Zmiany w Kodeksie
postępowania
administracyjnego
wprowadzone od 1
czerwca 2017 roku
Wg ustawy z dnia 07 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U.2017, poz. 935 z dnia 2017.05.17).
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Spośród 43. zmian w KPA wprowadzonych ustawą z dnia 7
kwietnia 2017 r. na uwagę zasługują w szczególności:
1. W ramach „Zasad ogólnych” zawartych w Rozdziale 2
wprowadzono (art. 7a) zasadę tj. rozstrzyganie wątpliwości
na korzyść strony oraz (art. 7b) zasadę współdziałania
organów administracji publicznej w toku postępowania.
2. Rozszerzono (art. 8) zasadę pogłębiania zaufania obywateli
do władzy publicznej oraz utrwalone praktyki rozstrzygania
spraw.
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3. Wprowadzono (art. 13) zasadę polubownego załatwiania
spraw.

4. W zasadzie trwałości decyzji (art. 16) wprowadzono normę,
iż decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu
są prawomocne.
5. W terminach załatwiania spraw (art. 35) wprowadzono
zasadę, iż załatwienie sprawy w postępowaniu
uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później
niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
6. Wprowadzono (art. 37) pojęcie „ponaglenia”
przysługującego stronie oraz zasady jego rozpatrzenia.
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7. Usankcjonowano (art. 39²) kwestię doręczeń na elektroniczną
skrzynkę podawczą.
8. Wprowadzono (art. 49, art. 49a i 49b) nowe zasady
zawiadamiania poprzez publiczne obwieszczenie, oraz
zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie w
przypadku udziału wielu stron w postępowaniu, a także
udostępnienie odpisu decyzji lub postanowienia ogłoszonego
przez publiczne obwieszczenie.
9. Uściślono (art. 57) sposób obliczania terminów - terminy
określone w latach kończą się z upływem tego dnia w
ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi
terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było - w
dniu poprzedzającym bezpośrednio ten dzień.
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Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na
dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę,
termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym
od pracy ani sobotą.
10. Rozszerzono (art. 76a) możliwość uwierzytelniania kopii
dokumentów - upoważniony pracownik organu prowadzącego
postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu
wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność
odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie obejmuje
podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia
poświadczenia, a na żądanie strony,
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również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli
dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub
uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu.
Poświadczenie ma charakter dokumentu urzędowego.
11. Wprowadzono (art. 79a) zasadę wskazania stronie
niespełnionych lub niewykazanych przesłanek od niej
zależnych; przedkładanie dodatkowych dowodów.
12. Uściślono (art. 81a) zasadę rozstrzygania wątpliwości na
korzyść strony.
13. Prawo odmowy zeznań (art.83) obejmuje mediatora, który
nie może być przesłuchany w charakterze świadka co do
faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem
mediacji, chyba że uczestnicy mediacji zwolnią go od
obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.
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14. Wprowadzono Rozdział 5a pn. Mediacja, gdzie w art. od
96a do 96n zawarto zasady mediacji, określając:











przesłanki przeprowadzenia mediacji; dobrowolność; cel i
uczestników mediacji,
zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia mediacji,
brak zgody na przeprowadzenie mediacji,
skierowanie sprawy do mediacji,
odroczenie rozpatrzenia sprawy skierowanej do mediacji,
wymogi dot. mediatora,
obowiązek zachowania bezstronności,
przekazanie danych kontaktowych uczestników mediacji,
zapoznanie się mediatora z aktami sprawy
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wyłączenie jawności mediacji,
dążenie do polubownego rozwiązania sporu,
koszty mediacji,
protokół z przebiegu mediacji,
załatwienie sprawy administracyjnej zgodnie z ustaleniami
mediacji.

