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Oddajemy do Państwa rąk dwujęzyczną, polsko-angielską edycję Kodeksu 
postępowania administracyjnego (zwanego dalej „KPA” lub „Kodeksem”) 
wraz z dwujęzycznym wstępem, zawierającym podstawowe informacje 
na temat instytucji procesowych oraz mechanizmów prawnych zawartych 
w Kodeksie.
Autorzy wierzą, że niniejsze opracowanie Kodeksu pozwoli anglojęzycznym 
prawnikom, osobom bez wykształcenia prawniczego, osobom prywatnym, 
jak i profesjonalistom czy przedsiębiorcom na świadome uczestnictwo 
w postępowaniach administracyjnych i szersze wykorzystanie przez nich 
uprawnień przysługujących stronom postępowania. W ocenie autorów 
pozwoli to na zwiększenie efektywności i przyspieszenie postępowania 
oraz poszerzy zakres wykorzystania gwarancji procesowych, jakie jednostce 
występującej w postępowaniu administracyjnym daje Kodeks.
Autorzy żywią również nadzieję, że udostępnienie niniejszego opracowa-
nia osobom nieposługującym się językiem polskim zwiększy wzajemne 
zrozumienie między polskimi i zagranicznymi uczestnikami wszelkiego 
rodzaju postępowań administracyjnych, dzięki czemu zwiększy się poziom 
zaufania podmiotów zagranicznych dla polskiego systemu prawnego. 
Zdaniem autorów opracowanie to może okazać się również przydane 
dla tłumaczy, ułatwiając im zrozumienie mechanizmów i instrumentów 
prawnych zawartych w Kodeksie. Wreszcie – „last but not least” – propo-
nowany materiał może okazać się przydatnym źródłem dla zagranicznych 
prawników komparatystów, umożliwiając jego naukowe wykorzystanie 
prawno-porównawcze.

I.  Historia i współczesność, postępowanie administracyjne 
w kontekście odnośnych regulacji prawa Unii Europejskiej

Historia kodyfikacji polskiej procedury administracyjnej sięga począt-
ków II Rzeczpospolitej. Wkrótce po odzyskaniu niepodległości podjęto 
działania legislacyjne zmierzające do jednolitego uregulowania zasad 
postępowania administracyjnego. W roku 1922 pojawiła się ustawa 
o Najwyższym Trybunale Administracyjnym, powołanym do orzekania 
o legalności indywidualnych aktów administracyjnych, a w roku 1923 
ustawa w sprawie środków prawnych od orzeczeń administracyjnych, 
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Foreword

This book contains a bilingual, Polish-English edition of the Polish Code 
of Administrative Proceedings (“the Code”) and a bilingual introduction 
to the Code highlighting key information concerning the procedural 
institutions and legal mechanisms included in the Code.
We believe that such an edition of the Code should prove useful for all 
English speaking lawyers and non-lawyers, as well as private individuals, 
professionals or entrepreneurs and that would allow such persons for 
conscious participation in proceedings and full exercise of powers available 
to the parties to the administrative proceedings. In our opinion, it can con-
tribute to making proceedings more efficient and it can allow for practical 
application of procedural guarantees granted by the Code to individuals.
It is also important that, by furnishing persons who do not have a sufficient 
command of Polish with an English version of the Code, it is possible 
to increase the level of understanding and communication between Polish 
and foreign participants to the administrative proceedings. We hope that 
it will increase the level of trust of foreign entities in Polish legal system.
This edition may also be of assistance to translators and may help under-
stand mechanisms and legal instruments included in the Code. Last but 
not least, the material may be a useful source for foreign lawyers specializing 
in comparative legal studies and may assist them in academic assignments.

