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P R Z E D M O WA

Drogi Czytelniku,

Oficyna Wydawnicza POLCEN oddaje do Państwa rąk
zaktualizowaną kolejną 4. pozycję z serii przepisów „Z PRAWEM CO
DNIA” – Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo autorskie
i prawa pokrewne – wyd. 3. Książka zawiera dwa ujednolicone teksty
ustaw: ustawę – Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca
1960 r. oraz ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lute-
go 1994 r. według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2017 r. Wpro-
wadzenie – komentarz do aktów prawnych napisał Robert Wysocki – au-
tor aktualizacji Zbioru Aktów Prawnych związanych z budownictwem
(ZAP). Do publikacji dołączone są skorowidze rzeczowe ułatwiające Czy-
telnikowi znalezienie interesujących go zagadnień. 

Publikacja ta wraz z Nr 1, Nr 2 i Nr 5 stanowią kompleksową
i niezbędną informację dla osób przygotowujących się do egzaminu
na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności bez ograni-
czeń i w ograniczonym zakresie. 

Książka ta może być wykorzystywana przez wszystkich uczestni-
ków procesu inwestycyjno-budowlanego, a więc projektantów, wy-
konawców, inspektorów budowlanych, a także inwestorów. 

Kodeks postępowania administracyjnego reguluje zasady prowa-
dzenia postępowania administracyjnego, tzn.: 

– postępowania w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych
w drodze decyzji administracyjnej przed organami administra-
cji publicznej oraz innymi organami państwowymi i innymi pod-
miotami powołanymi do załatwienia spraw; 

– postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń, skarg
i wniosków, 

– postępowania w sprawach rozstrzygania sporów między orga-
nami administracji publicznej oraz między organami admini-
stracji publicznej i innymi podmiotami powołanymi do rozstrzy-
gania spraw w drodze decyzji administracyjnej. 
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Z kolei przedmiotem prawa autorskiego i praw pokrewnych jest
każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze,
ustalony w jakiejkolwiek postaci. W szczególności przedmiotem pra-
wa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matema-
tycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe,
kartograficzne oraz programy komputerowe); plastyczne; fotogra-
ficzne; lutnicze; wzornictwa przemysłowego; architektoniczne,
architektoniczno-konstrukcyjne; muzyczne i słowno-muzyczne; sce-
niczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
audiowizualne (w tym filmowe). 

Niniejsza książka przeznaczona jest dla prawników, pracowników
administracji publicznej, studentów prawa i administracji, przedsię-
biorców, osób załatwiających sprawy w urzędach, pełniących samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób przygotowu-
jących się do egzaminu na uprawnienia budowlane. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.polcen.com.pl. 

WYDAWCA

PRZEDMOWA
Spó³ka z o.o.

6

Seria przepisów „Z prawem co dnia”
Dotychczas ukazały się:
Nr 1 – Prawo budowlane
Nr 2 – Przepisy techniczno-budowlane
Nr 3 – Prawo energetyczne
Nr 4 – Kodeks postępowania administracyjnego. 

Prawo autorskie i prawa pokrewne
Nr 5 – Bezpieczeństwo pracy w budownictwie
Nr 6 – Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka

nieruchomościami
Nr 7 – Efektywność energetyczna budynków
Nr 8 – Wyroby budowlane



USTAWA

z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postêpowania administracyjnego

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z póŸn. zm.)
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* Liczba w nawiasie kwadratowym oznacza pozycjê w Zbiorze Aktów Prawnych –

odrêbne wydawnictwo POLCEN, aktualizowane kwartalnie, wymiennokartkowe.
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Robert Wysocki

W P R O WA D Z E N I E

Ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego [ZAP 68]*

Ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego stanowi podsta-

wowy akt prawny zawierający przepisy proceduralne regulujące stosunki

między administracją publiczną a jednostką. Stosunki te kształtowane

są w procesie konkretyzowania norm prawa administracyjnego, w dro-

dze rozstrzygnięć administracyjnych. 

