
Dz.U.2017.935 

USTAWA 

z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z dnia 12 maja 2017 r.) 

 
"Art. 8. § 1. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący 

zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, 

bezstronności i równego traktowania. 
§ 2. Organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od 

utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i 

prawnym."; 
6) w art. 16 dodaje się § 3 w brzmieniu: 

"§ 3. Decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne."; 

14) w art. 64 § 2 otrzymuje brzmienie: 
"§ 2. Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, 

należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje 
pozostawienie podania bez rozpoznania."; 

15) w art. 76a: 
a) po § 2a dodaje się § 2b w brzmieniu: 

"§ 2b. 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, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy 
szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w 

poświadczeniu.", 

b) § 3 otrzymuje brzmienie: 
"§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez 

występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, 
rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym albo przez upoważnionego pracownika 
organu prowadzącego postępowanie ma charakter dokumentu urzędowego."; 

16) po art. 79 dodaje się art. 79a w brzmieniu: 

"Art. 79a. § 1. W postępowaniu wszczętym na żądanie strony, informując o 
możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań, organ administracji publicznej jest obowiązany do wskazania przesłanek 
zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub 
wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony. 
Przepisy art. 10 § 2 i 3 stosuje się. 

§ 2. W terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i 

materiałów oraz zgłoszonych żądań, strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem 
wykazania spełnienia przesłanek, o których mowa w § 1."; 



23) w art. 107 § 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 1. Decyzja zawiera: 
1) oznaczenie organu administracji publicznej; 
2) datę wydania; 
3) oznaczenie strony lub stron; 
4) powołanie podstawy prawnej; 
5) rozstrzygnięcie; 
6) uzasadnienie faktyczne i prawne; 

7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia 
się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania; 

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu 
upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu 
elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny; 

9) w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu 

powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego - pouczenie o 
dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty 
od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, 
albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także 

możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa 
pomocy."; 

31) po art. 127 dodaje się art. 127a w brzmieniu: 

"Art. 127a. § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec 
się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał 
decyzję. 

§ 2. 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."; 

32) w art. 130 § 4 otrzymuje brzmienie: 

"§ 4. 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."; 


