
Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 10 sierpnia 2020 r., w tym: 

Kodeks postępowania administracyjnego:
• ustawa 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695 ze zm.)
• ustawa z 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania  

lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz.U. poz. 1298) 

Ordynacja podatkowa:
• ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695 ze zm.)
• ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1065)

•  ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji 
podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1106)

Postępowanie egzekucyjne w administracji:
• ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych  

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798)
• ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

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

Prawo o ustroju sądów administracyjnych:
• ustawa z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 190)

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi:
• ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

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

Wykaz wszystkich zmian zamieszczono przed spisem treści.
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KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO:

18 lutego 2020 r.   –  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 
2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępo-
wania administracyjnego (Dz.U. poz. 256)

18 kwietnia 2020 r.   –  ustawa 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związ-
ku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695 ze zm.)

11 sierpnia 2020 r.   –  ustawa z 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania 
lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz.U. poz. 1298)

ORDYNACJA PODATKOWA:

31 marca 2020 r.   –  ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568)

18 kwietnia 2020 r.    –  ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695 
ze zm.)

 24 czerwca 2020 r.    –  ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów ban-
kowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz 
o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpie-
niem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086)

1 lipca 2020 r.    –  ustawa z 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących po-
dwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych 
(Dz.U. poz. 2200)

1 lipca 2020 r.    –  ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 285)

1 lipca 2020 r.    –  ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąga-
nych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1065)

1 lipca 2020 r.    –  ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie infor-
macji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 1106)

31 lipca 2020 r.    –  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 
2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatko-
wa (Dz.U. poz. 1325) 

1 października 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)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 



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

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.)

1 marca 2021 r.   –  ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI:

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

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 egzekucyjnym

w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070)
20 lutego 2021 r., 1 stycznia 2022 r. – ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egze-

kucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1553  
ze zm.)

PRAWO O USTROJU SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH:

14 lutego 2020 r., 7 lipca 2020 r. – ustawa z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 190)

7 lipca 2020 r.  –  ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568)

PRAWO O POSTĘPOWANIU
PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI:

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 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(Dz.U. poz. 374; 
zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, poz. 1106)

(wyciąg)

(...)

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe

(...)

Wyznaczenie s¹du do rozpoznawania spraw pilnych; 
katalog spraw pilnych; przekazanie akt spraw pilnych wyznaczonemu s¹dowi; 

zarz¹dzenie rozpoznania sprawy jako pilnej

Art. 14a.1 1. W przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez sąd po-
wszechny lub wojskowy z powodu COVID-19 prezes sądu apelacyjnego, a w sto-
sunku do wojskowych sądów garnizonowych prezes wojskowego sądu okręgowego 
może wyznaczyć inny sąd równorzędny, położony na obszarze tej samej apelacji, 
jako właściwy do rozpoznawania spraw pilnych należących do właściwości sądu, 
który zaprzestał czynności – mając na względzie zapewnienie prawa do sądu oraz 

1 Art. 14a dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy z 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 568 ze zm.) zmienia-
jącej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.
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warunki organizacyjne sądów. Wyznaczenia dokonuje się na czas oznaczony, wy-
nikający z przewidywanego okresu zaprzestania czynności.

2. W przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez wszystkie sądy po-
wszechne lub wojskowe na obszarze apelacji z powodu COVID-19 Pierwszy Prezes 
Sądu Najwyższego na wniosek prezesa sądu apelacyjnego, na którego obszarze sądy 
zaprzestały czynności, wyznacza inny sąd równorzędny, położony w miarę możli-
wości na obszarze sąsiedniej apelacji, jako właściwy do rozpoznawania spraw pil-
nych należących do właściwości sądu, który zaprzestał czynności – mając na wzglę-
dzie zapewnienie prawa do sądu oraz warunki organizacyjne sądów. Wyznaczenia 
dokonuje się na czas oznaczony, wynikający z przewidywanego okresu zaprzesta-
nia czynności.

