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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 2018 r. poz. 1629; z 2019 r. poz. 60,
poz. 730, poz. 1133)



ZMIANY:

25 listopada 2018 r. –  ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym 
przedsiębiorstwem osoby �zycznej (Dz.U. poz. 1629)

4 marca 2019 r. –  ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o do-
wodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 60)

4 maja 2019 r. –  ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób �zycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-
nych) (Dz.U. poz. 730)

3 lipca 2019 r. –  ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. poz. 1133)



DZIAŁ I
Przepisy ogólne

Rozdział 1
Zakres obowiązywania

Przedmiotowy i podmiotowy zakres obowiązywania
Art. 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 określonych w pkt 1;

3) postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między or-
ganami 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.

Zakres obowiązywania w postępowaniu w sprawie skarg i wniosków
Art. 2. Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postę-

powanie w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) przed organami państwowymi,
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organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji
społecznych.

Wykonywanie obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych
osobowych

Art. 2a. 1 § 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje również
sposób wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporzą-
dzenia 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 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, s. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem
2016/679”, w postępowaniach wymienionych w art. 1 i art. 2.

§ 2. Wykonywanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozpo-
rządzenia 2016/679, odbywa się niezależnie od obowiązków organów admini-
stracji publicznej 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 rozporządze-
nia 2016/679, nie wpływa na tok i wynik postępowania.

Wyłączenia spod mocy obowiązującej Kodeksu
Art. 3. § 1. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie sto-

suje się do:
1) postępowania w sprawach karnych skarbowych;

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:

1Art. 2a dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z 21 lutego 2019 r. (Dz.U. poz. 730) zmie-
niającej nin. ustawę z dniem 4 maja 2019 r.
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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 postępowa-
nia 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 postę-

powaniu administracyjnym, rozumie się przez to przepisy Kodeksu postępowa-
nia 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, cen-

tralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub
we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespo-
lonej 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 administracji
rządowej, ministrów kierujących określonym działem administracji rządo-
wej, przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów,
kierowników centralnych urzędów administracji rządowej podległych,
podporządkowanych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
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