Kodeks postępowania administracyjnego wszedł w życie 1.01.1961 r.,

zatem obowiązuje już przeszło 50 lat. W tym czasie był wielokrotnie

zmieniany. Jako akt prawny stworzony w warunkach poprzedniego sys-

temu polityczno-społecznego k.p.a. był poddawany systematycznym

modyfikacjom, aby sprostać wymaganiom nieustannie zmieniającego

się społeczeństwa państwa i prawa. Znaczący wpływ na kształt obec-

nych przepisów kodeksu miało przywrócenie w 1980 r. sądownictwa ad-

ministracyjnego, uruchomienie po 1989 r. procesu dostosowywania

prawa do standardów demokratycznego państwa prawa oraz procesu

dostosowywania polskiego prawa do standardów europejskich po włą-

czeniu Rzeczypospolitej Polskiej do wspólnot europejskich. Obecnie ko-

deks podlega cyklicznym zmianom, dostosowującym jego przepisy do

zmienianych ustaw oraz wymagań prawa europejskiego. 

Kodeks postępowania administracyjnego reguluje ogólne postępo-

wanie administracyjne, postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów

o właściwość między organami administracji publicznej, postępowanie

w sprawach wydawania zaświadczeń (art. 1), postępowanie w sprawach
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* Nr w kwadracie oznacza pozycjê w Zbiorze Aktów Prawnych – odrêbne wydaw-

nictwo POLCEN, aktualizowane kwartalnie, wymiennokartkowe.



USTAWA

z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postêpowania administracyjnego

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23, zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 868, poz. 996,

poz. 1579, poz. 2138, z 2017 r. poz. 935)

DZIA£ I
Przepisy ogólne

Rozdzia³ 1

Zakres obowi¹zywania

Zakres przedmiotowy

Art. 1. Kodeks postêpowania administracyjnego normuje: 

1) postêpowanie przed organami administracji publicznej w nale¿¹cych

do w³aœciwoœci tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyga-

nych w drodze decyzji administracyjnych albo za³atwianych milcz¹co; 

2) postêpowanie przed innymi organami pañstwowymi oraz przed innymi

podmiotami, gdy s¹ one powo³ane z mocy prawa lub na podstawie po-

rozumieñ do za³atwiania spraw okreœlonych w pkt 1; 

3) postêpowanie w sprawach rozstrzygania sporów o w³aœciwoœæ miêdzy

organami jednostek samorz¹du terytorialnego i organami administracji

rz¹dowej oraz miêdzy organami i podmiotami, o których mowa

w pkt 2; 

4) postêpowanie w sprawach wydawania zaœwiadczeñ; 
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5) nak³adanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniê¿nych lub

udzielanie ulg w ich wykonaniu; 

6) tryb europejskiej wspó³pracy administracyjnej. 

Rozszerzenie zakresu przedmiotowego

Art. 2. Kodeks postêpowania administracyjnego normuje ponadto postê-

powanie w sprawie skarg i wniosków (Dzia³ VIII) przed organami pañstwo-

wymi, organami jednostek samorz¹du terytorialnego oraz przed organami or-

ganizacji spo³ecznych. 

Wy³¹czenie stosowania przepisów

Art. 3. § 1. Przepisów Kodeksu postêpowania administracyjnego nie sto-

suje siê do: 

1) postêpowania w sprawach karnych skarbowych; 

2) spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordyna-

cja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z póŸn. zm.), z wyj¹tkiem

przepisów dzia³ów IV, V i VIII. 

§ 2. Przepisów Kodeksu postêpowania administracyjnego nie stosuje siê

równie¿ do postêpowania w sprawach: 

1) (uchylony) 

2) (uchylony) 

3) (uchylony) 

4) nale¿¹cych do w³aœciwoœci polskich przedstawicielstw dyplomatycz-

nych i urzêdów konsularnych, 

o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej. 

§ 3. Przepisów Kodeksu postêpowania administracyjnego nie stosuje siê

tak¿e do postêpowania w sprawach wynikaj¹cych z: 

1) nadrzêdnoœci i podleg³oœci organizacyjnej w stosunkach miêdzy orga-

nami pañstwowymi i innymi pañstwowymi jednostkami organizacyj-

nymi, 

2) podleg³oœci s³u¿bowej pracowników organów i jednostek organizacyj-

nych wymienionych w pkt 1, 

o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej. 

§ 4. Do postêpowania w sprawach wymienionych w § 1, 2 i 3 pkt 2 sto-

suje siê jednak przepisy dzia³u VIII. 

USTAWA – KODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Spó³ka z o.o.
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