3. W przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez wojewódzki sąd ad-
ministracyjny z powodu COVID-19 Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
może wyznaczyć inny wojewódzki sąd administracyjny jako właściwy do rozpo-
znawania spraw pilnych należących do właściwości sądu, który zaprzestał czynno-
ści – mając na względzie zapewnienie prawa do sądu oraz warunki organizacyjne 
sądów. Wyznaczenia dokonuje się na czas oznaczony, wynikający z przewidywanego 
okresu zaprzestania czynności.

4. Sprawami pilnymi, o których mowa w ust. 1 i 2, są sprawy:
1) w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie 

tymczasowego aresztowania;
2)2 w których są stosowane zatrzymanie albo środek zapobiegawczy w postaci 

tymczasowego aresztowania;
3) w których orzeczono środek zabezpieczający;
4) przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na 

podstawie art. 185a–185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30 i 413), gdy podejrzany 
jest zatrzymany;

4a)3 przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na 
podstawie art. 185a–185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30, 413 i 568), jeżeli 
o przeprowadzenie przesłuchania w trybie przewidzianym dla rozpoznawania 
spraw pilnych wniósł prokurator;

5) w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania;
6) w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru 

elektronicznego;

2 Art. 14a ust. 4 pkt 2 zmieniony przez art. 46 pkt 8 lit. a ustawy z 14 maja 2020 r. (Dz.U. poz. 875 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 maja 2020 r.

3 Art. 14a ust. 4 pkt 4a dodany przez art. 46 pkt 8 lit. b ustawy z 14 maja 2020 r. (Dz.U. poz. 875 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 maja 2020 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem...Art. 14a
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6a)4 dotyczące warunkowego umorzenia postępowania, zarządzenia wykonania 
kary warunkowo zawieszonej oraz odwołania warunkowego zwolnienia;

7) o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia 
cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec 
niego aresztu dla cudzoziemców;

8) w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub 
środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie 
sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub 
aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka 
przymusu w tym zakładzie lub areszcie;

9) o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod 
opieką;

10) o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690);

11) dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla 
nieletnich;

12) dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-
-wychowawczej;

13) z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach, o których mowa 
w pkt 8–12;

14) wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małolet-
nich w postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych;

15) o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec 
osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia 
lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2019 r. poz. 2203 oraz z 2020 r. 
poz. 278);

16) przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do któ-
rej zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;

17)5 o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego i prowadzone po otwarciu po-
stępowania restrukturyzacyjnego;

17a)6 o ogłoszenie upadłości oraz prowadzone po ogłoszeniu upadłości;
18)7 w przedmiocie nakazania przez sąd opuszczenia mieszkania przez członka 

rodziny wspólnie zajmującego mieszkanie, który swoim zachowaniem pole-
gającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym 

4 Art. 14a ust. 4 pkt 6a dodany przez art. 46 pkt 8 lit. c ustawy z 14 maja 2020 r. (Dz.U. poz. 875 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 maja 2020 r.

5 Art. 14a ust. 4 pkt 17 zmieniony przez art. 46 pkt 8 lit. d ustawy z 14 maja 2020 r. (Dz.U. poz. 875 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 maja 2020 r.

6 Art. 14a ust. 4 pkt 17a dodany przez art. 46 pkt 8 lit. e ustawy z 14 maja 2020 r. (Dz.U. poz. 875 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 maja 2020 r.

7 Art. 14a ust. 4 pkt 18 dodany przez art. 73 pkt 18 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 695 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem... Art. 14a
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wspólne zamieszkiwanie, na postawie art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218);

19)8 o wyrażenie zgody na wykonanie czynności medycznych, o których mowa 
w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

 20)9 o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
5. Sprawami pilnymi, o których mowa w ust. 3, są sprawy, w przypadku których 

ustawa określa termin ich rozpatrzenia przez sąd oraz sprawy wniosków o wstrzy-
manie wykonania aktu lub czynności.

