
Co to jest procedura 
administracyjna?

Mieszkańcy każdego kraju mają kontakty 
z instytucjami państwowymi, które podejmują 
decyzje w ich sprawach. Są to sprawy dotyczące 
wydawania dokumentów, otrzymywania 
różnego rodzaju pomocy, załatwiania spraw 
urzędowych.

W przypadku cudzoziemców w ramach 
procedury administracyjnej rozpatrywane są 
m.in. sprawy dotyczące:

 ● legalizacji pobytu

 ● wydawania dokumentów

 ● przyznawania pomocy społecznej.

 Te sprawy załatwiane są zgodnie z ‘kodeksem 
postępowania administracyjnego”. To ustawa, 
która mówi o tym, jakie prawa i obowiązki mają 
ludzie w kontaktach z instytucjami oraz jakie 
obowiązki mają urzędy w stosunku do swoich 
klientów.

Prawa 
cudzoziemców 
w procedurze 
administracyjnej

(to znaczy m.in., że pełnomocnik musi 
być osobą pełnoletnią).

Pełnomocnictwa udziela się na 
piśmie albo ustnie, z zapisem do 
protokołu. Do pełnomocnictwa należy 
dołączyć potwierdzenie uiszczenia 
wymaganej opłaty skarbowej. 
W przypadku składania kopii 
pełnomocnictwa, kopia musi być  
potwierdzona przez notariusza.

 Î Udział organizacji społecznych 
w postępowaniu

W postępowaniu może brać 
udział organizacja społeczna 
(np. pozarządowa) – jeśli jest to 
uzasadnione celami tej organizacji 
i przemawia za tym interes społeczny. 
Organizacja może wnioskować 

o wszczęcie postępowania w jakiejś 
sprawie albo w nim uczestniczyć. 
W takiej sytuacji organizacja nie 
reprezentuje cudzoziemca – ale 
monitoruje przebieg procedury 
i przestrzeganie interesu 
cudzoziemca w procedurze.

 Î Prawo do ochrony danych 
osobowych

Konstytucja RP zabrania 
organom władzy publicznej 
pozyskiwania, gromadzenia 
i udostępniania informacji na temat 
prywatnych spraw mieszkańców 
RP. Instytucje mogą od klientów 
domagać się tylko informacji 
istotnych dla rozpatrzenia danej 
sprawy.

 Î Opłaty w procedurze 
administracyjnej

Za wiele postępowań 
administracyjnych pobierana jest 
opłata. Osoby, które nie mają 
środków na pokrycie tych opłat, 
mogą razem z wnioskiem w swojej 
sprawie złożyć jednocześnie 
wniosek o zwolnienie z opłat. Organ 
administracji publicznej może w 
uzasadnionych wypadkach zwolnić 
z tej opłaty (lub części opłaty) osoby, 
które nie są w stanie ich uiścić. 

Osoby, które korzystają 
z pomocy społecznej z powodu 
ubóstwa, mają prawo do zwolnienia 
z opłat skarbowych, wymaganych 
w niektórych sprawach. 
Muszą w tym celu przedstawić 
zaświadczenie o otrzymywaniu 
pomocy.

 Î Prawo do skarg, wniosków 
i petycji

W przypadku, gdy instytucja nie 
podejmuje działań w danej sprawie 
(np. nie wydaje decyzji czy odmawia 
zaświadczenia) cudzoziemiec ma 
prawo do złożenia zażalenia do 
organu wyższej instancji.

Opracowano na podstawie przepisów:
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 21 lipca 2003 r.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)

Obowiązki w procedurze 
administracyjnej

 Î Obowiązek informowania 
o zmianie adresu

Osoba uczestnicząca w postępo-
waniu ma obowiązek poinformować 
instytucję o zmianie adresu w 
przypadku przeprowadzki.  Przesłanie 
informacji czy decyzji na stary 
adres uważa się za doręczenie – 
niepowiadomienie o zmianie adresu 
może mieć poważne skutki (np. mija 
czas na odwołanie).

 Î Obowiązek stawienia się na 
wezwanie 

Osoby uczestniczące w postępo-
waniu administracyjnym mają 
obowiązek stawić się na wezwanie 
instytucji.  Jeśli z powodu kalectwa 
lub choroby nie mogą tego zrobić – 
prawo przewiduje możliwość przyjęcia 
wyjaśnień przez instytucję w miejscu 
pobytu danej osoby (np. w domu, w 
szpitalu).



Zasady ogólne

Zgodnie z polską Konstytucją 
i kodeksem postępowania 
administracyjnego, urzędnicy 
instytucji państwowych zobowiązani 
są do przestrzegania kilku ogólnych 
zasad:

 ● wszyscy ludzie w Polsce są równi 
wobec prawa. Cudzoziemcy mają 
prawo do równego traktowania bez 
względu na ich rasę, narodowość 
czy religię. 

