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Pan
Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Ministrze, 

w odpowiedzi na pismo z 2 sierpnia 2022 r. nr XI.543.242.2022.MKR, dotyczące cudzoziemców 
przebywających w strzeżonych ośrodkach przedstawiam następujące informacje. 

W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców podejmowane są na bieżąco działania zmierzające do skrócenia 
czasu rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, zaś postępowania prowadzone 
w stosunku do cudzoziemców przebywających w strzeżonych ośrodkach są traktowane priorytetowo. 

Niezwłocznie, w ramach dostępności tłumaczy, psychologów i odpowiednich pomieszczeń wyznaczane 
są terminy przesłuchań. Wprowadzono możliwość wideokonferencyjnego połączenia z tłumaczem oraz 
pełnomocnikiem strony podczas przesłuchania.

Na początku 2022 r. został powołany oficer łącznikowy Straży Granicznej odpowiedzialny za bieżący 
monitoring, analizę oraz konsultacje między Urzędem a strzeżonymi ośrodkami. Powyższe umożliwia 
szybki kontakt z organami Straży Granicznej i identyfikację spraw wymagających priorytetowej 
realizacji. Zbierane i analizowane są cotygodniowe statystyki umożliwiające weryfikację liczby 
postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców przebywających w detencji. Dzięki współpracy ze 
Strażą Graniczną możliwe jest też skrócenie czasu potrzebnego na doręczenia pism pełnomocnikom 
tych cudzoziemców.

W sytuacji, gdy z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że wnioskodawca z dużym 
prawdopodobieństwem spełnia warunki nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony 
uzupełniającej wydawana jest decyzja o zwolnieniu z detencji zgodnie z art. 89b ust 2 ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W innych przypadkach cudzoziemcy oczekują na wydanie decyzji w warunkach detencji.

Według stanu na 8 sierpnia 2022 r. w rozpoznaniu pozostawała ogólna liczba 2 977 wniosków 
o udzielenie ochrony międzynarodowej, zaś średni czas rozpatrywania spraw w I instancji wynosił 136 
dni.

Poniżej przedstawiam zestawienie dotyczące liczby decyzji o zwolnieniu ze strzeżonego ośrodka lub 
aresztu dla cudzoziemców wydanych na podstawie art. 89b ust. 2 ww. ustawy, z podziałem na 
obywatelstwa w II półroczu 2021 r. i I półroczu 2022 r. 
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Na liczbę osób zwalnianych w poszczególnych okresach mają też wpływ aktualne w danym okresie 
zjawiska migracyjne determinujące kraje pochodzenia cudzoziemców umieszczonych w detencji 
cudzoziemców.

Pragnę podkreślić, że każda sprawa jest traktowana indywidualnie. Decyzjom o zwolnieniu 
ze strzeżonego ośrodka jest nadawany rygor natychmiastowej wykonalności.  

Liczba decyzji Szefa Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców o zwolnieniu ze 

strzeżonego ośrodka lub aresztu  dla 
cudzoziemców

OBYWATELSTWO VII-XII 2021 I-VI 
2022

AFGANISTAN 311 32

ANGOLA 0 2

BIAŁORUŚ 0 1

ETIOPIA 3 1

IRAK 0 2

IRAN 0 16

JEMEN 0 27

KONGO 0 1

PALESTYNA 0 2

ROSJA 1 0

SOMALIA 2 19

SYRIA 0 13

TADŻYKISTAN 6 0

TURCJA 1 0

Razem    324 116

Z poważaniem

Jarosław Szajner
SZEF URZĘDU

     /podpisano elektronicznie/
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