RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Obywatelskich
RPO-587132-X/08/MS
00-090 Warszawa Tel certr 0-22 551 77 00
Al Solidarności 77
Fax 0-22 827 64 53

Pan
Rafał ROGALA
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16
00 - 564 WARSZAWA

Uprzejmie informuję Pana Ministra, iż do Biura RPO wpłynęła kopia pisma
Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, skierowanego do Pana Ministra w sprawie dotyczącej
przewlekłości w wydawaniu cudzoziemcom kart pobytu.
Z zawartych w powyższym piśmie informacji wynika, iż cudzoziemcy, którym
nadano status uchodźcy lub udzielona została zgoda na pobyt tolerowany na terytorium
Polski oczekują na wydanie karty pobytu od kilku tygodni do nawet dwóch miesięcy.
Skutkiem tego cudzoziemcy ci, pomimo iż przebywają w Polsce legalnie, mają trudności w
udokumentowaniu tego faktu. Powodem wspomnianych przewlekłości ma być zbyt późne
kierowanie kart pobytu do druku, a także długi okres samego ich sporządzania.
Jako przykład w omawianym piśmie wskazana została sprawa Pani Larisy
K. której wniosek o wydanie nowej karty pobytu wpłynął do Urzędu do
Spraw Cudzoziemców w lutym 2008 r. Termin skierowania karty do druku wyznaczony
natomiast został dopiero na dzień 26 kwietnia tego roku. Tymczasem w tym dniu traci
ważność dotychczas posiadany przez Cudzoziemkę dokument.
Opisana w omawianej korespondencji praktyka budzi wątpliwości z punktu widzenia
praw cudzoziemców, którym przyznano ochronę na terytorium Polski. Podzielić należy
opinię Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, że brak możliwości uzyskania karty pobytu w
stosownym terminie może być dla cudzoziemców uciążliwy i narażać ich na liczne

trudności, zwłaszcza w razie konieczności potwierdzenia legalnego pobytu na terytorium
Polski.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147),
uprzejmie proszę Pana Ministra poinformowanie Rzecznika o zajętym w przedmiotowej
sprawie stanowisku. W przypadku potwierdzenia zasygnalizowanych wyżej wątpliwości,
zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie działań zmierzających do usprawnienia
procedury sporządzania i wydawania cudzoziemcom omawianych dokumentów.

