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Nowe przepisy: 

  Ustawa z dnia 10 lutego 2017r. 

 o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 

 (Dz. U. z dnia 23 marca 2017r., poz. 623) – obowiązuje od 1 września 2017r. 

 

 Ustawa z dnia 10 lutego 2017r. 

 Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 

 (Dz. U. z dnia 23 marca 2017r., poz. 624) – obowiązuje od 1 września 2017r. 

 

  Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. 

 o Krajowym Zasobie Nieruchomości 

 (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2017r., poz.1529) – obowiązuje od 11 września 2017r. 

 
Narada Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej , Wrocław 4 września 2017r. 
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Ustawa z dnia 10 lutego 2017r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 

Art. 1. Ustawa określa organizację i zadania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej "Krajowym Ośrodkiem".   

Art. 2. 1. Krajowy Ośrodek jest państwową  osobą  prawną będącą agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz. 60 i 191). 

2. Siedzibą Krajowego Ośrodka jest miasto stołeczne Warszawa. 

3. Nadzór nad Krajowym Ośrodkiem sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi. 

Art. 3. 1. Krajowy Ośrodek działa na podstawie ustawy oraz statutu. 

3. Statut Krajowego Ośrodka określa w szczególności: 

1)   organizację wewnętrzną Krajowego Ośrodka; 

2)   system kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego; 

3)   sposób postępowania z mieniem niezagospodarowanym, wchodzącym w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 

2016r. poz. 1491 i 2260 oraz z 2017r. poz. 624); 

4)   siedziby oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka, a w przypadku oddziałów terenowych działających w województwie 

zachodniopomorskim - również ich zasięg terytorialny. 
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Ustawa z dnia 10 lutego 2017r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 
 

Art. 4. 1. Organem Krajowego Ośrodka jest Dyrektor Generalny, który kieruje Krajowym Ośrodkiem i reprezentuje go na 

zewnątrz. 

2. Dyrektora Generalnego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Prezes 

Rady Ministrów odwołuje Dyrektora Generalnego. 

3. Dyrektor Generalny wykonuje zadania przy pomocy zastępców Dyrektora Generalnego oraz dyrektorów oddziałów 

terenowych Krajowego Ośrodka. 

4. Zastępców Dyrektora Generalnego powołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi na wniosek Dyrektora Generalnego. 

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi odwołuje zastępców Dyrektora Generalnego. 

 

Art. 8. 1. Dyrektor Generalny i dyrektorzy oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka wydają decyzje administracyjne 

w  zakresie określonym w odrębnych przepisach. 

3. W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138) w stosunku do: 

1)   dyrektorów oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka - jest Dyrektor Generalny; 

2)   Dyrektora Generalnego - jest minister właściwy do spraw rozwoju wsi.     
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Ustawa z dnia 10 lutego 2017r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 

 
Art. 9. 1. Krajowy Ośrodek realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania 

instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. 

 

2. Do zadań Krajowego Ośrodka należy: 

1)   tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych; 

2)   tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa; 

3)   restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze; 

4)   obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne; 

5)   administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne; 

6)   zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa; 

7)   inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych; 

8)   popieranie organizowania na gruntach Skarbu Państwa gospodarstw rolnych; 

(…) 
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Ustawa z dnia 10 lutego 2017r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 

 

Art. 16. 1. W celu realizacji zadań, Krajowy Ośrodek jest uprawniony do użytkowania krajowego systemu ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o którym mowa w ustawie 

z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 5 i 624). 

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewnia Krajowemu Ośrodkowi nieodpłatnie pełny dostęp do 

systemu, o którym mowa w ust. 1 

 

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy 

wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624). 
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Siedziba (art.2 ust.2 ustawy): 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

Ul. Karolkowa 30  

01-207 Warszawa 

 

Szczegółowe informacje: 

www.kowr.gov.pl 
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Ustawa z dnia 10 lutego 2017r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia 
Rolnictwa 

 

Art. 1. Ustawa z dnia 10 lutego 2017r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623) wchodzi w życie z dniem 

1 września 2017r. 

Art. 61. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r., z wyjątkiem art. 45, art. 46, art. 49-51 , art. 52 ust. 2-5 oraz art. 