6. Prezes sądu dokonujący w trybie ust. 1–3 wyznaczenia sądu właściwego 
do rozpoznawania spraw pilnych należących do właściwości sądu, który zaprzestał 
czynności, może wskazać także sprawy inne niż pilne należące do właściwości tego 
sądu, do których rozpoznawania będzie właściwy sąd wyznaczony.

7. Sąd, który całkowicie zaprzestał czynności z powodu COVID-19, przekazuje 
akta spraw pilnych wszczętych i niezakończonych sądowi wyznaczonemu jako sąd 
właściwy w trybie ust. 1–3.

8. Sąd wyznaczony jako sąd właściwy w trybie ust. 1–3 do rozpoznawania spraw 
pilnych pozostaje właściwy do zakończenia postępowania w danej instancji.

9. Prezes właściwego sądu może zarządzić rozpoznanie każdej sprawy jako pil-
nej, jeżeli jej nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia 
lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego, albo ze 
względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, a także gdy wymaga tego 
dobro wymiaru sprawiedliwości.

(...)

Wstrzymanie administracyjnych postêpowañ egzekucyjnych

Art. 15zzk.10 1. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wstrzy-
mać administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych, określa-
jąc w szczególności zakres terytorialny wstrzymania tych postępowań oraz okres, 
na który następuje to wstrzymanie, mając na względzie okres obowiązywania sta-
nu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki 
nimi wywołane.

2. W okresie wstrzymania, o którym mowa w ust. 1, mogą być dokonywane 
wypłaty z zajętego rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez spół-
dzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

8 Art. 14a ust. 4 pkt 19 dodany przez art. 46 pkt 8 lit. f ustawy z 14 maja 2020 r. (Dz.U. poz. 875 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 maja 2020 r.

9 Art. 14a ust. 4 pkt 20 dodany przez art. 46 pkt 8 lit. f ustawy z 14 maja 2020 r. (Dz.U. poz. 875 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 maja 2020 r.

10 Art. 15zzk dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 568 ze zm.) zmie-
niającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem...Art. 15zzk
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(...)

Rozpoznanie skargi kasacyjnej przez Naczelny S¹d Administracyjny 
na posiedzeniu niejawnym; rozprawa odmiejscowiona w postêpowaniu 

s¹dowoadministracyjnym; zarz¹dzenie przeprowadzenia posiedzenia 
niejawnego zamiast rozprawy lub posiedzenia jawnego

Art. 15zzs4.11 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od od-
wołania ostatniego z nich w sprawach, w których strona wnosząca skargę kasacyj-
ną nie zrzekła się rozprawy lub inna strona zażądała przeprowadzenia rozprawy, 
Naczelny Sąd Administracyjny może rozpoznać skargę kasacyjną na posiedzeniu 
niejawnym, jeżeli wszystkie strony w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiado-
mienia o zamiarze skierowania sprawy na posiedzenie niejawne wyrażą na to zgodę. 
Na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach Naczelny Sąd Administracyjny orzeka 
w składzie trzech sędziów.

2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epi-
demii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostat-
niego z nich wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyj-
ny przeprowadzają rozprawę przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających 
przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obra-
zu i dźwięku, z tym że osoby w niej uczestniczące nie muszą przebywać w budynku 
sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy bez użycia powyższych urządzeń nie wy-
woła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w niej uczestniczących.

3. Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, 
jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a przeprowadzenie wymaganej przez 
ustawę rozprawy mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej 
uczestniczących i nie można przeprowadzić jej na odległość z jednoczesnym bezpo-
średnim przekazem obrazu i dźwięku. Na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach 
sąd orzeka w składzie trzech sędziów.

(...)

