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WNIOSEK 

 

 Szanowny Panie, 

 

 Niniejszym, działając na podstawie art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 

kodeks postępowania administracyjnego, zwracam się z wnioskiem w sprawie ulepszenia 

organizacji, usprawnienia pracy i lepszego zaspakajania potrzeb ludności, polegającego na 

zleceniu opracowania tłumaczenia tekstu ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o 

cudzoziemcach na język angielski oraz zamieszczenie tego tłumaczenia na stosownych 

witrynach internetowych, w szczególności zaś na witrynach internetowych Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Komisji Europejskiej. 

 

UZASADNIENIE 

 

 W dniu 1 maja 2014 roku w życie weszły przepisy "nowej ustawy o cudzoziemcach" 

(ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach). Jest to akt prawny o elementarnym 

znaczeniu dla osób nie posiadających obywatelstwa polskiego, jak również dla wielu 

obywateli polskich, którzy z takimi osobami połączeni są więzami rodzinnymi, biznesowymi 

lub towarzyskimi. 

 

Nie ulega wątpliwości, że dla wielu cudzoziemców zrozumienie przepisów ustawy w języku 

polskim stanowi poważną przeszkodę. Z drugiej strony osoby te, będące adresatami 
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przewidzianych w ustawie praw i obowiązków powinny mieć możliwość jasnego i 

klarownego zapoznania się z jej tekstem. 

 

Zgodnie z art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego przedmiotem wniosku mogą być 

między innymi sprawy związane z ulepszeniem organizacji, usprawnieniem pracy 

administracji i lepszym zaspakajaniem potrzeb ludności. Przygotowanie tłumaczenia tekstu 

ustawy na język angielski prowadziłoby do pozytywnych rezultatów na każdym z 

wymienionych pól. Bezsprzecznie spowodowałoby lepsze zaspakajanie potrzeb ludności. Z 

dużym prawdopodobieństwem poprawiłoby również organizację i usprawniło pracę osób 

zajmujących się sprawami cudzoziemców w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców oraz innych 

organach administracji państwowej, ponieważ zdjęty zostałby z nich ciężar tłumaczenia 

osobom nie władającym dostatecznie językiem polskim wielu zagadnień, wzywania do 

uzupełniania braków oraz uzasadniania wielu innych czynności podejmowanych w 

prowadzonych postepowaniach administracyjnych. 

 

Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na fakt, iż na witrynie internetowej Komisji 

Europejskiej zmieszczony został odnośnik 

(http://ec.europa.eu/ewsi/en/resources/detail.cfm?ID_ITEMS=40398)  opisany jako link do 

angielskiego tłumaczenia nowej ustawy o cudzoziemcach. Po przekierowaniu się na ten 

adres wyświetla się jednak tłumaczenie poprzedniej ustawy o cudzoziemcach (ustawy z dnia 

13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach Dz. U. z 2011 r. Nr 264 poz. 1573 ze zm.).  

 

Ten stan rzeczy może prowadzić do wprowadzania w błąd osób poszukujących informacji na 

temat swoich praw i obowiązków, które będą przekonane, że udostępniony tekst to 

tłumaczenie aktualnie obowiązującej ustawy. Sytuacja ta jest tym bardziej niepokojąca, że 

jako źródło owego tłumaczenia podaje się Urząd do Spraw Cudzoziemców. 

 

Bezdyskusyjnie wnioski w sprawach uregulowanych w ustawie o cudzoziemcach sporządza 

się w języku polskim. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie i tak przecież kształtowała się 

dotychczasowa praktyka tut. Urzędu, aby tłumaczenie polskiej ustawy było dostępne 

zainteresowanym, pomocniczo, na zasadzie tłumaczenia nie korzystającego z powagi tekstu 

prawnego, nieformalnego. 

 

Licząc na pozytywne rozpatrzenie wniosku, proszę o zwrotną informację o sposobie jego 

załatwienia.  


