
ROZDZIAŁ I. SENIOR W URZĘDZIE 

 

 

 

Kiedy i po co do urzędu? 

Pan Stanisław kupił właśnie nowy, czerwony samochód. Radość z zakupu mąci mu jedynie 
konieczność załatwienia spraw urzędowych związanych z nabyciem auta. Pan Stanisław nie 
jest pewny, jakie dokumenty powinien załatwić i gdzie. 

Najważniejsza wiadomość jest taka, że wcale nie musisz wiedzieć wszystkiego. Jeśli nie jesteś 
pewny(-na), dokąd udać się ze swoją sprawą urzędową, możesz zapytać dowolnego urzędnika 
(np. w urzędzie gminy) lub skorzystać z wyszukiwarki internetowej (zob. rozdział Pomoc 
prawna). 

Poza tym warto wiedzieć, że większość spraw urzędowych załatwisz na poziomie samorządu 
terytorialnego, czyli w urzędzie gminy, powiatu lub województwa. 

 

 

Jednostka 
samorządu 
terytorialnego 

Co tam załatwisz (między innymi) 

Urząd gminy Dowód osobisty, PESEL, akt 
urodzenia, akt ślubu, akt zgonu, 
zawarcie związku małżeńskiego, 
zaświadczenie, które daje prawo 
do głosowania poza miejscem 
zamieszkania.  

Uwaga! Jeśli mieszkasz w mieście 
na prawach powiatu, to wszystkie 
sprawy, które normalnie załatwia 
się w urzędzie gminy i urzędzie 
powiatowym, załatwisz w urzędzie 
miejskim. 

Urząd 
powiatowy 

Prawo jazdy, dokumenty związane 
z nabyciem i rejestracją pojazdu, 
dokumenty geodezyjno-
budowlane (np. pozwolenie na 
budowę), karta wędkarska. 

Urząd 
wojewódzki 

Paszport, legalizacja pobytu 
cudzoziemca. 

 

 

  



Postępowanie administracyjne 

 

Załatwiając sprawę w urzędzie, bierzesz udział w 
postępowaniu administracyjnym, które rządzi się swoimi 
prawami. Jeżeli jesteś stroną postępowania 
administracyjnego, przysługuje Ci szereg praw: 

1. Możesz być w swojej sprawie aktywny(-na): 
wypowiadać się na temat całego materiału 
dowodowego zebranego w sprawie, a także zgłaszać 
wnioski dowodowe, np. dokumenty czy świadków. 

2. Masz prawo do obejrzenia akt sprawy w każdym 
momencie oraz sporządzania z nich notatek i odpisów. 
Możesz poprosić również, by ktoś w urzędzie 
uwierzytelnił Twoje ksero lub notatkę. 

3. Możesz brać udział we wszystkich czynnościach 
dowodowych, zadawać pytania świadkom, biegłym i 
stronom oraz składać wyjaśnienia. Organ administracji 
ma obowiązek zawiadomić Cię o miejscu i terminie 
przeprowadzania dowodu, np. kiedy będzie 
przeprowadzał wizję lokalną. 

4. Masz prawo do zwrotu kosztów osobistego stawienia się, jeśli postępowanie zostało 
wszczęte przez urząd. 

 

 

 

Decyzja administracyjna i odwołanie 

Pani Marta wystąpiła o pozwolenie na wybudowanie na swojej działce ogromnego basenu ze 
zjeżdżalniami. Niestety urząd odmówił wydania zgody, twierdząc, że zaplanowany przez nią 
basen jest za duży w stosunku do rozmiarów działki. Pani Marta jest bardzo niezadowolona z 
tej decyzji, ponieważ już zaprosiła koleżanki na wspólną kąpiel. 

Decyzja to akt prawny wydany przez organ administracji (burmistrza, starostę, rektora uczelni, 
dyrektora szkoły, ministra), który nakłada na Ciebie obowiązki, przychyla się do jakiejś Twojej 
prośby bądź odmawia zgody na coś, czego żądałeś(-łaś). 