Przesy³ki polecone hybrydowe – powierzenie świadczenia 
us³ugi operatorowi wyznaczonemu

Art. 15zzu1.12 1. Do dnia 30 września 2020 r. w ramach realizacji zadań prze-
ciwdziałania COVID-19 powierza się operatorowi wyznaczonemu, o którym mowa 
w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695), świadczenie 

11 Art. 15zzs4 dodany przez art. 46 pkt 21 ustawy z 14 maja 2020 r. (Dz.U. poz. 875 ze zm.) zmie-
niającej nin. ustawę z dniem 16 maja 2020 r.

12 Art. 15zzu1 dodany przez art. 73 pkt 48 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 695 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem... Art. 15zzs4, 15zzu1
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usługi pocztowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania.

2. Przez usługę pocztową, o której mowa w ust. 1, rozumie się przyjęcie prze-
syłki poleconej, a następnie jej przemieszczenie i doręczenie w postaci dokumentu 
elektronicznego do adresata bez konieczności składania własnoręcznego podp isu.

3. Usługa pocztowa, o której mowa w ust. 1, jest przeznaczona dla podmiotów 
posiadających profil zaufany w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmio tów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695).

4. Przez przesyłkę poleconą rozumie się również przesyłkę poleconą z potwier-
dzeniem  odbioru, pokwitowaniem odbioru albo elektronicznym potwierdzeniem 
odbioru.

Dorêczanie przesy³ek pocztowych poleconych przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej

Art. 15zzu2.13 1. Do dnia 30 września 2020 r. ilekroć w przepisach prawa  jest 
mowa o przesyłce poleconej w rozumieniu w art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 23 listo pada 
2012 r. – Prawo pocztowe, albo o doręczaniu pisma za pokwitowaniem przez ope-
ratora pocztowego w rozumieniu tej ustawy, doręczenie takiej przesyłki może na-
stąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli adresat wy-
razi na to zgodę i upoważni operatora wyznaczonego do obioru przesyłek poleco-
nych celem ich przetworzenia i doręczenia w postaci dokumentów elektronicznych 
na skrzynkę elektroniczną adresata. W upoważnieniu adresat uzgadnia z operato-
rem wyznaczonym sposób postępowania z odebranymi przesyłkami poleconymi.

2. Datą doręczenia  przesyłki jest data zapoznania się przez odbiorcę z doku-
mentem zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata. W razie braku zapo-
znania się dokument uznaje się za doręczony po upływie 14 dni od zamieszczenia 
dokumentu.

3. Operator wyznaczony przesyła na adres elektroniczny wskazany przez adre-
sata zawiadomienie zawierające informację, że doręczono na skrzynkę elektronicz-
ną adresata dokument elektroniczny.

Negatywne przes³anki świadczenia us³ugi dostarczania 
przesy³ek pocztowych poleconych przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej

Art. 15zzu3.14 1. Przepisu art. 15zzu1 nie stosuje się w przypadkach, gdy kore-
spondencja nie może być doręczona ze względu na:

1) konieczność doręczenia niepodlegającego przekształceniu dokumentu utrwa-
lonego w postaci innej niż elektroniczna lub rzeczy;

13 Art. 15zzu2 dodany przez art. 73 pkt 48 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 695 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.

14 Art. 15zzu3 dodany przez art. 73 pkt 48 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 695 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem...Art. 15zzu2–15zzu3
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2) ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności 
jego bezpieczeństwo, obronność lub porządek publiczny;

3) opatrzenie tekstem plastycznym, odbitką pieczęci plastycznej, hologramem 
lub innym zabezpieczeniem, które nie może być odzwierciedlone w wyniku 
przekształcenia;

4) inne przyczyny techniczne.
2. Istnienie przesłanek wymienionych w ust. 1 ocenia nadawca.

Świadczenie us³ugi dostarczania przesy³ek  pocztowych poleconych 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej a umowy 

z operatorem wyznaczonym bêd¹ce podstaw¹ nadawania 
przesy³ek poleconych

Art. 15zzu4.15 Niniejsze przepisy mają zastosowanie do wszystkich przesyłek 
poleconych, o których mowa w art. 15zzu1 ust. 4, nadawanych na podstawie zawar-
tych z operatorem wyznaczonym umów, bez względu na tryb w jakim zostały za-
warte te umowy.

