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Wstęp
Nasze 20-letnie doświadczenie pokazało, że znaczącą trudnością 

dla zagranicznych inwestorów jest brak dostępności polskich aktów 
prawnych w  językach obcych, stąd i  zapotrzebowanie na  usługi do-
radztwa podatkowego jest duże, tym bardziej, że prawo podatkowe jest 
różnie interpretowane przez organy skarbowe. Interpretacje w podob-
nych sprawach bywają zupełnie różne. Nie dziwi zatem w tym kontekś-
cie, że Polska zajmuje dopiero 121. miejsce na świecie pod względem 
łatwości płacenia podatków (raport „Paying Taxes 2011” opublikowa-
ny przez Bank Światowy). Polskę wyprzedza szereg krajów ze słabo 
rozwiniętą gospodarką, w  tym dla przykładu Iran (115. miejsce) czy 
Tanzania (120.).

Dlatego z  entuzjazmem przyjęliśmy informację, że na  początku 
kwietnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy – Kodeks postępowa-
nia administracyjnego. Jednym z najistotniejszych aspektów nowelizacji 
jest wprowadzenie, obok dotychczas istniejącej możliwości skarżenia 
bezczynności organów administracji publicznej, możliwości skarże-
nia prowadzenia przez organy administracji publicznej postępowania 
w sposób przewlekły (długotrwale nieuzasadniony). Wierzymy, że no-
welizacja wpłynie pozytywnie na szybkość oraz efektywność pracy ad-
ministracji publicznej, a w konsekwencji na poziom zadowolenia osób 
z nią się stykających.

Oddajemy zatem w Państwa ręce tłumaczenie na język niemiecki 
„Kodeksu postępowania administracyjnego”. Mamy również nadzieję, 
że tłumaczenie przepisów przyczyni się one do zwiększenia zaintere-
sowania Polską jako krajem, w  którym można dobrze zainwestować 
kapitał. Polska, mimo złych ratingów, jest od lat dla Niemiec najwięk-
szym partnerem handlowym, a  firmy niemieckie w  Polsce stanowią 
najliczniejszą grupę inwestorów. Do nich właśnie adresujemy niniejszą 
publikację.
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Einleitung
Unsere 20-jährige Erfahrung hat gezeigt, dass polnische Rechtsak-

te in Fremdsprachen nicht zugänglich sind, was für ausländische Inve-
storen eine erhebliche Schwierigkeit darstellt. Daher ist die Nachfrage 
nach Dienstleistungen im Bereich Steuerberatung groß, und zwar umso 
mehr, als die Steuervorschriften durch die Steuerbehörden oft verschie-
den ausgelegt werden. Bei ähnlichen Sachverhalten können sich die 
Auslegungen sehr stark voneinander unterscheiden. Es ist daher kein 
Wunder, dass Polen im Hinblick auf die Einfachheit der Steuerzahlung 
nur den 121. Platz weltweit belegt (Bericht „Paying Taxes 2011”, veröf-
fentlicht von der Weltbank). Polen landete damit noch hinter solchen 
Ländern mit einer schwach entwickelten Wirtschaft wie der Iran (115. 
Platz), Laos (116. Platz), Kolumbien (118. Platz), Guyana (119. Platz) 
und Tansania (120. Platz).

Aus diesem Grund haben wir die Information über das Inkrafttre-
ten der Novelle des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu Anfang April mit 
Begeisterung aufgenommen. Einer der wichtigsten Aspekte der Novelle 
besteht darin, dass es neben der bereits bestehenden Möglichkeit einer 
Untätigkeitsklage nunmehr möglich ist, gegen die Langwierigkeit eines 
Verfahrens zu klagen, wenn diese Langwierigkeit auf Dauer unbegrün-
det ist.

Wir sind überzeugt, dass die Novelle sich positiv auf die Effektivität 
der öffentlichen Verwaltung auswirken, deren Arbeit beschleunigen und 
zu größerer Zufriedenheit bei denjenigen führen wird, die mit der öffent-
lichen Verwaltung zu tun haben.

Aus diesem Grund übergeben wir Ihnen mit Freuden die deutsche 
Übersetzung des polnischen Verwaltungsverfahrensgesetzes. Wir hof-
fen außerdem, dass diese Übersetzung der Vorschriften dazu beitragen 
wird, das Interesse an Polen als Investitionsstandort zu steigern. Polen 
ist, trotz der schlechten Ratings, seit Jahren für Deutschland der größte 
Handelspartner, und deutsche Firmen bilden in Polen die zahlreichste 
Investorengruppe. An sie richtet sich die vorliegende Veröffentlichung.


