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UWZGLĘDNIA ZMIANY 
WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO:
30 kwietnia 2018 r. – ustawa z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębior-

ców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 650)
11 września 2018 r.  –  ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elek-

tronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1544)
25 listopada 2018 r.  –  ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej 

(Dz.U. poz. 1629) 

ORDYNACJA PODATKOWA:
15 marca 2018 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 
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wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 800)
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korzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. poz. 2491)
30 kwietnia 2018 r. – ustawa z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębior-

ców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 650)
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o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1499)
11 września 2018 r., 1 stycznia 2020 r. – ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1544)
25 listopada 2018 r.  –  ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej 

(Dz.U. poz. 1629)
1 stycznia 2019 r. – ustawa z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. poz. 771)
1 stycznia 2019 r. – ustawa z 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkanio-

wych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. poz. 2651)
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-

-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2333; oczekuje na publi-
kację w Dzienniku Ustaw)

USTAWA O SAMORZĄDOWYCH KOLEGIACH ODWOŁAWCZYCH:
27 kwietnia 2018 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 marca 2018 r. w spra-

wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych 
(Dz.U. poz. 570)
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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, poz. 650, poz. 1544, poz. 1629)

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.
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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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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.



SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE

PRAWO O USTROJU 
SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

PRAWO O POSTĘPOWANIU 
PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI


	okl
	prawo administracyjne_pcv_wyd_32_s_1-4
	prawo administracyjne_PCV_wyd_32_srodek
	okl