W decyzji powinny zostać wyjaśnione jej powody (zwłaszcza gdy jest odmowna lub nakłada na 
Ciebie obowiązki). Odwołanie od decyzji musisz złożyć w ciągu 14 dni od jej doręczenia do 
organu, który decyzję wydał, ale adresując je do organu odwoławczego (w samej decyzji 
będzie informacja, do kogo zaadresować odwołanie). Teoretycznie nie musisz swojego 
odwołania uzasadniać. Wystarczy, że napiszesz, że jesteś z decyzji niezadowolony(-na). Jednak 
we własnym interesie dobrze jest podać powody swojego odwołania. 

Przy wszelkiego rodzaju pismach urzędowych bardzo ważne jest dochowanie terminów i 
odbieranie doręczanych Ci dokumentów. Od daty doręczenia liczy się terminy do wniesienia 
odwołania czy zażalenia (w innych sprawach niż te zakończone decyzją, np. gdy prosisz o 
zwolnienie z kosztów postępowania). Pisma najczęściej są doręczane przez pocztę, ale mogą 

Stroną postępowania 

administracyjnego jesteś wtedy, gdy 

postępowanie dotyczy Twoich 

interesów lub obowiązków. Stajesz 

się stroną, gdy: 

1) sam(a) żądasz wszczęcia 

postępowania administracyjnego 

(np. występujesz o zarejestrowanie 

samochodu), 

2) postępowanie zostało wszczęte z 

urzędu (np. urząd skarbowy żąda od 

Ciebie zapłacenia podatku), 

3) postępowanie zostało wszczęte 

przez inną osobę, ale dotyczy Twoich 

interesów (np. sąsiad złożył wniosek 

o odnowienie granic między 

Waszymi działkami). 



zostać przekazane także przez np. pracowników organu administracji. Gdy dostajesz pismo, 
musisz potwierdzić, że je otrzymałeś(-łaś). W przypadku gdy nie ma Cię w domu, pismo może 
w Twoim imieniu odebrać dorosły domownik. Jeżeli jednak nie ma w domu nikogo, to listonosz 
powinien pozostawić informację, tzw. awizo, że list taki jest na poczcie. Tam pismo będzie 
czekało na odbiór 14 dni. Jeżeli wiedząc o przesyłce, nie odbierzesz listu w terminie, to 
nadawca pisma uzna, że po upływie tego okresu decyzja została doręczona i od tego momentu 
będą biegły terminy, np. odwołania. W dzisiejszych czasach (jeśli wyrazisz na to zgodę) 
doręczenie pism może odbywać się także drogą elektroniczną (np. w wiadomości e-mailowej 
lub przez portale służące do załatwiania spraw urzędowych).  

Uwaga! Nigdy nie unikaj odbierania pism z urzędów, nawet gdy przeczuwasz, że są w nich 
niemiłe wiadomości! Zawsze jednak lepiej je poznać i zawalczyć o swoje prawa (np. poprzez 
odwołanie), niż biernie czekać na dalszy rozwój wypadków. 

Z tego samego powodu nie warto także odmawiać przyjęcia pisma. Jeśli to zrobisz, wróci ono 
do nadawcy z adnotacją o odmowie przyjęcia. Uznaje się wtedy, że pismo zostało doręczone 
w dniu odmowy jego przyjęcia.  

 

Pan Witold otrzymał 30 stycznia pismo z urzędu. Musi się ustosunkować do jego treści w ciągu 
miesiąca. Nie jest jednak pewny, kiedy ten termin upływa, skoro luty ma jedynie 28 dni. 

Żeby termin był zachowany, Twoje pismo nie musi przed jego upływem znaleźć się w urzędzie. 
Wystarczy, że przed końcem terminu nadasz je na poczcie. 

