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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. z 7 marca 2020 r. poz. 374;
zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, 

poz. 1086, poz. 1106, poz. 1422, poz. 1423)

(wyciąg)
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(...)

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe

(...)

Art. 14a.1 1. W przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez sąd 
powszechny lub wojskowy z powodu COVID-19 prezes sądu apelacyjnego, 
a w stosunku 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 zapew-
nienie prawa do sądu oraz warunki organizacyjne sądów. Wyznaczenia doko-
nuje się na czas oznaczony, wynikający z przewidywanego okresu zaprzestania 
czynności.

2. W przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez wszystkie sądy 
powszechne 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 możliwości na obszarze sąsiedniej apelacji, jako właściwy do rozpozna-
wania spraw pilnych należących do właściwości sądu, który zaprzestał czynności 
– mając na względzie zapewnienie prawa do sądu oraz warunki organizacyjne 
sądów. Wyznaczenia dokonuje się na czas oznaczony, wynikający z przewidy-
wanego okresu zaprzestania czynności.

1 Art. 14a dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy z 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 568 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.
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3. W przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez wojewódzki sąd 
administracyjny z powodu COVID-19 Prezes Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego może wyznaczyć inny wojewódzki sąd administracyjny jako właściwy 
do rozpoznawania spraw pilnych należących do właściwości sądu, który zaprze-
stał czynności – 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 uchy-

lenie 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;
6a)4 dotyczące warunkowego umorzenia postępowania, zarządzenia wy-

konania kary warunkowo zawieszonej oraz odwołania warunkowego 
zwolnienia;

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.

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.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych...Art. 14a
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7) o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszcze-
nia 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 rozstrzy-
gnięcie 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 opiekuń-
czo-wychowawczej;

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

14) wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów ma-
łoletnich 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 
której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;

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

17a)6 o ogłoszenie upadłości oraz prowadzone po ogłoszeniu upadłości;

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.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych... Art. 14a
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18)7 w przedmiocie nakazania przez sąd opuszczenia mieszkania przez członka 
rodziny wspólnie zajmującego mieszkanie, który swoim zachowaniem 
polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie 
uciążliwym 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 wstrzymanie 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 zaprze-
stał czynności, może wskazać także sprawy inne niż pilne należące do właści-
wości tego sądu, do których rozpoznawania będzie właściwy sąd wyznaczony.

7. Sąd, który całkowicie zaprzestał czynności z powodu COVID-19, prze-
kazuje 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 rozpoznawa-
nia spraw pilnych pozostaje właściwy do zakończenia postępowania w danej 
instancji.

9. Prezes właściwego sądu może zarządzić rozpoznanie każdej sprawy jako 
pilnej, 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.

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.

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.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych...Art. 14a
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Art. 14b.10 1. Prezes sądu apelacyjnego może delegować sędziego sądu 
rejonowego, sędziego sądu okręgowego lub sędziego sądu apelacyjnego, za jego 
zgodą, do pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie rejonowym, sądzie 
okręgowym lub sądzie apelacyjnym, na czas określony, do rozpoznawania spraw, 
o których mowa w art. 14a ust. 4, jeżeli z powodu COVID-19 wymaga tego dobro 
wymiaru sprawiedliwości.

2. Prezes wojskowego sądu okręgowego może delegować sędziego woj-
skowego sądu okręgowego lub sędziego wojskowego sądu garnizonowego, za 
jego zgodą, do pełnienia obowiązków sędziego w innym wojskowym sądzie 
okręgowym lub wojskowym sądzie garnizonowym, na czas określony, do roz-
poznawania spraw, o których mowa w art. 14a ust. 4 pkt 1–5, jeżeli z powodu 
COVID-19 wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości.

3. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może delegować sędziego 
Naczelnego Sądu Administracyjnego lub sędziego wojewódzkiego sądu admi-
nistracyjnego, za jego zgodą, do pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie 
administracyjnym, na czas określony, do rozpoznawania spraw, o których mowa 
w art. 14a ust. 5, jeżeli z powodu COVID-19 wymaga tego dobro wymiaru spra-
wiedliwości. Za zgodą prezesa sądu apelacyjnego sędzia sądu wojskowego może 
zostać delegowany także do sądu powszechnego na obszarze apelacji.

(...)

Rozdział 2a11

(...)

Art. 15zzzs.12 Prace geologiczne, w tym roboty geologiczne, wykonywane 
na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284), które nie mogą 
być wykonane zgodnie z harmonogramem określonym w koncesji lub projekcie 

10 Art. 14b dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy z 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 568 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.

11 Oznaczenie i tytuł rozdziału 2a skreślone przez art. 73 pkt 54 ustawy z 16 kwiet-
nia 2020 r. (Dz.U. poz. 695 ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.

12 Art. 15zzzs 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.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych... Art. 14b, 15zzzs
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robót geologicznych ze względu na obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicz-
nego albo stanu epidemii, mogą zostać wykonane w terminie późniejszym, bez 
potrzeby zmiany koncesji lub projektu robót geologicznych, do czasu upływu 
terminu obowiązywania koncesji lub czasu na jaki został zatwierdzony projekt 
robót geologicznych lub terminu określonego w projekcie robót geologicznych 
podlegającym zgłoszeniu staroście albo ministrowi właściwemu do spraw 
środowiska.

(...)