 ● organy administracji publicznej 
działają na podstawie przepisów 
prawa. To znaczy, że wszelkie 
działanie instytucji państwowych 
powinno być zgodne z zapisami 
prawa.

 ● organy administracji publicznej 
powinny działać sprawnie i szybko.

Jak wygląda procedura 
administracyjna?

Zwykle, procedura rozpoczyna 
się w momencie, gdy cudzoziemiec 
składa wniosek do instytucji w jakiejś 
sprawie.  Wniosek musi być złożony na 
piśmie w języku polskim (w niektórych 
postępowaniach formularze zawierają 
wskazówki i informacje w języku 
angielskim i francuskim – mimo to 
wniosek należy wypełnić po polsku). 
Powinien być wypełniony czytelnie, 
drukowanymi literami. Następnie 

Są rodzaje postępowań 
administracyjnych, które trwają 
dłużej. Na przykład procedura 
o nadanie statusu uchodźcy 
w I instancji powinna trwać nie 
dłużej niż 6 miesięcy.

 Od każdej decyzji czy 
postanowienia cudzoziemcowi 
przysługuje prawo do odwołania 
lub zażalenia – termin i sposób 
jego składania powinien być 
zawsze napisany w pouczeniu, 
które znajduje się na końcu 
decyzji/postanowienia.  Osoba 
niezadowolona z odpowiedzi 
drugiej instancji ma prawo wnieść 
skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego.

Prawa cudzoziemców 
w procedurze 
administracyjnej

 Î Prawo do informacji

W kontakcie z organami 
administracji publicznej każda 
osoba ma prawo do informacji – 
na temat przebiegu postępowania, 
możliwości odwołania i innych 
aspektów, które mogą mieć wpływ 
na zrozumienie przez osobę 
jej praw i obowiązków w danej 
sprawie. Urzędnicy mają obowiązek 
udzielać niezbędnych wyjaśnień 
i wskazówek. Osoba uczestnicząca 

instytucja ma określony czas na 
zareagowanie w danej sprawie.  
W zależności od sprawy, urzędy 
wydają decyzje, postanowienia, 
zaświadczenia lub odpisy – 
wszystkie te dokumenty wydawane 
są na piśmie. Każdy powinien 
zawierać informacje na temat 
terminów i możliwości złożenia 
odwołania.

Terminy

W zależności od sytuacji, prawo 
przewiduje różne terminy na 
załatwienie sprawy:

 ● sprawy proste powinny być 
załatwiane ‘niezwłocznie’ – czyli 
jak najszybciej

 ● sprawy, które wymagają 
wyjaśnienia – w ciągu miesiąca

 ● sprawy szczególnie 
skomplikowane – w ciągu nie 
więcej niż dwóch miesięcy.

w postępowaniu ma prawo do wglądu 
do akt swojej sprawy na każdym etapie 
postępowania.

 Î Prawo do komunikowania 
się w języku zrozumiałym dla 
cudzoziemca

Urzędy prowadzące sprawy 
cudzoziemców mają obowiązek 
udzielić informacji  na temat zasad 
i trybu postępowania, a także o 
prawach i obowiązkach cudzoziemca 
w procedurze, w języku dla niego 
zrozumiałym.

Jednocześnie, dokumenty 
przedstawiane przez cudzoziemca w 
sprawie, sporządzone w języku innym 
niż polski, muszą być dostarczone 
wraz z tłumaczeniem przysięgłym na 
język polski. Wyjątkiem jest procedura 
o nadanie statusu uchodźcy w Polsce 
– w tej sprawie dokumenty można 
przedstawić w oryginalnym języku.

 Î Prawo do pełnomocnika

Każda osoba może wyznaczyć 
pełnomocnika – inną osobę, która 
będzie reprezentować jej interesy 
w procedurze, chyba, że procedura 
wyraźnie zobowiązuje cudzoziemca 
do osobistego udziału w procedurze. 
Pełnomocnik nie musi być prawnikiem, 
musi natomiast mieć nieograniczoną 
zdolność do czynności prawnych 

Informacja przygotowana przez Fundację 
Polskie Forum Migracyjne w ramach projektu  
„Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców”. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz 
z budżetu Państwa.

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
www.interwencjaprawna.pl

Wojewoda Mazowiecki
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Polskie Forum Migracyjne
www.forummigracyjne.org

Za treść publikacji odpowiada Fundacja Polskie Forum 
Migracyjne. Poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają 
w  żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

Projekt i w
ykonanie: Studio A

rian | w
w

w
.studioarian.eu