Moc prawna dokumentu elektronicznego powsta³ego przy świadczeniu 
us³ugi dostarczania przesy³ek pocztowych poleconych 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Art. 15zzu5.16 Dokument elektroniczny powstały w ramach re alizacji usługi, 
o której mowa w art. 15zzu1 ust. 1, ma moc równą mocy dokumentu w postaci pa-
pierowej, z którego został przekształcony.

Identyfikacja adresata przy świadczeniu us³ugi dostarczania 
przesy³ek pocztowych poleconych przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej

Art. 15zzu6.17 1. Operator wyznaczony w ramach świadczenia  usługi, o której 
mowa w art. 15zzu1 ust. 1:

1) jest obowiązany do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji adresata będące-
go osobą fizyczną;

2) może zapewnić jednoznaczną identyfikację adresata lub osób uprawnionych 
do jego reprezentowania, w przypadku gdy adresat jest osobą prawną albo 
jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o ile operator 
wyznaczony ma takie możliwości techniczne.

2. Minist er właściwy do spraw informatyzacji na okres do dnia 30 września 
2020 r. zapewnia adresatowi będącemu osobą fizyczną możliwość uwierzytelnienia 

15 Art. 15zzu4 dodany przez art. 73 pkt 48 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 695 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.

16 Art. 15zzu5 dodany przez art. 73 pkt 48 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 695 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.

17 Art. 15zzu6 dodany przez art. 73 pkt 48 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 695 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem... Art. 15zzu4–15zzu6



22

w systemie operatora wyznaczonego za pomocą profilu zaufanego dla potrzeb ko-
rzystania z usługi, o której mowa w art. 15zzu1 ust. 1.

Regulamin us³ugi dostarczania przesy³ek pocztowych poleconych 
przy wykor zystaniu środków komunikacji elektronicznej

Art. 15zzu7.18 Operator wyznaczony świadczy usługę, o której mowa 
w art. 15zzu1 ust. 1, na podstawie regulaminu usługi. Regulamin, poza wymogami 
określonymi w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, określa zasa-
dy identyfikacji adresata oraz zasady odbioru przesyłek.

(...)

Obowi¹zki operatora wyznaczonego w zakresie jakości 
i integralności dokumentów elektronicznych powsta³ych 
przy świadczeniu us³ugi dostarczania przesy³ek 
pocztowych poleconych przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej

Art. 15zzu9.19 W ramach doręczania, o którym mowa w art. 15zzu1, operator 
wyznaczony zapewnia:

1) w toku przekształcenia wykonanie z należytą starannością i jakością technicz-
ną odwzorowania cyfrowego druku lub korespondencji zawartej w przesyłce 
listowej oraz koperty umożliwiające zapoznanie się z treścią dokumentu 
elektronicznego bez potrzeb y weryfikacji tej treści z dokumentem w postaci 
papierowej;

2) integralność dokumentu elektronicznego wytworzonego w wyniku przekształ-
cenia.

Przesy³ki nieobejmowane us³ug¹ dostarczania przesy³ek pocztowych 
poleconych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Art. 15zzu10.20 Przepisów art. 15zzu1–15zzu9 nie stosuje się do przesyłek wy-
syłanych do ani wysyłanych przez:

1) Sądy i Trybunały;
2) prokuraturę i inne organy ścigania;
3) komornika sądowego.

(...)

18 Art. 15zzu7 dodany przez art. 73 pkt 48 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 695 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.

19 Art. 15zzu9 dodany przez art. 73 pkt 48 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 695 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.

