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BMP-0790-2-6/2020/MJ 

             

   Pan 

  Adam Bodnar 

  Rzecznik Praw Obywatelskich 

 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

 
odpowiadając na Pana wystąpienie z 24 czerwca 2020 roku (sygn. KMP.572.5.2018.MZ) w sprawie możliwości 

podjęcia działań legislacyjnych, które umożliwią realizację czynności kontrolnych przez przedstawicieli Rzecznika 

Praw Obywatelskich podczas działań związanych z wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, 

w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, uprzejmie przedstawiam, co następuje.  

W ocenie resortu spraw wewnętrznych i administracji przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich 

są uprawnieni do uczestnictwa, w charakterze obserwatorów, w czynnościach związanych z eskortowaniem 

przez funkcjonariuszy Straży Granicznej cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego 

państwa, do którego zostaje doprowadzony w związku z przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu.   

  Jednocześnie uprzejmie informuję, że na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 1053/2013 z dnia 

7 października 2013 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji 

stosowania dorobku Schengen oraz uchylenia decyzji komitetu wykonawczego z dnia 16 września 1998 r. 

dotyczącej utworzenia Stałego Komitetu ds. Oceny i Wprowadzania w Życie Dorobku Schengen1, w 2019 roku 

w Polsce odbyła się misja ewaluacyjna dotycząca powrotów cudzoziemców. Strona polska otrzymała 

pozytywną ocenę z tej ewaluacji, niemniej wskazano, że jednym z elementów wymagających wzmocnienia 

jest obszar monitoringu podczas realizacji decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. 

Mając powyższe na uwadze, jak również zgłoszony przez Pana Rzecznika postulat nowelizacji 

przepisów prawa regulujących zasady uczestnictwa obserwatorów w prowadzonych operacjach 

powrotowych uprzejmie informuję, że – w celu zapewnienia bardziej szczegółowego, przejrzystego  

i skutecznego procesu monitoringu podczas realizacji decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu – 

jest planowane podjęcie przez Straż Graniczną jeszcze w 2020 roku działań ukierunkowanych na zmianę 

dotychczasowych regulacji normujących przedmiotową kwestię.  

Z poważaniem 

MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

z up. Bartosz Grodecki 

Podsekretarz Stanu 

- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym - 

                                                           
1 Dz. Urz. UE L 295 z 6.11.2013, str. 27-37.  