 

 

Skargi i wnioski 

Obliczanie terminów: 

• Jeżeli termin jest określony w dniach, to przy jego obliczaniu nie uwzględnia się dnia, w 

którym nastąpiło zdarzenie, np. dnia, w którym doręczono decyzję. Za koniec terminu 

uważa się upłynięcie ostatniego dnia z wyznaczonej liczby dni – np. pismo doręczono 10 

stycznia, masz 14 dni na odwołanie, a więc termin upłynie 24 stycznia o godz. 24.00. 

• Terminy oznaczone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, 

który nazwą odpowiada dniu początkowemu – np. jeżeli odebrałeś(-łaś) postanowienie 

we wtorek i w ciągu dwóch tygodni masz dokonać jakiejś czynności, to termin upłynie 

za dwa tygodnie we wtorek o godz. 24.00. 

• Terminy określone w miesiącach kończą się wraz z upływem tego dnia w miesiącu, 

który odpowiada dniu, od którego liczymy termin, a jeżeli nie ma takiego dnia w tym 

miesiącu, kończy się on z upływem ostatniego dnia miesiąca – np. termin miesięczny od 

30 stycznia upłynie 28 lub 29 lutego.  

• Jeżeli koniec terminu przypada na dzień wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu 

uważa się najbliższy dzień powszedni. Jednakże zdaniem Naczelnego Sądu 

Administracyjnego (NSA) wolne soboty nie są dniami wolnymi w rozumieniu tego 

przepisu. 



Gdy organy administracji wykonują swoje zadania nieprawidłowo bądź wcale, a ich 
pracownicy naruszają Twoje interesy, sprawy są załatwiane długo i w biurokratyczny sposób – 
możesz złożyć skargę. Jest ona wolna od opłat i może zostać złożona w dowolnej formie – 
pisemnej, ustnej do protokołu. Skargę można złożyć na bezczynność administracji, złe 
zachowanie się urzędników, zbyt długie załatwianie sprawy etc. Gdy chcesz zwrócić władzom 
na coś uwagę lub podsunąć jakiś pomysł, powinieneś/powinnaś złożyć wniosek. Jego 
przedmiotem mogą być w szczególności: sprawy ulepszenia organizacji, usprawnienia pracy i 
zapobiegania nadużyciom oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Skargi i wnioski można 
także składać online (zob. Senior[ka] online). Zarówno skarga, jak i wniosek muszą zostać 
rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, najdalej w ciągu miesiąca. 

 

Senior(ka) online 

Pani Zofia jest niesłychanie zajęta. Od jakiegoś czasu wie, że powinna wymienić prawo jazdy, 
które zostało pogryzione przez szczeniaka wnucząt. Jednak ciągle brakuje jej czasu, żeby 
podjechać do urzędu, stanąć w kolejce i załatwić sprawę wydania wtórnika prawa jazdy.  

Pani Zofia może wnioskować o wydanie tego dokumentu bez wychodzenia z domu, szybko i 
prosto. W ogóle bardzo dużo formalności opisanych wyżej można obecnie załatwić przez 
Internet (online). Będą to np. sprawy w urzędzie stanu cywilnego, urzędzie skarbowym, 
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy też urzędzie gminy. W ten sposób można również 
zgłaszać skargi i wnioski.  

Aby rozpocząć przygodę z administracją internetową, musisz założyć profil zaufany. Być może 
brzmi to skomplikowanie, ale po pierwsze wcale nie jest to trudne, a po drugie znacznie ułatwi 
Ci życie w przyszłości. Trzeba wejść na stronę: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-
zaufany, a następnie, odpowiadając na kilka pytań, ustalić, jaka droga jest dla Ciebie 
najłatwiejsza. Najprościej mają klienci takich banków jak PKO Bank, Inteligo, Santander, Bank 
Pekao, mBank, ING, Millennium Bank, Alior Bank, niektóre banki spółdzielcze, BNP Paribas, 
BOŚ Bank, Bank Credit Agricole i Getin Bank, ponieważ banki te pośredniczą przy założeniu 
profilu zaufanego. Inne osoby będą musiały złożyć wniosek przez Internet, a potem 
potwierdzić swoją tożsamość w urzędzie (np. urzędzie gminy, ZUS-ie czy urzędzie skarbowym). 
Masz na to 14 dni od złożenia wniosku. Obecnie tożsamość można potwierdzić także w 
rozmowie online z urzędnikiem.  

