
Załatwiając sprawy związane 
z legalizacją pobytu w Polsce, warto 
wiedzieć, że wniosek w tej sprawie 
można złożyć osobiście lub przesłać 
go pocztą. Najważniejsze – to zadbać 
o przesłanie wniosku w wymaganym 
terminie.

Niedotrzymanie wymienionych 
terminów ma poważne konsekwencje.  
Cudzoziemiec nie otrzymuje wówczas 
wizy, która umożliwia oczekiwanie na 
decyzję w Polsce (tzw. proceduralnej). 
Po wygaśnięciu ważności wizy 
czy poprzedniego zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony 
cudzoziemiec jest zobowiązany do 
wyjazdu z Polski i oczekiwania na 
decyzję za granicą.

Legalizacja 
pobytu 
w Polsce

pełnomocnika do spraw doręczeń 
w Polsce i powiadomienie 
o tym organu prowadzącego 
postępowanie w sprawie.
Osoby, które przebywają w Polsce 
na podstawie ruchu bezwizowego, 
nie mają prawa do otrzymania wizy 
proceduralnej .  Muszą opuścić 
Polskę po upływie dopuszczalnego 
pobytu w ruchu bezwizowym, 
jeśli nie otrzymają w tym czasie 
zezwolenia. 

 ● Wnioski o zezwolenie na 
osiedlenie się i na rezydenta 
długoterminowego WE - należy 
złożyć najpóźniej  w ostatnim dniu 
legalnego pobytu na terytorium 
Polski.  Cudzoziemcom, którzy 
dotrzymają terminu przysługuje 
wiza proceduralna. 

 ● Uzupełnianie braków formalnych 
– w ciągu 7 dni (licząc od dnia 
następnego od daty odbioru 
wezwania w tej sprawie)

 ● Zażalenia – w ciągu 7 dni 
(od otrzymania postanowienia)

 ● Odwołania – w ciągu 14 dni 
(od otrzymania decyzji)

Do wymienionych terminów wlicza 
się wszystkie dni kalendarzowe, także 
soboty, niedziele, święta oraz środy, 
gdy Wydział Spraw Cudzoziemców 
MUW nie przyjmuje interesantów. 

Na przykład cudzoziemiec otrzymał 
decyzję 30 kwietnia – termin na 
złożenie odwołania mija 14 maja (po 
14 dniach), mimo tego, że w tym czasie 

w Polsce obchodzone są dwa święta 
państwowe oraz soboty i niedziele.

Składanie wniosków albo 
przesyłanie dokumentów do 
Urzędu po wyznaczonym terminie 
ma dla cudzoziemca poważne 
konsekwencje.

Osoba, która po terminie składa 
wniosek o legalizację pobytu – nie 
otrzyma wizy na czas rozpatrywania 
wniosku. Utraci prawo legalnego 
pobytu w Polsce i ma obowiązek 
wyjazdu z Polski. Przebywając 
nielegalnie naraża się na wydalenie 
lub zobowiązanie do opuszczenia 
terytorium Polski.

Składanie zażalenia lub 
odwołania po terminie oraz 
uzupełnianie po terminie braków 
formalnych powoduje, że sprawa 
pozostawiana jest bez rozpoznania. 

Cudzoziemiec będzie musiał 
w danej sprawie złożyć wniosek 
jeszcze raz, a procedura rozpocznie 
się od początku.

Opłaty

Rozpatrywanie wniosków  
związanych z legalizacją 
pobytu jest odpłatne. Aktualne 
informacje o obowiązujących 
opłatach można sprawdzić na 
stronie Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego www.mazowieckie.
pl w zakładce „Poradnik Klienta”.

Wiza proceduralna

Cudzoziemiec, który złoży 
wniosek o legalizację pobytu 
w wyznaczonym terminie, ma 
prawo do otrzymania tzw. wizy 
proceduralnej – wizy na czas 
rozpatrywania jego sprawy. Jest to 
wiza typu D, wydawana na okres 
dłuższy niż trzy miesiące. O tę wizę 
nie trzeba składać wniosku. Jest 
wydawana z urzędu, wystarczy 
zgłosić się do Wydziału Spraw 
Cudzoziemców,  gdy kończy się 

Opracowano na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168, ustawy 
z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.) oraz ustawy 
o cudzoziemcach z 13 czerwca 2003 r. (Dz.U.06.234.1694 z późn. zm.)

ważność poprzedniego dokumentu 
uprawniającego do pobytu w Polsce. 

Wiza na czas procedury to wiza 
krajowa – pozwala na pobyt wyłącznie 
w Polsce. Nie daje cudzoziemcom 
prawa do bezwizowych podróży 
zagranicznych, także w ramach krajów 
strefy Schengen. 

Czas rozpatrywania wniosków

Sprawy związane z wydawaniem 
zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony rozpatrywane są z reguły 45 
do 90 dni. 

Zezwolenie na osiedlenie się 
wydawane jest  w ciągu  60-90 dni.

Zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego WE – do 90 dni.

