
 

 

UWAGI  

SEKCJI PRAW CZŁOWIEKA UNIWERSYTECKIEJ PORADNI 
PRAWNEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

DO PROJEKTU USTAWY  
O CUDZOZIEMCACH Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2012 R. 

 

Poniższe uwagi odnoszą się do projektu ustawy o cudzoziemcach z 

dnia 18 października 2012 r. opublikowanych na stronie internetowej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

(http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/242/21637). Jako że potrzeba wydania 

nowego aktu całościowo regulującego sytuację cudzoziemców oraz 

zamierzona struktura planowanej ustawy nie budzi wątpliwości, poniższe 

uwagi odnoszą się do kwestii problematycznych z punktu widzenia 

komentującego. 

Uwagi przedstawione w punktach 1 i 2 nawiązują do komentarza do 

projektu założeń do projektu ustawy o cudzoziemcach, przedstawionych 

przez Sekcję Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 14 marca 2011 r.  

1. Negatywnie ocenić należy ograniczenie praw osób posiadających 

zgodę na pobyt tolerowany poprzez zakładane ograniczenie ich 

uprawnień na gruncie ustawy o pomocy społecznej, co skutkować 

może marginalizacją tej grupy. Biorąc pod uwagę, że podstawą 

udzielenia zgody na pobyt tolerowany będą w planowanej regulacji 

względy niedopuszczalności lub niemożności wykonania 

wydalenia, osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany powinny 

mieć dostęp do świadczeń z zakresu pomocy społecznej 

przynajmniej w minimalnym zakresie, przewidzianym w obecnie 

obowiązujących przepisach. W przeciwnym razie, będa one – 

nawet w najbardziej skrajnych przypadkach, takich jak te 

dotyczące małoletnich dzieci, pozbawione jakiegokolwiek 

wsparcia ze strony państwa, w sytuacji w której nie maja 
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praktycznie możliwości legalnego i bezpiecznego opuszczenia jego 

terytorium. 

2. W zakresie planowanej regulacji pobytu cudzoziemców w detencji, 

uznać należy iż (skrócony w stosunku do projektu założeń do 

projektu ustawy o cudzoziemcach) okres 12 miesięcy jako okres 

maksymalnego pobytu cudzoziemca w areszcie dla cudzoziemców 

nadal nie znajduje uzasadnienia w świetle zakresu czynności, jakie 

w tym czasie będą podejmowane w celu doprowadzenia do 

wydania decyzji i zorganizowania wyjazdu z terytorium RP. 

Szczególnie niekorzystna jest sytuacja małoletnich cudzoziemców 

bez opieki, którzy znajdą się w detencji (co do których 

przedstawione założenia nie przewidują żadnych wyjątków co do 

okresu ich przebywania w areszcie dla cudzoziemców). Należy 

zwrócić także uwagę, iż przedstawione założenia nie odnoszą się 

do wskazań wdrażanej dyrektywy w zakresie zapewnienia 

niezbędnej pomocy prawnej. Obecny system udzielania bezpłatnej 

pomocy prawnej w całości organizowany jest przez organizacje 

pozarządowe (poza prawem pomocy w postępowaniu przed sądem 

administracyjnym,  co dotyczy bardzo ograniczonej grupy 

wnioskodawców). Prawa cudzoziemców w tym zakresie nie są 

zatem w żadnym stopniu zabezpieczone.  

Ponadto, proponowane w art. 373 projektu przyjęcie 

podstawy umieszczenia w strzeżonym ośrodku, “jeżeli jest to 

niezbędne do sprawnego przeprowadzenia postępowania w 

sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu oraz istnieje 

wysokie prawdopodobieństwo wydania decyzji o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu, bez określenia terminu dobrowolnego 

powrotu” jest sformułowaniem niezwykle szerokim i jest 

nieuzasadnione, biorąc pod uwagę dotkliwość prowadzenia 

postępowania w takich warunkach przez cudzoziemcach, którego 

wolność osobista się zostaje ograniczona.  

