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Szanowny Panie Ministrze!

Dziękuję uprzejmie za odpowiedź na moje wystąpienie z dnia 17 października 
2022 r. dotyczące wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego cudzoziemcom 
ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej na pokrycie we własnym 
zakresie kosztów pobytu na terytorium Polski.

Pismo Pana Ministra z dnia 17 listopada 2022 r. (ozn.: BMP-0790-9-4/2022/RP) 
nie stanowi jednak wyczerpującej odpowiedzi na przedstawiony w moim wystąpieniu 
problem. Wyjaśnienia ograniczają się do stwierdzenia, że „w Dzienniku Ustaw z dnia 
10 października 2022 r. pod pozycją 2071 ogłoszono rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o 
udzielenie ochrony międzynarodowej. Podwyższa ono z 9 do 11 zł wysokość stawki 
dziennej wyżywienia zbiorowego w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o 
udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP oraz związaną z tą stawką 
wysokość ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie w ośrodku”. 
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Z uznaniem należy przyjąć podwyższenie wysokości stawki dziennej wyżywienia 
zbiorowego w ośrodku dla osób ubiegających się o udzielenie ochrony 
międzynarodowej na terytorium RP. Pragnę jednak zauważyć, że moje wystąpienie 
zawierało rekomendację podwyższenia wysokości świadczenia pieniężnego na 
pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP przez osoby 
ubiegające się o udzielenie ochrony, do której w odpowiedzi w żaden sposób się nie 
odniesiono.

Dlatego też, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627 ze zm.), ponownie 
zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na 
poruszony przeze mnie problem w wystąpieniu z dnia 17 października 2022 r. (ozn.: 
XI.543.282.2022.MKR). 

Z poważaniem

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/