Czas rozpatrywania wniosków jest 
jednak indywidualny.  Jeśli procedura 
się przedłuża, cudzoziemiec otrzymuje 
informację o przedłużeniu terminu 
z podaniem przyczyn oraz wyznaczeniu 
nowego terminu wydania decyzji.
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Składanie wniosku

Wnioski o zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony, pobyt 
rezydenta długoterminowego WE, 
osiedlenie się, można w Województwie 
Mazowieckim składać osobiście w:

 ● Wydziale Spraw Cudzoziemców 
przy ul. Długiej 5, 
w poniedziałki w godzinach 10:00-
17:30, we wtorki, czwartki i piątki 
w godzinach 8:00 – 15:00 (przy 
wejściu trzeba pobrać właściwy 
numerek) 

 ● Ogólnomiejskim Punkcie Obsługi 
Mieszkańców OPOM na stacji 
metra Centrum, od poniedziałku 
do piątku w godzinach 12:00-19:30 

 ● Kancelarii Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego przy Placu 
Bankowym 3/5, od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8:00 – 
15:30 

 ● Delegaturach Urzędu 
Wojewódzkiego w Ciechanowie, 
Ostrołęce, Płocku, Radomiu 
i Siedlcach.

Składając wniosek czy inne 
dokumenty osobiście, warto uzyskać 
potwierdzenie ich złożenia. Urząd 
może potwierdzić przyjęcie wniosku, 
przybijając pieczątkę Urzędu i wpisując 
datę przyjęcia dokumentów na 
dodatkowej kopii, którą cudzoziemiec 
przynosi w tym celu. Takie 
potwierdzenie, tak jak dowód nadania 
listu na poczcie, jest dowodem, że 
wniosek został złożony w terminie.

Wnioski on-line

Na stronie www.mazowieckie.pl 
można znaleźć wnioski o legalizację 
pobytu, które wypełnia się on-
line. Wypełniony wniosek należy 
następnie wydrukować i złożyć 
w urzędzie wraz z wymaganymi 
załącznikami. Komputerowy 
sposób wypełnienia znacznie skraca 
czas przyjmowania wniosku. 

Umów się na składanie 
wniosku

Składanie wniosku o zezwolenie 
na osiedlenie się, pobyt rezydenta 
długoterminowego WE albo 
zezwolenie na zamieszkanie na czas 
oznaczony dosyć długo trwa – aby 
uniknąć czekania i kolejek najlepiej 
na złożenie wniosku umówić się 
przez telefon: (22) 695 67 61 lub 
(22) 695 67 64.

Składanie wniosku pocztą

Wniosek można złożyć także 
pocztą! Należy go przesłać na adres:

Wydział Spraw Cudzoziemców
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Ul. Długa 5
00-263 Warszawa

Data nadania dokumentów na 
poczcie jest traktowana jako data 
ich złożenia w Urzędzie. Dlatego 
wysłanie wniosku pocztą może być 
dobrym rozwiązaniem, gdy termin 
na jego złożenie mija.  

WAŻNE! Dokumenty 
przesyłane pocztą należy przesłać 
listem poleconym. ponieważ 
potwierdzenie nadania listu na 
poczcie jest potwierdzeniem 
złożenia wniosku w terminie. 
Ważne, by zachować potwierdzenie 
nadania listu do czasu zakończenia 
postępowania.

Gdy przesyłasz dokumenty 
pocztą, najlepiej załącz kopie 
potwierdzone notarialnie za 
zgodność z oryginałem. Nie wysyłaj 
paszportu. Nie wysyłaj oryginałów 
dokumentów.  Zgłoś się do Urzędu 
z oryginałami dokumentów w celu 
poświadczenia ich za zgodność 
przed urzędnikiem dopiero na 
wezwanie Urzędu.

Czas rozpatrywania wniosków 
przesłanych pocztą jest nieco 
dłuższy, niż tych złożonych 
osobiście. 

Telefoniczne umówienie się na 
składanie wniosku oszczędza czas, nie 
trzeba bowiem czekać w kolejce. Trzeba 
jednak być punktualnym – spóźnienie 
się więcej niż 10 minut spowoduje, że 
cudzoziemiec nie zostanie przyjęty.  

UWAGA: Termin wizyty umawianej 
telefonicznie nie może przekroczyć 
terminu do złożenia wniosku.  

Terminy

Na załatwienie każdej sprawy 
przepisy przewidują określony czas:

 ● Wnioski o zezwolenie na 
zamieszkanie na czas 
oznaczony - należy złożyć 
najpóźniej 45 dni przed upływem 
ważności wizy lub posiadanego 
zezwolenia na zamieszkanie na 
czas oznaczony.
Składając wniosek w terminie 
cudzoziemiec otrzymuje wizę 
krajową (tzw. wizę proceduralną), 
która uprawnia do pobytu w Polsce 
na czas rozpatrywania wniosku.
Złożenie wniosku po terminie 
jest możliwe, cudzoziemiec nie 
otrzymuje jednak wizy, która 
umożliwia na oczekiwanie na 
decyzję w Polsce. Po wygaśnięciu 
ważności wizy czy poprzedniego 
zezwolenia na zamieszkanie na 
czas oznaczony cudzoziemiec 
jest zobowiązany do wyjazdu 
z Polski i oczekiwania na decyzję 
za granicą. W takim przypadku 
jest zobowiązany do ustanowienia 

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

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

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
www.interwencjaprawna.pl

Wojewoda Mazowiecki
www.mazowieckie.pl 

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.
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