I.  History and modern times, administrative proceedings and law of 
the European Union

The history of the codification of Polish administrative procedures begins 
with the Second Republic of Poland. Shortly after Poland recovered its 
independence, legislative attempts were undertaken to codify a uniform 
set of principles for administrative procedures. In 1922, the Act on the 
Supreme Administrative Tribunal was passed – a tribunal was appointed 
to rule on the legality of individual administrative acts. In 1923, the Act 
on Legal Remedies Against Administrative Rulings was passed, which 
provided for uniform rules governing appeals and the initiation of pro-
ceedings for the entire Polish territory. The Second Republic of Poland, 
by adopting in 1928 the Ordinance of the President of the Republic of 
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jednolicie dla całego obszaru Polski regulująca sprawy związane z wno-
szeniem odwołań i wznawianiem postępowania. II Rzeczpospolita, 
przyjmując w 1928 roku Rozporządzenie Prezydenta RP o postępowaniu 
administracyjnym, znalazła się pośród liderów europejskich w zakresie 
wdrażania postulatu kodyfikowania zasad postępowania administra-
cyjnego. Powyższe rozporządzenie o postępowaniu administracyjnym 
obowiązywało nieprzerwanie również w okresie powojennym aż do roku 
1960, kiedy to weszła w życie druga kodyfikacja reguł postępowania ad-
ministracyjnego, wprowadzona ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 98, 
poz. 1071). Powyższa regulacja została uzupełniona w 1980 r. o przepisy 
przywracające w Polsce kontrolę administracji publicznej wykonywaną 
przez sądownictwo administracyjne. KPA w powyższym kształcie, 
zmieniany w zasadzie wyłącznie w zakresie koniecznym wynikającym 
ze zmian zachodzących w strukturach i organizacji administracji pu-
blicznej (reformy z 1990 r. – w szczególności wprowadzenie samorządu 
terytorialnego, i 1998 r. – w szczególności wprowadzenie nowego po-
działu administracyjnego i nowych organów administracji publicznej), 
obowiązywał i obowiązuje nadal.
Mimo koniecznych korekt technicznych wprowadzanych na przestrzeni 
swojego obowiązywania, KPA okazał się regulatorem relacji między jed-
nostką i administracją publiczną, oraz stabilnym fundamentem gwarancji 
procesowych w trudnym okresie zmian ustrojowych przełomu wieków 
XX i XXI poprzez m.in. prawidłowe kształtowanie pozycji jednostki 
w postępowaniu administracyjnym.
Polska, należąc wśród państw europejskich do grona pionierów w zakresie 
realizacji postulatu kodyfikacji materii postępowania administracyjnego, 
posiada kodeks w pełni odpowiadający wymogom stawianym w tym za-
kresie przez system prawny Unii Europejskiej. Polskie prawo postępowania 
administracyjnego, pozostając w zasadniczej zgodności z regulacjami Unii 
Europejskiej w tym obszarze (w szczególności z Europejskim Kodeksem 
Dobrej Administracji uchwalonym w 2001 r. przez Parlament Europejski) 
i kształtując pozycję prawną jednostki w jej stosunkach z administracją 
publiczną, znacząco wyprzedza swoimi uregulowaniami i wynikającymi 
z nich gwarancjami procesowymi standardy wprowadzone przez organy 
Unii Europejskiej. Polski KPA sam może stanowić pewien punkt odnie-
sienia w tym zakresie.
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Poland on Administrative Procedure, became one of Europe’s leaders 
in implementing the demand for codifying principles of administrative 
proceedings. The above ordinance governing the administrative proceedings 
remained binding also in the post-WWII period, until 1960, when the 
second set of codified rules and principles of administrative proceedings 
was introduced by the Act of 14 June 1960 – the Code of Administrative 
Proceedings (consolidated text: J.L. of 2000, No. 98, item 1071). The 
above act was supplemented in 1980, with provisions restoring the control 
over public administration exercised by administrative courts to the Pol-
ish legal system. The amended Code only adjusted the provisions to the 
changes of structures and organization of public administration (reforms 
of 1990 – in particular, the introduction of local self-government, and of 
1998 – in particular, the introduction of new administrative division and 
new authorities of public administration) was and still is binding and valid.
Despite the necessary introduction of technical corrections throughout the 
period of its validity, the Code proved to be an efficient tool in regulat-
ing the relations between individuals and administrative authorities. In 
particular, the Code turned out to be a stable foundation of procedural 
guarantees in the difficult period of system transition at the turn of the 
20th and 21st centuries by, in particular, the proper establishment of the 
standing of individuals in administrative proceedings.
Poland, being among Europe’s leaders with regard to implementing the 
demand to codify administrative procedures, now has a Code which fully 
corresponds to legal requirements required by the legal system of the Eu-
ropean Union. Polish administrative procedure law is, as a rule, compliant 
with the European Union’s regulations within that scope (in particular the 
European Code of Good Administrative Behaviour enacted in 2001 by 
the European Parliament) and, by shaping the legal standing of individu-
als in their relations with the public administration, the Polish rules and 
procedural guarantees excel standards introduced by the European Union’s 
bodies; the Code may constitute itself a reference point in this regard.
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II. Pozycja prawa postępowania administracyjnego w systemie prawa