57 ust. 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia niniejszej ustawy. 

 

Art. 45. 1. Z dniem 31 sierpnia 2017r. znosi się Agencję Rynku Rolnego i Agencję Nieruchomości Rolnych.        

2. Z dniem 1 września 2017r. tworzy się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 
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Ustawa z dnia 10 lutego 2017r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia 
Rolnictwa 

 

Art. 46. 1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z dniem 1 września 2017r. z mocy prawa wstępuje w ogół praw 

i obowiązków znoszonej Agencji Nieruchomości Rolnych, w szczególności (…) 

2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z dniem 1 września 2017r. z mocy prawa wstępuje w ogół praw i obowiązków 
znoszonej Agencji Rynku Rolnego, z wyjątkiem praw i obowiązków, w które wstępuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, w szczególności: 

(…) 

 

3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dniem 31 sierpnia 2017 r. z mocy prawa wstępuje w prawa 

i obowiązki Agencji Rynku Rolnego związane z wykonywaniem zadań, które z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają 

się zadaniami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w szczególności w tym zakresie: 

(…) 
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Ustawa z dnia 10 lutego 2017r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia 
Rolnictwa 

 

Art. 48. 1. Wydane przez organy ANR, organy ARR i Agencję Rynku Rolnego decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne 

akty administracyjne oraz świadectwa, upoważnienia, opinie, zatwierdzenia oraz inne dokumenty, z których wynikają prawa 

lub obowiązki dla danego podmiotu, zachowują ważność na okres, na który zostały wydane lub wystawione. 

2. Organy KOWR i organy ARiMR, stosownie do swojej właściwości, są upoważnione do uchylenia, zmiany, stwierdzenia 

nieważności decyzji, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji albo wznowienia postępowania w sprawach prowadzonych przez 

organy ANR albo organy ARR. 

 

Art. 55. Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o: 

1)   "Agencji Rynku Rolnego", "Agencji Nieruchomości Rolnych" albo "Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa", 

należy przez to rozumieć "Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa"; 

2)   "Prezesie Agencji Rynku Rolnego", "Prezesie Agencji Nieruchomości Rolnych" albo "Prezesie Agencji Własności 

Rolnej Skarbu Państwa", należy przez to rozumieć "Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa". 
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Ustawa z dnia 20 lipca 2017r.  o Krajowym Zasobie Nieruchomości 

 

 
Mając na względzie wynikający z art. 75 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek prowadzenia przez władze 
publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli oraz wynikający z art.5 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek kierowania się zasadą zrównoważonego rozwoju, a także zadania władz publicznych 
realizowane w szczególności przez wprowadzanie instrumentów zwiększających dostępność mieszkań i kształtowanie 
stabilnych ram finansowania budownictwa mieszkaniowego, uchwala się niniejszą ustawę. 
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Ustawa z dnia 20 lipca 2017r.  o Krajowym Zasobie Nieruchomości 

 

Art. 2. 1. Mienie Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, przejęte w trybie niniejszej ustawy tworzy Zasób 
Nieruchomości, zwany dalej "Zasobem". 

2. Zasób tworzą również nieruchomości nabyte przez Krajowy Zasób Nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. 

3. Zasobem gospodaruje państwowa osoba prawna - Krajowy Zasób Nieruchomości, zwany dalej "KZN", na zasadach 
określonych w ustawie. 

4. KZN jest obowiązany do gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi do Zasobu z zachowaniem szczególnej 
staranności przy wykonywaniu gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu zgodnie z przeznaczeniem 
tego mienia i jego ochroną. 

5. W celu realizacji zadań określonych w art. 5 ust. 1 KZN uprawniony jest do bezpłatnego wykorzystywania danych 
zgromadzonych w systemie ewidencji gruntów i budynków, o którym mowa w ustawie  z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (…), oraz danych znajdujących się w zasobach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. 
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Ustawa z dnia 20 lipca 2017r.  o Krajowym Zasobie Nieruchomości 

 

Art. 4. 1. KZN jest państwową osobą prawną w rozumieniu art.9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). 

2. Siedzibą KZN jest miasto stołeczne Warszawa. 

3. KZN działa na podstawie ustawy i statutu. 

4. Skarb Państwa powierza KZN wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do 
mienia, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, oraz nieruchomości nabytych na rzecz Skarbu Państwa, o których mowa w art. 2 
ust. 2. 