Art. 15zzzzzn.13 W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii, w szczególności, gdy urząd administracji obsługujący organ admini-
stracji publicznej wykonuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę 
interesantów, 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 wszystkie strony zrzekły się swego prawa;

2) może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych 
dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lip-
ca 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 publiczne 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 czasie rzeczywistym, za pośrednictwem transmisji audio-
wizualnej, o ile przemawia za tym interes strony, a organ prowadzący 
postępowanie wyraził na to zgodę.

(...)

13 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.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych...Art. 15zzzzzn
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Rozdział 4
Przepisy przejściowe i końcowe

(...)

Art. 36.14 1. Przepisy art. 3–5, art.  6 ust. 1,  art. 7b, art. 7 d, art. 8 , art. 10 –11lc, 
a rt. 12 i art. 1 2b, art. 1 3 i art. 1 4–14b i ar t. 14h tracą mo c po upływie 180 dni od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

1.15 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 tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy.

1.16 Przepisy art. 4b–4d, art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 10–10c, 
art. 11–11c, art. 12, art. 12b, art. 13, art. 14–14b i art. 14h tracą moc po upływie 
180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

1.17 Przepisy art. 4–4d, art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 10–11c, 
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.

2.18 Przepisy art. 6 ust. 2, ar t. 15zn, art. 1 5va i art.  15vb tracą m oc z dniem 
1 stycznia 2021 r.

14 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.

15 Art. 36 ust. 1 zmieniony przez art. 20 pkt 10 ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epi-
demią COVID-19 oraz po jej ustaniu (druk sejm. nr 483, oczekuje na Podpis Prezydenta 
RP) zmieniającej nin. ustawę z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

16 Art. 36 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 550, 
oczekuje na Podpis Prezydenta RP) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2020 r.

17 Art. 36 ust. 1 zmieniony przez art. 4 pkt 7 ustawy z 24 lipca 2020 r. (Dz.U. poz. 1423) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 września 2020 r.

18 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.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ... Art. 36



22

3. Przepisy art. 7, art. 8d–8 f, art.  9 oraz art. 3 1 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 
ustawy z dnia 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.

5. Przepisy art. 31a–31c tracą  moc po upływie 365 dni od dnia wejścia 
w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
 COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych oraz niektórych innych ustaw.

6.19 Przepisy art. 15zzzzzy tracą  moc po upływie 6 miesięcy od dnia od-
wołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z za-
każeniami wirusem SARS-CoV-2 ogłoszonego na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 
 ustawy z dnia 5 g rudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi.

Art. 37. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.20

19 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.

20  Ustawa weszła w życie 8 marca 2020 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych...Art. 37
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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)



KODEKS POSTÊPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

UWZGLÊDNIONO ZMIANY WCHODZ¥CE W ¯YCIE Z DNIEM:
• od 18 lutego 2020 r. – obwieszczenie Marsza³ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z 20 grudnia 2019 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postêpo-
wania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

• 18 kwietnia 2020 r. – ustawa 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia 
w zwi¹zku z rozprzestrzenianiem siê 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 przedsiêbiorców (Dz.U. poz. 1298)



25

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 okreś lonych w pkt 1;

3) postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między 
organami 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 państwowy-
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mi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami orga-
nizacji 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 rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-
nia 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, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporzą-
dzeniem 2016/679”, w postępowaniach wymienionych 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 
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 rozporządzenia 
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;
2) spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa (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 
również do postępowania w sprawach:
1–3) (uchylone)

1 Art. 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.

2 Dział V skreś lony przez art. 4 pkt 7 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowa-
dzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowa-
niu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271) z dniem 1 stycznia 2004 r.

Art. 2a–3
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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 
Kodeksu postępowania administracyjnego w całości lub w części na postępo-
wania 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 postępo-
wania 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, 

centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich 
lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej 
(zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego 
oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2;

Art. 4–5
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4) ministrach – rozumie się przez to Prezesa i wiceprezesa Rady Ministrów 
pełniących funkcję ministra kierującego okreś lonym działem administra-
cji rządowej, ministrów kierujących okreś lonym działem administracji 
rządowej, przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady 
Ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej 
podległych, podporządkowanych 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 or-
gany gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów, 
wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa 
oraz kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, 
burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa, 
a ponadto samorządowe kolegia odwoławcze.

Rozdział 2
Zasady ogólne

Zasada praworządności

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

Zasada prawdy obiektywnej

Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na stra-
ży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynno-
ści niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwie-
nia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony

Art. 7a. § 1. Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest na-
łożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie upraw-

Art. 6–7a
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nienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpli-
wości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu spor-
ne 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 pań-

stwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku 
publicznego;

2) w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych.

Współdziałanie organów administracji publicznej

Art. 7b. W toku postępowania organy administracji publicznej współdzia-
łają ze sobą w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycz-
nego 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 pogłębiania zaufania obywateli; 
utrwalone praktyki rozstrzygania spraw

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

§ 2. Organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie 
odstępują 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 przed-
miotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby stro-
ny i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu 
nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wska-
zówek.

Art. 7b–9
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i inne akty

W najnowszym wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in.  
z ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia  
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz z ustawy  
z 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania  
lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Dołączono także wyciąg z ustawy  
z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W książce zamieszczono skorowidze przedmiotowe ułatwiające  
odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem 
tytuliki przed artykułami ustaw objaśniają ich sens.

Zbiór przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów  
prawa i administracji, a także dla aplikantów i praktyków prawa  
oraz innych osób, którym niezbędna jest znajomość przepisów z zakresu 
prawa administracyjnego.
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