_______________, 20____ r.
miejscowość

data

Strona postępowania : _________________________
imię, nazwisko, adres

Szef
Urzędu do Spraw Cudzoziemców
ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa
za pośrednictwem
Wojewody _______________
ul. ______________________
__-___ ___________________
Znak sprawy: ________________________
PONAGLENIE
Na podstawie art. 37 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego wnoszę ponaglenie, celem
załatwienia mojej sprawy przez Wojewodę ________ w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na
pobyt czasowy.
UZASADNIENIE
W dniu __.__.____ r. złożyłem w Urzędzie Wojewódzkim w _________,w terminie wniosek o
udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu _________.
Wniosek nie zawierał braków/braki wniosku zostały uzupełnione w terminie*.
Mimo złożenie poprawnego formalnie wniosku w moim paszporcie nie umieszczono stempla, o jakim
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach. W trakcie załatwiania sprawy organ również
nie podjął żadnych czynności celem wbicia stempla w moim paszporcie.
W dniu __.__.____ r. otrzymałem z Urzędu pisemną informację o terminie załatwienia sprawy __.__._____ r.
Pismem z dnia __.__.____ r. Urząd wskazał nowy termin załatwienia sprawy - __.__.____ r.
Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem decyzji, nie mam też żadnej wiadomości o sprawie. Nie jest
możliwe uzyskanie takiej informacji telefonicznie ani w sposób mailowy.
W międzyczasie mój obecny tytuł pobytowy (wiza/decyzja*) wygasł.
Przebywam w Polsce, bez stempla*, bez decyzji zezwalającej mi na pobyt.
Stan powyższy bardzo mocno komplikuje mi życie w szczególności nie mogę odbywać ani zaplanować
żadnych podróży.
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Uważam, że postępowanie prowadzone jest przewlekle z naruszeniem zasady szybkości i prostoty
postępowania. Charakter mojej sprawy nie jest skomplikowany, w szczególności zaś nie występują w
niej okoliczności uzasadniające tak długie jej procedowanie. Mimo tego organ prowadzący sprawę do
dnia dzisiejszego nie wydał rozstrzygnięcia. Wnoszę o podjęcie stosownych środków w tym
przedmiocie, celem załatwienia mojej sprawy w jak najszybszym terminie.
Nie znajduję uzasadnienia dla bierności organu w tym postępowaniu. Jestem zdania, że zachodzą
wszystkie przesłanki do niezwłocznego wydania decyzji w mojej sprawie, niestety pomimo znacznego
upływu czasu sprawa w ogóle nie została załatwiona.

___________________
(czytelny podpis osoby uprawnionej)

*niepotrzebne usunąć
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