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ORDYNACJA PODATKOWA:

28 sierpnia 2019 r., 1 września 2019 r., 13 września 2019 r., 1 stycznia 2020 r., 1 kwietnia 2020 r. 
–  ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520)
17 września 2019 r.   –  ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsu-

mentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1667)
1 listopada 2019 r.    –  ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751) 
1 listopada 2019 r.    –  ustawa z 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku 

węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1978)
29 listopada 2019 r., 1 lipca 2020 r. – ustawa z 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów doty-

czących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień 
cenowych (Dz.U. poz. 2200)

1 stycznia 2020 r.    –  ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfi-
kacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1544 ze zm.)

1 stycznia 2020 r.    –  ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018 ze zm.)

1 stycznia 2020 r.    –  ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia 
obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495) 

1 stycznia 2020 r.    –  ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia 
zatorów płatniczych (Dz.U. poz. 1649)

1 stycznia 2020 r.    –  ustawa z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum 
usług społecznych (Dz.U. poz. 1818)

1 marca 2020 r.    –  ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)

1 stycznia 2021 r.    –  ustawa z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo za-
mówień publicznych (Dz.U. poz. 2020) 

20 lutego 2021 r.    –  ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1553 ze zm.)

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI:

3 września 2019 r., 20 lutego 2021 r., 1 stycznia 2022 r. – ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 1553 ze zm.)

6 września 2019 r.     –  ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579)

30 października 2019 r., 30 lipca 2020 r., 30 października 2020 r., 20 lutego 2021 r., 30 kwietnia 2021 r., 
30 października 2021 r. – ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyj-

nym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 



9 listopada 2019 r. –  ustawa z 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, 
Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz.U. poz. 1901)

1 stycznia 2020 r.  –  ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia 
obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495)

1 marca 2020 r.  –  ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)

1 marca 2020 r.  –  ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798)

PRAWO O USTROJU SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH:

8 listopada 2019 r.  –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18 października 
2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju są-
dów administracyjnych (Dz.U. poz. 2167)

PRAWO O POSTĘPOWANIU
PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI:

28 listopada 2019 r.  –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 listopada 2019 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (Dz.U. poz. 2325)

29 listopada 2019 r.  –  ustawa z 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwój-
nego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. 
poz. 2200)

22 grudnia 2019 r.  –  ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 2294)

30 lipca 2020 r. –  ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 
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 Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096;

 zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz. 1133)

Dział I
Przepisy ogólne

Rozdział 1
Zakres obowiązywania

Przedmiotowy i podmiotowy zakres obowi¹zywania

Art. 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;
5) nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych lub udzielanie 

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



20

Kodeks postępowania administracyjnegoArt. 2–3 

Zakres obowi¹zywania w postêpowaniu 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.

Wykonywanie obowi¹zku informacyjnego 
dotycz¹cego przetwarzania danych osobowych

Art. 2a.1 § 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje również spo-
sób wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i  2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, 
z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w postępowaniach wy-
mienionych w art. 1 i art. 2.

§ 2. Wykonywanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i  2 rozporzą-
dzenia 2016/679, odbywa się niezależnie od obowiązków organów administracji pu-
blicznej przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego i nie wpływa 
na tok i wynik postępowania.

§ 3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 
2016/679, nie wpływa na tok i wynik postępowania.

Wy³¹czenia spod mocy obowi¹zuj¹cej kodeksu

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 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), z wyjątkiem przepisów działów 
IV, V2 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.

1 Art. 2a dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z 21 lutego 2019 r. (Dz.U. poz. 730) zmieniającej nin. 
ustawę z dniem 4 maja 2019 r.

2 Dział V skreś lony przez art. 4 pkt 7 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające usta-
wę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami ad-
ministracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271) z dniem 1 stycznia 2004 r.
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Kodeks postępowania administracyjnego Art. 4–5

§ 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.

Immunitet dyplomatyczny i konsularny

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 postępo-
waniu administracyjnym, rozumie się przez to przepisy Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego.

§ 2. Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mo-
wa 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, 