1.  Prawo postępowania administracyjnego a prawo administracyjne 
materialne

Prawo postępowania administracyjnego nie ma w zasadzie funkcji 
samoistnych (prócz ogólnej funkcji ochrony interesu indywidualnego), 
zawsze służy realizacji (urzeczywistnieniu) materialnego prawa admini-
stracyjnego. Prawo postępowania administracyjnego jest narzędziem, za 
pomocą którego są  wprowadzane w życie przepisy prawa materialnego. 
Zatem stwierdzić można, że normy postępowania administracyjnego 
pełnią wobec materialnego prawa administracyjnego funkcję służebną. 
Bez przepisów prawa postępowania administracyjnego materialne prawo 
administracyjne (np. Prawo budowlane) nie mogłoby funkcjonować, zaś 
poszczególne normy prawa materialnego wymagają instrumentarium 
procesowego, aby mogły zacząć działać.

2.  Prawo postępowania administracyjnego a prawo o postępowaniu 
sądowo-administracyjnym

Występujące w systemie prawa obok siebie dwie powyższe gałęzie prawa 
wzajemnie się uzupełniają, przy czym o ile funkcją pierwszego z nich jest 
umożliwienie realizacji prawa materialnego przy wydawaniu indywidual-
nych decyzji administracyjnych, o tyle funkcja drugiego obejmuje proces 
kontroli zgodności z prawem podjętych rozstrzygnięć administracyjnych. 
Prawo postępowania sądowo-administracyjnego nie jest nakierowane 
na wdrażanie prawa materialnego, lecz na kontrolę sposobów jego reali-
zacji (patrz też pkt 5 poniżej).

3. Prawo postępowania administracyjnego a prawo ustrojowe
Przyjęty w danym systemie prawnym model budowy systemu ustrojowego 
administracji publicznej (rządowej i samorządowej) ma istotny wpływ 
na funkcjonowanie prawa postępowania administracyjnego poprzez 
– będące wynikiem rozwiązań ustrojowych – kompetencje określonych 
organów administracji. Prawo ustrojowe nie powinno mieć różnicują-
cego wpływu na instytucje procesowe – prawo do ochrony uprawnień 
jednostki musi pozostać takie samo, niezależnie od tego, w ramach ja-
kich struktur wynikających z prawa ustrojowego toczy się dana sprawa, 
to jest niezależnie od tego, czy orzeka organ administracji rządowej czy 
samorządowej. Prawo ustrojowe ma zapewnić jak najbardziej efektywne 
struktury organizacyjne wdrażania norm prawa materialnego poprzez 
zastosowanie norm prawa procesowego.
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II. Administrative procedure law in the legal system

1. Administrative procedure law and administrative substantive law
The administrative procedure law does not have independent functions 
(except for a general function of protecting individual interests); it always 
serves to implement administrative substantive law. The administrative 
procedure law is a tool which brings the provisions of substantive law to life. 
As a result, the rules of administrative procedure perform a function servile 
to administrative substantive law. Without procedural norms, substantive 
law (e.g. building law) could not function, as specific substantive rules 
require procedural tools to operate.

2. Administrative procedure law and the law on court – administrative 
proceedings
These two departments of law supplement each other: the former serves 
to implement the substantive law in issuing individual administrative deci-
sions, while the latter aims to control compliance of administrative rulings 
with the law. The purpose of the law on court – administrative proceedings 
is not to implement substantive law, but to monitor how the substantive 
law is being implemented (see also: Section 5 below).