20 Art. 15zzu10 dodany przez art. 73 pkt 48 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 695 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem...Art. 15zzu7, 15zzu9–15zzu10
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Odst¹pienie od zasady czynnego udzia³u stron w pos têpowaniach 
administracyjnych; udostêpnianie akt sprawy i dokumentów 

za pomoc¹ środków komunikacji elektronicznej; zdalne uczestnictwo 
w czynności w toku postêpowania wymagaj¹cego osobistego stawiennictwa

Art. 15zzzzzn.21 W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epide-
mii, w szczególności, gdy urząd administracji obsługujący organ administracji pu-
blicznej wykonuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesan-
tów, organ administracji publicznej:

1) może odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego także w przypadku, gdy 
wsz ystkie strony zrzekły się swego prawa;

2) może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych doku-
mentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komuni-
kacji ele ktronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych 
kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pu-
bliczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę;

3) może przeprowadzić czynność w toku postępowania wymagającego zgodnie 
z przepisami prawa osobistego stawiennictwa, również przez udostępnienie 
przez stronę lub innego uczestnika postępowania swojego wizerunku w cza-
sie rzeczywistym, za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, o ile prze-
mawia za tym interes strony, a organ prowadzący postępowanie wyraził na 
to zgodę.

(...)

Rozdział 4
Przepisy przejściowe i końcowe

(...)

Utrata mocy przepisów ustawy

Art. 36.22 1. Przepisy art. 3–5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 10–11lc, 
art. 12 i art. 12b, art. 13 i art. 14–14b i art. 14h tracą moc po upływie 180 dni od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy.

21 Art. 15zzzzzn dodany przez art. 73 pkt 57 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 695 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.

22 Art. 36 zmieniony przez art. 73 pkt 69 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 695 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem... Art. 15zzzzzn, 36
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2.23 Przepisy art. 6 ust. 2, art. 15zn, art. 15va i art. 15vb tracą moc z dniem 
1 stycznia 2021 r.

3. Przepisy art. 7, art. 8d–8f, art. 9 oraz art. 31 tracą moc po upływie 365 dni 
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. Przepisy art. 15g tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie usta-
wy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw.

5. Przepisy art. 31a–31c tracą moc po upływie 365 dni od dnia wejścia w ży-
cie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i nnych 
choró b zakaźnych ora z wywołan ych nimi  sytuacji  kryzysowych or az niektór ych in-
nych  ustaw.

6. 24 Przepisy art.  15zzzzzy tracą moc po upływie 6 miesięcy od dnia odwo-
łania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej s tanu epidemii w  związku z  zakaże-
niami  wirusem SARS-CoV-2 ogłoszonego na podstawie art. 46 ust. 2 i 4  ustawy 
 z dnia 5 grud nia 2008 r.  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi.

Wejście w ¿ycie

Art. 37. Ustawa  wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

23 Art. 36 ust. 2 zmieniony przez art. 77 pkt 74 ustawy z 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.

24 Art. 36 ust. 6 dodany przez art. 46 pkt 48 ustawy z 14 maja 2020 r. (Dz.U. poz. 875 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 maja 2020 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem...Art. 37
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Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

(Dz.U. poz. 695;
zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 875, poz. 979, poz. 1086)

(wyciąg)

(...)

Art. 97.1 1. Operator pocztowy w rozumieniu ust awy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) nie podejmuje próby doręcze-
nia i nie zwraca nadawcy przesyłki pocztowej, której nie mógł doręczyć adresatowi 
poddanemu z powodu COVID-19 obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izola-
cji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz 
zw alczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Nie dotyczy to przesyłki niedorę-
czalnej w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

2. Po upływie okresu obowiązkowej  kwarantanny, izol acji lub izolacji w warun-
kach domowych, operator pocztowy doręcza adresatowi, o którym mowa w ust. 1, 
przesyłki pocztowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Art. 98. 1. Nieodebranych pism podle gających doręczeniu za potwierdze-
niem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopa-
da 2012 r. – Prawo pocz towe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu 
o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał 
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za 
doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epi-
demii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

1 Art. 97 zmieniony przez art. 79 pkt 5 ustawy z 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086) zmienia-
jącej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.