3. Wątpliwości budzi fakt przyznania kompetencji do udzielania 

pobytu tolerowanego w sytuacjach określonych w art. 330 projektu 
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tj. „jeżeli zobowiązanie go do powrotu 1) może nastąpić jedynie do 

państwa, w którym, w rozumieniu Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 

listopada 1950 r.: a) zagrożone byłoby jego prawo do życia, 

wolności i bezpieczeństwa osobistego lub b) mógłby zostać 

poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu 

traktowaniu albo karaniu, lub c) mógłby być zmuszony do pracy, 

lub d) mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu 

sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej - w przypadku 

gdy decyzja o odmowie udzielenia mu ochrony humanitarnej stała 

się ostateczna” komendantowi oddziału Straży Granicznej 

i komendantowi placówki Straży Granicznej. Organy te, w zakresie 

swoich obowiązków i kompetencji, mogą nie posiadać 

wystarczających kwalifikacji do dokonania tego typu oceny, 

wymagającej przeprowadzenia daleko idących ustaleń faktycznych 

i ich oceny prawnej w świetle prawa międzynarodowego, zaś 

wydanie nieprawidłowego rozstrzygnięcia w tym zakresie stanowi 

poważne zagrożenie dla cudzoziemca. Ocena przesłanek do 

udzielenia zgody na pobyt tolerowany wszedzie tam, gdzie 

wynikaja one z zagrozenia jego praw, a nie okoliczności o 

charakerze bardziej techincznym, powinna należeć do organu 

mającego wykwalifikowany w tym zakresie personel i niezbędne 

doświadczenie.    

4. Sformułowania użyte w art. 98 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 189 ust. 1 

pkt 2 i 3 projektu co do zatrzymania, umieszczenia w strzeżonym 

ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub zastosowania środka 

zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju  lub 

zastosowania tymczasowego aresztowania powinny zostać 

doprecyzowane poprzez wskazanie czy dotyczą one bezpośrednio 

momentu prowadzenia postepowania a nie także sytuacji, w których 

zdarzenia takie miały miejsce w przyszłości, celem wykluczenia 

stosowania tej drugiej interpretacji w praktyce. Wskazać należy, iż w 

związku z obowiązywaniem domniemania niewinności, tymczasowe 
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aresztowanie nie powinno wywoływać bezpośrednich skutków 

prawnych dla cudzoziemca w określonym w ustawie zakresie.  

5. Proponowana zmiana regulacji dotyczących ustalenia czy związek 

małżeński nie został zawarty lub istnieje w celu obejścia przepisów 

ustawy o cudzoziemcach poprzez każdorazowe dokonywanie tego 

typu ustaleń stanowi rażąco daleką ingerencję w życie prywatne 

współmałżonków zarówno cudzoziemców, jak i obywateli 

polskich. Stanowi ona w istocie domniemanie, że związki 

małżeńskie z cudzoziemcami zawierane są wyłącznie lub w 

przeważającej mierze z pobudek legalizacyjnych, przy czym taka 

ocena nie jest poparta w uzasadnieniu projektu jakimikolwiek 

danymi statystcznymi ani wynikami odnośnych badań, a jedynie 

lakonicznym stwierdzeniem co do „zdarzających się nadużyć”. 

Obecnie istniejąca procedura, przy właściwym stosowaniu, stwarza 

możliwość wyeliminowania ewntualnych nadużyć, zaś 

proponiowane rozwiązanie jest wysoce inwazyjne i nie powinno 

mieć miejsca. 

6. Proponowana regulacja dotycząca odmowy udzielenia zezwolenia 

na pobyt czasowy cudzoziemcowi, który „nie zaliczył roku studiów i 

nie uzyskał warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w 

następnym roku lub semestrze” (art. 145 projektu) powinna zostać 

przeformułowana/uzupełniona, w celu uwzględnienia sytuacji, w 

których cudzoziemiec ma mozliwość kontunowania nauki w 

nastepnym roku lub semestrze poprzez powtarzanie roku studiów lub 

inną niż wpis warunkowy bądź warunkowe zezwolenie formę. 

Wydaje się, że celem regulacji jest odmowa udzielenia zezwolenia 

osobom, które nie kontynuują nauki, zatem uwzględnić należy 

zróżnicowane praktyki poszczególnych typów uczelni co do 

możliwości kontynuowania studiów w sytuacji niezaliczenia roku, 

także poprzerz powtarzanie roku, a nie jedynie poprzez warunkowe 

zaliczenie. 

7. Terminy przewidziane w art. 123 projektu w zakresie postepowania 

prowadzinego w pierwszej instancji (cztery miesiące) nie znajdują 
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uzasadnienia gospodarczego w świetle faktów i danych 

pozyskiwanych i rozważanych w trakcie takiego postępowania. 

Termin miesięczny, z możliwością przedłużenia postępowania w razie 

takiej konieczności, wydaje sie wystarczający i lepiej odpowiada 

potrzebom społecznym w tym zakresie.   

8. Uwzględnienie w art. 154 ust 2 pkt 1 i 2 projektu obok rozwodu także 

separacji budzi wątpliwości o charakterze formalnym, z uwagi na inny 

charakter prawny tej instuytucji, która w przeciwieństwie do rozwodu 

nie rozwiązuje małżeństwa.  

 

 

Kraków, dnia 19 listopada 2012 r.  