5. KZN, obejmując we władanie powierzone składniki mienia Skarbu Państwa, wykonuje we własnym imieniu prawa i 
obowiązki z nimi związane w stosunku do osób trzecich, jak również we własnym imieniu wykonuje związane z tymi 
składnikami obowiązki publicznoprawne. 
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Ustawa z dnia 20 lipca 2017r.  o Krajowym Zasobie Nieruchomości 

Art. 9. 1. Organy administracji publicznej, spółki prawa handlowego z dominującym udziałem Skarbu Państwa, publiczne 
podmioty gospodarujące zasobem mieszkaniowym oraz podmioty gospodarujące nieruchomościami stanowiącymi własność 
Skarbu Państwa są obowiązane do nieodpłatnego udostępniania KZN danych niezbędnych do realizacji jego zadań, w tym 
danych zawartych w prowadzonych przez te organy i podmioty rejestrach, ewidencjach i wykazach. 

2. Udostępnienie danych, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek Prezesa KZN.  

 

Art. 10. 1. Właściwe organy prowadzą wykazy nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodarują, położonych: 

1)   w granicach gmin miejskich, miast w gminach miejsko-wiejskich, dzielnic m.st. Warszawy, delegatur i dzielnic innych 
gmin miejskich, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60); 

2)   poza granicami, o których mowa w pkt 1, jeżeli przeznaczenie tych nieruchomości ustalone w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego , a w przypadku jego braku wynikające z funkcji terenu określonej w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy umożliwia ich zagospodarowanie na potrzeby realizacji 
inwestycji mieszkaniowych. 
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Ustawa z dnia 20 lipca 2017r.  o Krajowym Zasobie Nieruchomości 

 

Art. 15. 1. Starostowie wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej oraz prezydenci miast na prawach powiatu wykonujący 
zadania z zakresu administracji rządowej przekazują wykazy nieruchomości, o których mowa w art. 10, do KZN niezwłocznie po 
stwierdzeniu kompletności tych wykazów przez wojewodów. 

2. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezes Agencji Mienia Wojskowego oraz Dyrektor Generalny Lasów 
Państwowych przekazują do KZN wykazy nieruchomości, o których mowa w art. 10, sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia danego 
roku, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy wykaz. 

Art. 16. Wykazy nieruchomości, o których mowa w art. 10, dla obszarów, dla których sporządzono mapy w formie wektorowej, sporządza się 
z wykorzystaniem państwowego systemu odniesień przestrzennych, a dla pozostałych obszarów wykaz z wykorzystaniem państwowego 
systemu odniesień przestrzennych sporządza się w miarę możliwości 

Art. 18. Starostowie wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej oraz prezydenci miast na prawach powiatu wykonujący zadania z 
zakresu administracji rządowej przekazują wykazy nieruchomości, o których mowa w art. 10, sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 
danego roku, wojewodom właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po 
roku, którego dotyczy wykaz, wraz z opiniami, o których mowa w art. 11 i art. 12 ust. 1. 
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Ustawa z dnia 20 lipca 2017r.  o Krajowym Zasobie Nieruchomości 

Art. 20. 1. Każda nieruchomość wskazana w wykazie nieruchomości przekazanym zgodnie z art. 15 może zostać przekazana do 
Zasobu. 

2. Przekazaniu do Zasobu może podlegać również część nieruchomości wskazanej w wykazie nieruchomości. Dokonanie podziału 
nieruchomości i założenie nowej księgi wieczystej dla nieruchomości powstałej w wyniku podziału następuje na wniosek Prezesa 
KZN. W przypadku nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, dla których ustanowiono użytkowanie wieczyste Skarbu 
Państwa, podział nieruchomości następuje na wniosek właściciela nieruchomości złożony na wniosek Prezesa KZN. 

3. W przypadku podziału albo scalenia nieruchomości wskazanej w wykazie nieruchomości do Zasobu może być przekazana 
nieruchomość powstała w wyniku podziału albo scalenia. 