26

2. Przepisu u st. 1 nie stosuje się do:
1) postępowań w sprawach, o których mowa w art. 15 f ust. 9 ustawy z dnia 19 li-

stopada 2009 r. o grach hazardowych;
2) postępowań, o których mowa w dziale IIIb ustawy z d nia 29 sierpnia 1997 r. 

– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.);
3) kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowe j oraz postępowań podatko-

wych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnie-
nia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

4) przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:
a) sądy i Trybunały,
b) prokuraturę i inne organy ścigania,
c) komornika sądowego.

(...)

Art. 115. Terminy, o których mowa w art. 15zzs ust. 2a ustawy zmienianej 
w a rt. 732 z dniem wejścia w życie niniejs zej ustawy rozpoczynają bieg, a rozpoczę-
te biegną w dalszym ciągu.

(...)

Art. 118. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłosze-
nia, z wyjątkiem:

1) art. 22, który wchodzi w życie z mocą od dnia 13 marca  2020 r.;
2) art. 28, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.;
3)  art. 53 pkt 8 w zakresie dodawanego art. 67c – który wchodzi  w życie z mocą 

od dnia 31 marca 2020  r.;
4) art. 73 pkt 45, który wchodzi w życie z mocą od dnia 13 kwietnia 20 20 r.;
5) art. 73 pkt 57 w zakresie dodawanego art. 15zzzzm – który wchodzi w życ ie 

z mocą od dnia 12 marca 2020 r.;
6 ) art. 73 pkt 20, 38, 39 i 41, które wchodzą w życie z mocą od dnia 1 kwietnia 

 2020 r.;
7) art.  73  pkt 6 8 w zakresie dodawanego art. 31zy6 – który wchodzi w życie z mocą 

od d nia 14 marca 2020 r.

2 Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) – przyp. red.

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem...Art. 115, 118
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Ustawa
z dnia  14 maja 2020 r.

o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2
(Dz.U. poz. 875;

zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)

(wyciąg)

(...)

Art. 68. 1. Terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej 
w art. 461, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15z zr ust. 1 tej ustawy, 
rozpoczynają bie g po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy .

2. Terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej w art. 46, 
których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej  ustawy, biegną da-
lej po upływie 7 dni  od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Uprawnieni e do zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 15zzr ust. 4 
ustawy zmienianej w art. 46 zachowuje moc. Zawarcie porozumienia w terminie 
określonym w art. 15zzr ust.  4 ustawy zmienianej w art. 46 wywołuje  takie skutki, 
jakie wywarłoby zawarcie porozumienia w terminie, o któ rym mowa w art. 632 § 5 
ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

4. Czynności, o których mowa w art. 15zzr ust. 5 ustawy zmieniane j w art. 46 
zachowują moc.

5. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczyna się bieg przedawni enia 
karalności czynu oraz przedawnien ia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, 
przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia.

1 Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.) – przyp. red.
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6. Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej 
w art. 46, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpo-
czynają bieg po upływie 7 dni od dni a wejścia w życie niniejszej us tawy.

7. Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15 zzs ustawy zmienianej 
w art. 46, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, biegną 
dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie n iniejszej ustawy.

(...)

Art. 76. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, 
z wyjątkiem:

1) art. 1, art. 2, art. 8, art. 46 pkt 47 w zakresie dodawanego art. 31zzg, oraz 
art. 63–65, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 7 w zakresie art. 1 2a ust.  4, art.  27 w zak resie art. 72a ust. 1, oraz art. 30 
w  zakresie 139b us t. 1, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą 
od dnia 30 kwietnia 2020 r.; 

3) art. 10:
a) pk t 1 i 2, które wc hodzą w życie po up ływie 12 miesięcy od d nia ogłoszenia,
b) pkt 3 , który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;

4) art. 14 pkt 1–7 i 12, które wchodzą w ży cie z dniem  21 grudn ia 2020 r.;
5) art. 9, art. 16, art. 18 oraz art. 72, które wchodzą w życie z  dniem 1 lipca 2020 r.;
6) art. 29 pkt 7, który wchodzi w życie  z dniem ogłoszenia  z mocą od dnia 

