................711

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg 
i wniosków .......................................................................................................................713

Rozdział 1. Przepisy ogólne .........................................................................................713
Rozdział 2. Przyjmowanie skarg i wniosków ...........................................................714
Rozdział 3. Rozpatrywanie skarg i wniosków ..........................................................714
Rozdział 4. Przepis końcowy .......................................................................................715





Kodeks postępowania administracyjnego

Ordynacja podatkowa

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Koszty i opłaty

Samorządowe kolegia odwoławcze

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi





KODEKS POSTÊPOWANIA  
ADMINISTRACYJNEGO

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego............................................ 19

Skorowidz ......................................................................................................................................... 103

K
P
A





19

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)*

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 wła-

ściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze 
decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco;

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 okreś lonych w pkt 1;

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

4) postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń;

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.

 * Uwzględniono zmiany wynikające z ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przed-
siębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk sejmowy nr 2055; oczekuje na 
rozpatrzenie przez Senat RP), która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2018 r.
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Kodeks postępowania administracyjnegoArt. 2–4 

5) nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych lub udzielanie 
ulg w ich wykonaniu;

6) tryb europejskiej współpracy administracyjnej.

Postêpowanie w sprawie skarg i wniosków

Art. 2. Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępo-
wanie w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) przed organami państwowymi, or-
ganami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji spo-
łecznych.

Uprawnienia wynikaj¹ce z immunitetów dyplomatycznych i konsularnych

Art. 3. § 1. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje 
się do:

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

kowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), z wyjątkiem przepisów działów 
IV, V i VIII.

§ 2. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się rów-
nież 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 Ko-
deksu postępowania administracyjnego w całości lub w części na postępowania 
w sprawach wymienionych w § 2.

Stosunek do przys³uguj¹cych 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.
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Kodeks postępowania administracyjnego Art. 5–7

Definicje legalne

Art. 5. § 1. Jeżeli przepis prawa powołuje się ogólnie na przepisy o postępo-
waniu administracyjnym, rozumie się przez to przepisy Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego.

§ 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 niezespo-
lonej), 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 administracji 
rządowej, ministrów kierujących okreś lonym działem administracji rządowej, 
przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, kierow-
ników centralnych urzędów administracji rządowej podległych, podporząd-
kowanych 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 organy 
gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów, wójta, 
burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa oraz kie-
rowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza 
(prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa, a ponadto samo-
rządowe kolegia odwoławcze.

Rozdział 2
Zasady ogólne

Zasada legalności dzia³ania

Art. 6. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów 
prawa.

Zasada prawdy obiektywnej. Tzw. s³uszny interes obywatela

Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży 
praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności nie-
zbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, 
mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.
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