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Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 

Podczas badania sprawy indywidualnej pojawił się problem natury generalnej, 

dotyczący procedury zamieszczania w Systemie POBYT informacji o składanych przez 

cudzoziemców odwołaniach od wydawanych w ich sprawach decyzji. 

W jednej ze skierowanych do mnie skarg opisany został przypadek Pani D. 

D . , która w stosownym terminie złożyła odwołanie o d decyzji Szefa 

Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 4 maja 2011 r. o nr DPU-420-72/SU/2011, 

odmawiającej nadania statusu uchodźcy i przyznania ochrony uzupełniającej oraz 

orzekającej o wydaleniu z Polski wobec braku podstaw do wydania zgody na pobyt 

tolerowany, po czym została zatrzymana z uwagi na podejrzenie nielegalnego pobytu na 

terytorium Polski. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 21 maja 

2011 r. o sygn. ..., wydanym 9 dni po złożeniu odwołania w Urzędzie do Spraw 

Cudzoziemców, Cudzoziemka umieszczona została w Ośrodku Strzeżonym dla 

Cudzoziemców. Z uzasadnienia postanowienia Sądu wynikało, iż w dacie orzekania w 

Systemie POBYT nie było informacji o wniesieniu przez Stronę wspomnianego odwołania. 

Sąd uznał tym samym pobyt Cudzoziemki w Polsce za nielegalny i stwierdził, iż spełnia 

Ona przesłanki do umieszczenia w placówce detencyjnej w celu zabezpieczenia 

prawidłowej procedury związanej z wydaleniem z Polski. 

W odpowiedzi na moje wystąpienie, udzielonej przez Zastępcę Dyrektora 

Departamentu Postępowań Uchodźczych w podległym Panu Ministrowi Urzędzie, 

potwierdzono, iż informacja o złożonym przez Cudzoziemkę odwołaniu została 

zarejestrowana i wpisana do Systemu POBYT z opóźnieniem. Zapewniono mnie 
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jednocześnie, iż opóźnienie to było wyjątkiem, a odwołania od decyzji Szefa Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców z zasady są rejestrowane i wpisywane do wspomnianego Systemu 

niezwłocznie, zazwyczaj w dniu wpływu. 

Niezależnie od uzyskanych zapewnień pozwolę sobie jednak zauważyć, iż Pani 

D. D. poniosła negatywne konsekwencje zaistniałego uchybienia. 

Osadzenie Cudzoziemki w placówce detencyjnej wynikało bowiem z błędnego 

przeświadczenia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, iż Cudzoziemka nie wniosła 

odwołania od decyzji orzekającej m.in. o Jej wydaleniu z Polski i że z tego powodu wobec 

Cudzoziemki prowadzona jest procedura deportacyjna. Wobec tego, że w momencie 

zatrzymania Pani D. D. brak było stosownego wpisu w Systemie 

POBYT, powyższe konsekwencje były nieuniknione. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o 

Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), 

zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zmierzających do 

usprawnienia procedury zamieszczania informacji w Systemie POBYT, aby w przyszłości 

uniknąć tego typu incydentów. Jak wykazała opisana wyżej sprawa, wszelkie uchybienia w 

tym zakresie mogą bowiem narażać cudzoziemców na liczne uciążliwości, a także utrudniać 

działanie innych organów korzystających z Systemu POBYT. 