4. Koszty podziałów lub scalenia nieruchomości przekazywanych do Zasobu ponosi KZN. 

Art. 22. 1. Przekazanie nieruchomości do Zasobu następuje protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym według wzoru 
zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej KZN. Protokół podpisuje Prezes KZN oraz właściwy organ. (…) 

6. Z dniem podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego Skarb Państwa powierza KZN wykonywanie prawa własności 
i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do nieruchomości wskazanej w tym protokole. Powierzona nieruchomość 
wchodzi w skład Zasobu. 
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Ustawa z dnia 20 lipca 2017r.  o Krajowym Zasobie Nieruchomości 

Art. 23. 1. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w art. 22 ust. 1, stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej lub podstawę do 
założenia księgi wieczystej dla nieruchomości przekazywanej do Zasobu. 

2. Prezes KZN składa wniosek o wpis w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu albo o założenie 
księgi wieczystej dla takiej nieruchomości. 

Art. 26. 1. Nieruchomość wchodząca w skład Zasobu może zostać wyłączona z Zasobu i podlegać zwrotowi właściwemu organowi, który 
przekazał tę nieruchomość, jeżeli jest ona zbędna dla realizacji zadań KZN. 

2. Nieruchomość wchodząca w skład Zasobu jest zwracana właściwemu organowi, który przekazał tę nieruchomość, jeżeli do tej 
nieruchomości zgłoszono roszczenia dotyczące prawa własności lub użytkowania wieczystego. 

Art. 28. 1. Wyłączenie nieruchomości z Zasobu i zwrot nieruchomości następuje protokołem zdawczo-odbiorczym zawierającym 
informacje, o których mowa w art. 22 ust. 2. 

2. Protokół stanowi podstawę do ustanowienia prawa do dysponowania nieruchomością na podstawie przepisów działu II ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 , 820 i 1509). 

3. Prezes KZN przekazuje protokół zdawczo-odbiorczy wraz z dokumentami określonymi w spisie dokumentów dotyczących nieruchomości, 
o którym mowa w art. 22 ust. 3 pkt 3. 

4. Zwrot nieruchomości następuje z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Prezesa KZN i organ, który wystąpił 
z wnioskiem. Z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Skarb Państwa przekazuje nieruchomość właściwemu organowi. 
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Nowelizacja KPA – wybrane zagadnienia 
 

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2017r., poz. 935) 

 

Podstawowe cele nowelizacji KPA:  

 

 usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych,  

    stworzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między obywatelami i  administracją,  

    zapewnienie adekwatności kar administracyjnych do naruszenia prawa.  

 

 

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego weszły w życie 1 czerwca 2017 r.  
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art. 16 i 17 ustawy nowelizującej 

Do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem stosuje się przepisy Kodeksu w brzmieniu 

dotychczasowym.  

 

Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, w brzmieniu nadanym przepisami art. 1 pkt 20 ustawy 

nowelizującej, tj. rozdział 5a Mediacja, stosuje się również do postępowań wszczętych przed dniem jej 

wejścia w życie.  

 

Do postępowań przed sądami administracyjnymi, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy, stosuje się przepisy P.p.s.a. w brzmieniu dotychczasowym. 
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Zmiany zasad ogólnych postępowania 

• Zasada rozstrzygania na korzyść strony (nowa) 

Art. 7a. § 1. Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie 

stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, 

chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ. 

art. 81a. § 1 Kpa, jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub 

odebranie stronie uprawnienia, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, wątpliwości te są 

rozstrzygane na korzyść strony. 

• Zasada adekwatności, proporcjonalności (nowa) 

Art. 7b. W toku postępowania organy administracji publicznej współdziałają ze sobą w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia 

stanu faktycznego i prawnego sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz sprawność postępowania, 

przy pomocy środków adekwatnych do charakteru, okoliczności i stopnia złożoności sprawy. 

• Zasada pogłębiania zaufania (częściowo nowa) 

Art. 8 § 2. Organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw 

w takim samym stanie faktycznym i prawnym. 
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• Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych 

Art. 13. § 1. Organy administracji publicznej w sprawach, których charakter na to pozwala, dążą do polubownego rozstrzygania 

kwestii spornych oraz ustalania praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania w należących do ich właściwości 

sprawach, w szczególności przez podejmowanie czynności: 

1)   skłaniających strony do zawarcia ugody, w sprawach, w których uczestniczą strony o spornych interesach; 

2)   niezbędnych do przeprowadzenia mediacji. 