Osoby posługujące się profilem zaufanym mogą składać przez platformę ePUAP wiele 
wniosków, jak chociażby o wydanie dokumentów, wyrejestrowanie i przerejestrowanie 
pojazdu, zawiadomienia o nabyciu pojazdu, a także skargi i zażalenia. Niektóre czynności 
trzeba wykonać w urzędzie osobiście (np. odbiór dowodu osobistego), ale samo elektroniczne 
złożenie wniosku ogranicza liczbę wizyt w urzędzie. 

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany


Kiedy otrzymasz już profil zaufany (czyli w praktyce login 
do serwisu i hasło), możesz podpisywać różne dokumenty 
podpisem zaufanym. Ten rodzaj podpisu jest honorowany 
przez wszystkie urzędy w Polsce i zastępuje tradycyjny 
podpis (choć nie wszystkie sprawy urzędowe można tak 
załatwić, np. korzystając z podpisu zaufanego, nie można 
rozliczyć podatków; do tego służy inne narzędzie 
internetowe – na stronie https://e-deklaracje.eu). 
Dodatkowo uznaje go także wiele innych podmiotów, więc 
niekiedy podpisem zaufanym będziesz mógł/mogła 
podpisać też np. umowę z usługodawcą lub umowę 
sprzedaży (w przypadku podmiotów prywatnych uznanie 
podpisu zaufanego jest wyłącznie wyrazem ich dobrej woli, 
a nie obowiązkiem). Do podpisywania wszelkiego typu dokumentów (urzędowych i 
prywatnych) służy podpis elektroniczny, który kupuje się od profesjonalnych firm. 

 

Gdzie szukać pomocy? 

Najważniejsza wiadomość jest taka, że nie musisz stawać na głowie, by dowiedzieć się, gdzie i 
jak załatwić sprawę urzędową. Prawo (konkretnie art. 9 Kodeksu postępowania 
administracyjnego) mówi, że organ administracji (np. gmina, ZUS, urząd skarbowy) musi 
udzielić Ci niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. W praktyce oznacza to, że możesz oczekiwać 
od urzędnika, że wyjaśni Ci, dokąd masz się udać ze swoją sprawą i jakie musisz mieć 
dokumenty, żeby ją załatwić. Urzędnik powinien też poinformować Cię o wszystkich 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na rozstrzygnięcie Twojej sprawy urzędowej. Jeśli 
urzędnik, którego zapytałeś(-łaś), nie ma odpowiedniej wiedzy w Twojej sprawie, powinien 
wskazać w urzędzie inną osobę, która będzie umiała odpowiedzieć na Twoje pytania. 

Możesz sprawdzić, gdzie musisz się udać, by załatwić konkretną sprawę urzędową. Najłatwiej 
to zrobić za pomocą wyszukiwarki: https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-gdzie-zalatwisz-
swoja-sprawe. Wybierz z listy instytucję, której szukasz i wpisz swój adres zamieszkania. 
System podpowie Ci, dokąd się udać. 

Jeśli masz trudności z założeniem profilu zaufanego, pomoc znajdziesz tutaj: tel.: 42 253 54 50 
(od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–18.00), e-mail: pz-pomoc@coi.gov.pl. 

 

Na tych portalach załatwisz sprawę, 

korzystając z profilu zaufanego: 

gov.pl 

biznes.gov.pl 

ePUAP.gov.pl 

empatia.mpips.gov.pl 

zus.pl 

Portal Podatkowy 


