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KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO:

27 września 2022 r.    –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 września 
2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępo-
wania administracyjnego (Dz.U. poz. 2000)

10 listopada 2022 r.    –  ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uprosz-
czenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 
poz. 2185)

1 stycznia 2023 r.   –  ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy 
oraz niektórych innych ustaw (poz. 1855)

ORDYNACJA PODATKOWA:

1 września 2022 r.   –  ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automaty-
zacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową 
(Dz.U. poz. 1301)

14 grudnia 2022 r.    –  ustawa z 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. poz. 1933)

15 grudnia 2022 r., 1 stycznia 2023 r., 1 marca 2023 r., 1 lipca 2023 r. – ustawa z 7 października
2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180)

16 grudnia 2022 r.    –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 grudnia 2022 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa 
(Dz.U. poz. 2651)

31 grudnia 2022 r.    –  ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. poz. 2707)

1 stycznia 2023 r.    –  ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265)

1 stycznia 2023 r.    –  obwieszczenie Ministra Finansów z 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości 
kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2023 
(M.P. poz. 774)

1 stycznia 2023 r.    –  obwieszczenie Ministra Finansów z 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości 
kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2023 
(M.P. poz. 773)

1 stycznia 2023 r., 1 stycznia 2024 r. – ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105)

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI:

12 sierpnia 2022 r.  –  ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692)
1 września 2022 r., 31 października 2022 r. – ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw 

w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Admini-
strację Skarbową (Dz.U. poz. 1301)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 



20 września 2022 r. –  ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie nie-
których źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967)

18 października 2022 r. –  ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 
ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją 
na rynku energii elektrycznej (Dz.U. poz. 2127)

21 grudnia 2022 r. –  ustawa z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw 
gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687)

1 stycznia 2023 r. –  ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180)

1 stycznia 2023 r. –  ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji 
przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. poz. 2640)

14 marca 2023 r. –  ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. poz. 2600)

PRAWO O USTROJU SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH:

2 grudnia 2022 r. –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28 października 
2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju 
sądów administracyjnych (Dz.U. poz. 2492)

PRAWO O POSTĘPOWANIU
PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI:

1 stycznia 2023 r.   –  ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)

1 października 2029 r.  –  ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 569 ze zm.)

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 2022 r. poz. 2000; 

zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2185)

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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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. 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 

podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), z wyjątkiem przepisów 
działów IV i VIII.

§ 2. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się rów-
nież do postępowania w sprawach:
1–3) (uchylone)

4) należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych 
i urzędów konsularnych,

o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
§ 3. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się także 

do postępowania w sprawach wynikających z:
1) nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami 

państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi,
2) podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyjnych 

wymienionych w pkt 1, 
o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
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Kodeks postępowania administracyjnego Art. 4–5

§ 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, 
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.
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Kodeks postępowania administracyjnego

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 na-
łożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnie-
nia, 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 publicz-
nego;

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.

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

Art. 6–8 
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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 
praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania w należących do ich wła-
ściwości sprawach, w szczególności przez podejmowanie czynności:

1) skłaniających strony do zawarcia ugody, w sprawach, w których uczestniczą 
strony o spornych interesach;

2) niezbędnych do przeprowadzenia mediacji.

Art. 9–13
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na 2 stycznia  
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Prawo 
aDMINISTraCYJNE
Zbiór PrZEPiSóW

2023
Stan prawny na 2 stycznia 2023 roku

Kodeks postępowania administracyjnego
Ordynacja podatkowa
Samorządowe kolegia odwoławcze
Postępowanie egzekucyjne w administracji
Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Prawo o postępowaniu przed sądami  
administracyjnymi
Koszty i opłaty

Zbiór obejmuje zmiany wynikające z ustaw opublikowanych  
do 2 stycznia 2023 r., w tym m.in.: 
Kodeks postępowania administracyjnego:

• z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy  
oraz niektórych innych ustaw (poz. 1855)

Ordynacja podatkowa:
• z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym  

od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180) 
• z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym  

od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105)

• z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym  
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2707)

Postępowanie egzekucyjne w administracji:
• z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii 
elektrycznej (Dz.U. poz. 2127)

• z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym  
od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180) 

• z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji  
przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. poz. 2640)

• z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw 
gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687)

Postępowanie przed sądami administracyjnymi:
• z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy  

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)

Wykaz wszystkich zmian zamieszczono przed spisem treści.
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