§ 2. Organy administracji publicznej podejmują wszystkie uzasadnione na danym etapie postępowania czynności umożliwiające 

przeprowadzenie mediacji lub zawarcie ugody, a w szczególności udzielają wyjaśnień o możliwościach i korzyściach polubownego 

załatwienia sprawy. 

• Zasada dwuinstancyjności  

Art. 15. Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 
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Nowy termin dla nowego postępowania uproszczonego:  

Art. 35 § 3a. Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż 

w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. 

 

Nowy sposób liczenia terminu:  

Art. 35 § 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w 

przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania 

mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. 

 

Nowy obowiązek informacyjny:  

Art. 36 § 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest 

obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz 

pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. 

TERMINY 

Sobota 

Art. 57. § 4. 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. 
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Ponaglenie  

Nowy środek zaskarżenia, który zastąpił zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 albo w przepisach 
szczególnych, oraz na przewlekłe prowadzenie postępowania. 

 Art. 37  § 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie. 

Art. 37 § 4. Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej 
zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi 
odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ jest 
obowiązany ustosunkować się do niego. 

Art. 37 § 5. Organ rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania.  

Art.37 § 7. Organ rozpatrujący ponaglenie może z urzędu zmienić postanowienie, o którym mowa w § 6, wyznaczając dłuższy 
termin zakończenia postępowania, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, 
wymagające dłuższego postępowania, nieznane w momencie wyznaczania terminu. 

Niezależnie - skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do WSA będzie można wnieść w każdym 
czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.  

Art. 52. § 1 i 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi: Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli 
służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub 
Rzecznik Praw Dziecka. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, 
taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie. 
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Nowe Działy i Rozdziały 
 

Rozdział 5a – Mediacja 
Art. 96a. § 1. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy.  

Mediacja jest dobrowolna. 

Art. 96a. § 3. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz 

dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub 

zawarcie ugody. 

Art. 96a § 4. Uczestnikami mediacji mogą być: 

1)   organ prowadzący postępowanie oraz strona lub strony tego postępowania albo 

2)   strony postępowania. 

Związanie wynikiem mediacji 
Art. 96n. § 1. Jeżeli w wyniku mediacji zostaną dokonane ustalenia dotyczące załatwienia sprawy w granicach 

obowiązującego prawa, organ administracji publicznej załatwia sprawę zgodnie z tymi ustaleniami, zawartymi w 

protokole z przebiegu mediacji. 
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Rozdział 8a - Milczące załatwienie sprawy 

Art. 122a. § 1. Sprawa może być załatwiona milcząco, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. 

 

Rozdział 14 - Postępowanie uproszczone 

Art. 163b. § 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przepis 

szczególny tak stanowi. 

 

Dział IVa - Administracyjne kary pieniężne 

Art. 189a. § 1. W sprawach nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej lub udzielania ulg w 

jej wykonaniu stosuje się przepisy niniejszego działu. 

 

        Dział VIIIa - Europejska współpraca administracyjna 

Art. 260a. § 1. Organy administracji publicznej udzielają pomocy organom innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej oraz organom administracji Unii Europejskiej, jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej tak 

stanowią i na zasadach określonych w tych przepisach. 
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Art. 268a. Organ administracji publicznej może upoważniać, w formie pisemnej, pracowników obsługujących ten organ 

do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, 

postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych 

przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań. 

Poświadczanie za zgodność odpisów dokumentów  
 

Art. 76 § 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. 

 

Art. 76 § 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. 
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Wskazanie niespełnionych przesłanek  

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. 

Art. 79a. § 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. 
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Decyzje - nowe pouczenie 

Art. 107 § 1 pkt 7)  Decyzja zawiera pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia 

się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania. 

 Prawo zrzeczenia się odwołania  

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. 

Art. 127 § 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. 

 
Art. 16. § 1. Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić 
tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych. 
§ 2. Decyzje mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem, na zasadach i w trybie określonych 
w odrębnych ustawach. 
§ 3. Decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. 

Art. 130 § 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. 
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Doręczenia 

Art. 392. W przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi 
elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu. 

Art. 49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji 
publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej 
miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji 
publicznej. 