3. Administrative procedure law and the system of public administration
The system of public administration (government and self-government) 
significantly influences the operation of administrative procedure law 
by shaping the powers of administrative authorities resulting from the 
system’s structure. The law governing the system of public administra-
tion should not differentiate between the application of procedural rules 
– the individual’s right to legal protection remains identical regardless 
of the authority before which the proceedings have been pending, and, 
in particular, regardless of whether the matter is decided by a government 
administration or self-government administration authority. The law 
governing the system of public administration ensures the most efficient 
organizational structures of implementing the substantive law by applying 
the rules of procedural law.
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4. Pozakodeksowe regulacje dotyczące procedury administracyjnej
W polskim systemie prawa zachodzi niepożądane zjawisko tworzenia 
alternatywnych, branżowych systemów prawa procesowego administra-
cyjnego. Najistotniejszym przykładem tego trendu jest obowiązywanie 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 
Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), kompleksowo i całościowo oraz 
konsekwentnie w oderwaniu od KPA regulującej procedurę postępowania 
administracyjnego w sprawach podatkowych. Innym przykładem branżowej 
autonomizacji reguł postępowania administracyjnego może być cały obszar 
przepisów dotyczących przygotowania i realizacji procesu budowlanego, 
a w szczególności ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), a zwłaszcza ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, 
z późn. zm.). Powyższa tendencja jest szczególnie wyraźnie widoczna 
w ostatnim okresie na przykładzie uchwalanych wszelkiego rodzaju 
specustaw, które regulują odrębnie procedury administracyjne związane 
z szczególnymi typami inwestycji budowlanych. Wobec istnienia jednolitej 
procedury wyznaczonej przepisami KPA tworzenie odrębnych od KPA 
branżowych procedur1, a tym bardziej tworzenie takich procedur ad hoc dla 
pojedynczych przedsięwzięć2, nie jest tendencją zasługującą na aprobatę.
Wprawdzie powyższe przepisy nie tworzą całościowego systemu pro-
ceduralnego alternatywnego wobec KPA, jak to czyni Ordynacja po-
datkowa, to jednak w sposób rozległy i szczegółowy ingerują w spójny 
system zbudowany przez KPA. Ingerencja jest często tak głęboka, że 
regulacje takie tworzą instytucje prawne konkurencyjne wobec zupełnie 
fundamentalnych instytucji KPA. Tendencje takie należy ocenić z wielką 

1 Specustawa drogowa – ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.).
Specustawa kolejowa – specrozdział – ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym – specrozdział 2b (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94, z późn. zm.).
Specustawa lotniskowa – ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2009 r. 
Nr 42, poz. 340, z późn. zm.).
Specustawa telekomunikacyjna – w przygotowaniu. 16 grudnia 2009 roku odbyło się 
w Sejmie pierwsze czytanie.
2 Specustawa EURO 2012 – ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finało-
wego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz.U. z 2007 r. 
Nr 173, poz. 1219, z późn. zm.).
Specustawa gazowa – ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie ter-
minalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2009 r. 
Nr 84, poz. 700),
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4. Rules of administrative procedure not included in the Code
There is a negative trend in the Polish legal system to create alterna-
tive procedural systems applicable only to a specific industry. The most 
significant example thereof constitutes the Act of 29 August 1997 – Tax 
Ordinance (consolidated text: J.L. of 2005, No. 8, item 60, as amended), 
which includes comprehensive rules governing the administrative procedure 
in tax matters independently from rules included in the Code. Another 
example of separating the rules of administrative procedure for a particular 
department of substantive law is the entire set of provisions governing the 
preparation and implementation of construction process, in particular the 
Act of 3 October 2008 on The Access to Information about Environment 
and Its Protection, Public Participation in Environmental Protection and 
Environmental Impact Assessment (J.L. of 2008, No. 199, item 1227, as 
amended) and particularly the Act of 7 July 1994 – Building Law (consoli-
dated text: J.L. of 2006, No. 156, item 1118, as amended). This trend has 
recently become particularly visible in introduction of several specific acts 
governing the separate administrative procedures connected with a given 
type of building investment. Given the existence of uniform administra-
tive procedures included in the Code, the creation of separate procedures 
applicable for a given branch or industry1 or creation of such rules ad hoc 
for a specific investment project2 may be deemed an adverse development.
The above provisions do not create a comprehensive system alternative 
to the Code (as it is the case with the Tax Ordinance), yet they extensively 
interfere with the comprehensive system established by the Code. The 
above interference is, at times, so deep that the alternative regulations 
create rules competitive to fundamental legal institutions of the Code. 

1 Road Act – The Act of 10 April 2003 of specific rules of preparation and imple-
mentation of investment process concerning public roads (consolidated text: J.L. of 
2008, No. 193, item 1194, as amended).
Railway Act –  Special Chapter –  The Act of 28 March 2003 on railway transport 
– Chapter 2b (consolidated text: J.L. of 2007, No. 16, item 94, as amended).
Airport Act – The Act of 12 February 2009 on the specific rules of preparation and 
implementation of investment process concerning public use airports ( J.L. of 2009, 
No. 42, item 340, as amended).
Telecommunication Act –  draft in  legislation process. The first reading took place 
in Sejm on 16 December 2009.
2 EURO 2012 Act – The Act of 7 September 2007 on preparation of UEFA EURO 
2012 European Football Championship Final Tournament ( J.L. of 2007, No.  173, 
item 1219, as amended).
Gas Act –  The Act of 24 April 2009 on investments concerning LNG Terminal 
in Swinoujscie ( J.L. of 2009, No. 84, item 700).