13 marca 2020 r.;
7) art. 33, który wchodzi w  życie p o upływie  30 dni od dn ia ogłoszenia, z wyjątkiem 

pkt 1 w zakresie art. 4b ust. 5, któ ry wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
8) art. 46:

a) pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z  dniem 25 maja 2020 r.,
b) pkt 3:

– w zakresie art. 4d, który wchodzi w życie z dniem o głoszenia z mocą 
 od dnia 1 kwietnia 2020 r.,

– w zakresie art. 4e, który wchodzi w życie  z dniem ogł oszenia  z mocą 
od dnia 8 marca 2020 r.,

c) pkt 19, który wchodzi  w życie z dniem ogłosz enia z mocą od dnia 1 maja 
2020 r.,

d) pkt 31, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1  kwiet-
nia 2020 r.,

e) pkt 36, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 7 mar ca 
2020 r.;

9) art. 58, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietn ia 
2020 r.;

10) art. 59, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 18 kwietnia  
2020 r.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku...Art. 76
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 Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256; 

zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 695, poz. 1298)

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.
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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 rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 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 po-
stępowaniach wymienionych w art. 1 i art. 2.

§ 2. Wykonywanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i  2 rozporządze-
nia 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 stosu-
je 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 2019 r. poz. 900, 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 
ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (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, 
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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 praworz¹dności

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

Zasada prawdy obiektywnej

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.

Rozstrzyganie w¹tpliwości na korzyśæ strony

Art. 7a. § 1. Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nało-
żenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, 
a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są 
rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron 
albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ.

§ 2. Przepisu § 1 nie  stosuje się:
1) jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, 

a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego;
2) w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych.

Wspó³dzia³anie organów administracji publicznej

Art. 7b. W toku postępowania organy administracji publicznej współdziała-
ją ze sobą w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego 
i prawnego sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli 
oraz sprawność postępowania, przy pomocy środków adekwatnych do charakteru, 
okoliczności i stopnia złożoności sprawy.

Zasada pog³êbiania zaufania obywateli; 
utrwalone praktyki rozstrzygania spraw

Art. 8. § 1. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w spo-
sób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami 
proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

Art. 6–8 
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§ 2. Organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępu-
ją od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym 
i prawnym.

Zasada informowania stron

Art. 9. Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wy-
czerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które 
mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem po-
stępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby 
uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, 
i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Zasada czynnego udzia³u strony w postêpowaniu

Art. 10. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stro-
nom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decy-
zji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań.

§ 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady okreś lonej w § 1 
tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na nie-
bezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepo-
wetowaną szkodę materialną.

§ 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, 
w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady okreś lonej w § 1.

Zasada przekonywania

Art. 11. Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasad-
ność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób 
w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby 
stosowania środków przymusu.

Zasada szybkości i prostoty postêpowania

Art. 12. § 1. Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wni-
kliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi 
do jej załatwienia.

§ 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, 
powinny być załatwione niezwłocznie.

Zasada polubownego za³atwiania spraw

Art. 13. § 1. Organy administracji publicznej w sprawach, których charakter 
na to pozwala, dążą do polubownego rozstrzygania kwestii spornych oraz ustalania 

Art. 9–13



Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 10 sierpnia 2020 r., w tym: 

Kodeks postępowania administracyjnego:
• ustawa 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695 ze zm.)
• ustawa z 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania  

lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz.U. poz. 1298) 

Ordynacja podatkowa:
• ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695 ze zm.)
• ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1065)

•  ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji 
podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1106)

Postępowanie egzekucyjne w administracji:
• ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych  

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798)
• ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

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

Prawo o ustroju sądów administracyjnych:
• ustawa z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 190)

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi:
• ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

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

Wykaz wszystkich zmian zamieszczono przed spisem treści.
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