Art. 49. § 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 
Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za 
dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie 
pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Art. 49a. Poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu 

administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. 
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie 
uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 § 2. 
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Nieprawidłowości  

w prowadzonych przez organ I instancji postępowaniach administracyjnych 

 

• uniemożliwiające organowi II instancji przystąpienie do rozpatrzenia istoty sprawy 

• skutkujące zastosowaniem art. 138 § 2 Kpa 
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Co uniemożliwia organowi II instancji przystąpienie do rozpatrzenia istoty sprawy ? 

 

- Brak akt sprawy (odwołanie wniesione bezpośrednio do organu II instancji) 

- Brak dowodu doręczenia rozstrzygnięcia (potwierdzenie doręczenia) 

- Brak dowodu nadania/osobistego wniesienia odwołania (brak oświadczenia) 

- Brak właściwego umocowania przez wnoszącego odwołanie 
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Przypadki skutkujące podjęciem rozstrzygnięcia przez organ II instancji na podstawie art. 138 § 2 Kpa: 

 

Naruszenie przepisów postępowania (Kpa oraz prawo materialne) 

 Rozpatrzenie sprawy wykraczając poza zakres i treść żądania wniosku 

 Brak udział strony, w tym brak skutecznego doręczenia stronie decyzji 

 Brak uzasadnienia faktycznego, niekompletny materiał dowodowy 
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Obowiązki organu do którego złożono  

pełnomocnictwo do akt sprawy 
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NIEUISZCZENIE  NALEŻNEJ  OPŁATY  SKARBOWEJ  

ZA  ZŁOŻONE  PEŁNOMOCNICTWA 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r., poz.1827 ze zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej 

(Dz.U. z 2007r. nr 187, poz. 1330),  

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017r., poz. 459 ze zm.)  
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Zgodnie z postanowieniami ustawy o opłacie skarbowej (dotyczącymi pełnomocnictwa) 
opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu 
administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. (art. 1 ust. 1 pkt 2). Obowiązek 
zapłaty opłaty skarbowej powstaje od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia 
dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w 
art. 1 ust. 2 (art. 6 ust. 1 pkt 4). 
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NIEUISZCZENIE  NALEŻNEJ  OPŁATY  SKARBOWEJ  

ZA  ZŁOŻONE  PEŁNOMOCNICTWA 

 W ustawie o opłacie skarbowej pojawiła się regulacja zawierająca obowiązek notyfikacyjny. 

Zgodnie z art. 11 tej ustawy organy administracji rządowej i samorządowej (tu: Służby Geodezyjnej i 

Kartograficznej) przekazują organowi podatkowemu (tu właściwemu wójtowi (burmistrzowi, 

prezydentowi miasta)) zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej 

od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, 

koncesji), a także od zaświadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, użytych w prowadzonych przez 

te organy lub podmioty postępowaniach oraz od złożonych do nich dokumentów stwierdzających 

udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii (ust. 1). 
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Złożenie pełnomocnictwa do 

sprawy z zakresu 

administracji publicznej 

Weryfikacja czy 

złożone 

pełnomocnictwo 

podlega opłacie 

skarbowej 

Umieszczamy na 

pełnomocnictwie adnotację 

określającą podstawę 

prawną wyłączenia lub 

zwolnienia 

NIE 

KONIEC 

TAK 

Weryfikacja czy do 

złożonego 

pełnomocnictwa 

dołączono dowód opłaty TAK 

Pozostawiamy dowód 

zapłaty lub jego 

uwierzytelnioną kopię w 

aktach sprawy 
KONIEC 

NIE 

Przekazanie do 7 dnia 

każdego miesiąca 

informację zbiorczą 

organowi podatkowemu 

KONIEC 
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WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA – 

załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
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WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA – 

załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – art. 7 pkt. 1-5 ustawy o opłacie 

skarbowej 
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1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły 
zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na 
podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i 
immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami 
polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) jednostki budżetowe; 
3) jednostki samorządu terytorialnego; 
4)organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności 
urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną 
działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie; 
5) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o 
wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający 
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o 
korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa; 
6) osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, 
leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte 
odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną 
przyrody. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Dziękujemy za uwagę  