15. Wprowadzono (art. 106a) możliwość przeprowadzenia
posiedzenia w trybie współdziałania.
16. Zmieniono (art. 107) zawartość decyzji, określając co musi ona
zawierać.
17. W art. 110 wprowadzono zasadę, iż organ administracji
publicznej, w przypadku milczącego załatwienia sprawy, jest
związany wydanym w tym trybie rozstrzygnięciem od dnia
następującego po dniu,
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w którym upływa termin przewidziany na wydanie decyzji
lub postanowienia kończącego postępowanie albo wniesienie
sprzeciwu, o ile kodeks nie stanowi inaczej.
18. W art. 114 określono przesłanki dopuszczalności zawarcia
ugody, zaś w art. 116 termin do zawarcia ugody.
19. Formę i elementy składowe ugody określono w art. 117, a w
art. 121a odniesiono się do ugody zawartej przed mediatorem.
20. Wprowadzono Rozdział 8a pn. „Milczące załatwienie
sprawy”, określając w poszczególnych art. szczegóły z tym
związane, a mianowicie:
◦ art. 122a. uznanie sprawy za załatwioną milcząco,
◦ art. 122b. dzień wydania decyzji lub postanowienia albo
wniesienia sprzeciwu
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◦ art. 122c. dzień milczącego załatwienia sprawy; bieg terminów,
◦ art. 122d. wyłączenie czynnego udziału strony i obowiązku
wskazania stronie niespełnionych lub niewykazanych przesłanek
od niej zależnych; wstrzymanie biegu terminu,
◦ art. 122e. adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy,
◦ art. 122f. zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy,
◦ art. 122g. odpowiednie stosowanie przepisów o wznowieniu
postępowania oraz o uchyleniu, zmianie oraz stwierdzeniu
nieważności decyzji.

21. Wprowadzono (art. 127a) możliwość zrzeczenia się prawa
do wniesienia odwołania, poprzez zapis, iż w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji
publicznej, który wydał decyzję.
◦
◦
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Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna.
22. W art. 130 doprecyzowano kwestię wpływu odwołania na
wykonanie decyzji przez sformułowanie, że decyzja podlega
wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania,
jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli
wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
23. Rozszerzono (art. 136) możliwość przeprowadzenia
uzupełniającego postępowania dowodowego; postępowanie
wyjaśniające.
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24. Rozszerzono (art. 138) kompetencje organu odwoławczego
przy wydawaniu decyzji tego organu.
25. Wyłączono (art. 155a i art. 163a) możliwość stosowania
przepisów o milczącym załatwieniu sprawy w sprawach z art.
154 i 155 oraz w sprawach, o których mowa w art. 161-163.
26. Wprowadzono Rozdział 14 „Postępowanie uproszczone”,
gdzie w art. 163b do art. 163g określono zasady zastosowania
tej procedury, a mianowicie:
◦ art. 163b. Przesłanki załatwienia sprawy w postępowaniu
uproszczonym,
◦ art. 163c. Urzędowe formularze
◦ art. 163d. Odejście od trybu postępowania uproszczonego
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• art. 163e. Ograniczone postępowanie dowodowe
• art. 163f. Uzasadnienie decyzji wydanej w postępowaniu
uproszczonym
• art. 163g. Zaskarżanie postanowień wydanych w postępowaniu
uproszczonym

27. Wprowadzono Dział IVa „Administracyjne kary pieniężne”,
gdzie w art. 189a do art. 189k określono zasady zastosowania
tych kar oraz ich złagodzenia etc. a konkretnie jak następuje:
• art. 189a. Zakres stosowania przepisów
• art. 189b. Administracyjna kara pieniężna - pojęcie
• art. 189c. Przepis międzyczasowy - stosowanie ustawy
względniejszej dla strony
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• art. 189d. Dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej
• art. 189e. Siła wyższa
• art. 189f. Odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary
pieniężnej
• art. 189g. Przedawnienie nałożenia administracyjnej kary
pieniężnej
• art. 189h. Przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia
• art. 189i. Zaległa administracyjna kara pieniężna
• art. 189j. Przedawnienie egzekucji administracyjnej kary
pieniężnej
• art. 189k. Ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej
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28. Wprowadzono Dział VIIIA „Europejska współpraca
administracyjna”, gdzie w art. 260a do art. 260g określono
szczegóły tej współpracy, a mianowicie:
◦ art. 260a. Udzielanie pomocy organom innych państw
członkowskich UE oraz organom administracji UE
◦ art. 260b. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie pomocy
◦ art. 260c. Zwracanie się o pomoc do organów innych państw
członkowskich UE oraz organów administracji UE
◦ art. 260d. Przekazywanie informacji drogą elektroniczną
◦ art. 260e. Ponoszenie kosztów udzielenia pomocy
◦ art. 260f. Stosowanie przepisów do organów państw członkowskich
EFTA oraz Konfederacji Szwajcarskiej
◦ art. 260g. Wyłączenie stosowania przepisów
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Dziękuję za uwagę !
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