
Sltowarzyszenie
llnterwencji
Hrawnej

Ul, Siedmiogrodzka 5 lok. 51
0t-204 Warszawa

tel,/fax, (+ 48) 22 62 j. 51 65
e-mail : biuro@interwencjaprawna,pl

www,interwencjaprawna.pl

Warszawa, 15 paldziernika 2013 r,

Szanowny Pan

Barttomiej Sienkiewicz

Minister Spraw Wewnqtrznych

ul, Stefana Batorego 5

02-59L Warszawa

Skarga

na dziafanie Szefa Urzqdu do Spraw Cudzoziemc6w
wrazz wnioskiem o wszczqcie czynno5ci kontrolnych

ln<rrI Y ' h. ' - r

Ad&o.,Ol,^l \olruru l\tan"Af,t,t -- " 0 -l

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej jest organizacjq pozarzqdowq, ktorej statutowym celem jest
podejmowanie dzialari na rzecz przestrzegania praw cztowieka i przeciwdzialanie nier6wnemu
traktowaniu. Dq2qc do wprowadzania zmian systemowych w prawie i polityce spotecznej, bierzemy
udzial w konferencjach, konsultacjach akt6w prawnych, komentujemy przepisy prawa, sporzqdzamy
ekspertyzy i opinie, prowadzimy badania i monitoringi, Zajmujemy siq takze dziatalno6ciq
edukacyjnq i informacyjnq,

W dniach od 22 kwietnia do 18 czerwca 2OL0 r. Zesp6i Kontroli i Ochrony Informacji
Niejawnych Urzqdu do Spraw Cudzoziemc6w przeprowadzit planowq kontrolq systemowq w
zakresie oceny sposobu prowadzenia przez Wojewodq Mazowieckiego postqpowari
administracyjnych w przedmiocie udzielenia cudzoziemcowi zezwoled na zamieszkanie na czas

oznaczony w trybie art, 53 ust, L pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r, o cudzoziemcach,

W wystqpieniu pokontrolnym z dnia 3L sierpnia 2010 r, Szef Urzqdu do Spraw Cudzoziemc6w
zalecii Wojewodzie Mazowieckiemu weryfikowanie kazdego - r6wnie2 kolejnego - wniosku o

udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej polskiej z

uwagi na pozostawanie w zwiqzku mat2eriskim z obywatelem polskim. Zgodnie z zaleceniami,
weryfikacja winna siq odbywai nie tylko w oparciu o ziozone przez stronq dokumenty, ale takze
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poprzez wykorzystanie innycfl $rodk6w dowodowych. w ocenie stowarzyszenia nie znajduje to
umocowania w obowiqzujqcych przepisach prawa,

Zgodnie z arl' 55 ust. L ustawy o cudzoziemcach, organ prowadzqcy postqpowanie o
udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemcowi bqdqcemu matzonkiem
m'in' obywatela polskiego ustala , czy zwiqzek matzer{ski nie zostal zawarty w celu obej6cia przez
cudzoziemca przepis6w o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium
Rzeczyposporitej porskiei, je2eri okoricznoSci sprawy wskazuiq, 2e:

t' jedno z mat2onk6w przyjqlo korzysi majqtkowq w zamian za wyra2enie zgody na zawarcie
malzefistwa, o ile nie wynika to ze zwyczaju ugruntowanego w danym paristwie lub grupie
spoleczn ej;

2' matzonkowie nie wypetniajq prawnych obowiqzk6w wynikajqcych z zawarcia matzefistwa;
3, mal2onkowie nie zamieszkujq wspdlnie;
4, matzonkowie nie spotkali siq nigdy przed zawarciem mat2e6stwa;
5, mai2onkowie nie m6wiqiqzykiem zrozumiaiym dra'bojga;
6' mal2onkowie nie sq zgodni co do dotyczqcych ich danych osobowych i innych istotnych

okolicznoSci, kt6re ich dotyczq;
7' jedno z mai2onk6w lub oboje malzonkowie w przesztoSci zawierali ju2 maf2errrstwa dla

pozoru,

Szef urzqdu do Spraw Cudzoziemc6w uznat, i2,,Katalog czynnosci wymienionych w art,55 ust,
1 zaktada wrqcz prowadzenie czynnosci dowodowych, kt6rych wynik zgodnie z tq regulacjq obliguje
organ do przeprowadzenia ,,pogtqbionego" postqpowarria dowodowego w okre5lonym przez
ustawodawcq kierunku. Niemal nie spos6b sobie wyobrazi(, i2 ustalenie, ie malionkowie nie
zamieszkuiq wspolnie (art. 55 ust' l" pkt 3 ustawy), mallonkowie nie mowiq jqzykiem zrozumialym
dla oboiga (art' 55 ust, l- pkt 5 ustawy) czy mal2onkowie nie sq zgodni, co do dotyczqcych ich danych
osobowych iinnych okolicznoici, ktore ich dotyczq (art,55 ust, L pkt 6 ustawy) bqdzie mo2liwe bez
przeprowadzenia przez organ czynno6ci dowodowych, np. wywiadu w miejscu deklarowanego.
wsp6lnego zamieszkania mat2onk6w, przesluchania stron, etc.,,

Stoimy na stanowisku, i2 w sytuacji pierwszego ubiegania siq przez cudzoziemca o udzielenie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony z uwagi na mafzefistwo z obywatelem polskim
przeprowadzenie ,,pogfqbionego" postqpowania dowodowego na okoliczno6i ,,autentycznoSci,,
zwiqzku mat2eriskiego wydaje siq byi uzasadnione, gcly2 pozwala organowi prowadzqcemu
postqpowanie administracyjne na ustalenie ewentualnego wystqpowania na gruncie
rozpoznawanej sprawy okolicznoSci mogqcych Swiadczyi o pr6bie obejScia przepis6w o udzielaniu
zezwoled na zamieszkanie na czas oznaczony, Uwal:amy natomiast, iz przeprowadzenie
dodatkowych czynno5ci dowodowych w trakcie kolejnego postqpowania administracyjnego moze
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nastqpii jedynie wwyjqtkowych iuzasadnionych przypadkach, na co wskazuje brzmienie art,55 ust,L ustawy o cudzoziemcach, Niedopuszczalne iest, w naszej ocenie, ka2dorazowe badanie
,,legalno5ci" malzedstwa w srltuacji, gdy organ administracji przeprowadzil ju2 takie badanie przy
okazji udzielania pierwszego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony iw jego wyniku niepowziqt wqtpliwosci co do motyw6w zawarcia zwiqzku mat2edskiego i relacji miqdzy mat2onkami,
Nalezy zauwazvc, i2 organy administracji wyposazone sE w szereg narzqdzi pozwalajqcych naustalenie' czy mal2efstwo nie zostato zawarte w celu obejscia przepis6w prawa, co gwarantuje immozliwoii wnikliwego zbadania okoliczno6ci sprawy i eliminuje nadu2ywanie przez cudzoziemcow
instytucji mat2edstwa w ceru regarizacji pobytu w porsce,

Uwa2amy zatem, i2 przyiqta przez szefa Urzqdu do spraw cudzoziemc6w interpretacja
przepisu art' 55 ust' 1- ustawy o cudzoziemcach nie jest wtaiciwa. Nato2enie na wojewodq
Mazowieckiego obowiqzku ka2dorazowego weryfikowania ,,autentycznosci,, malze6stwa zawartego
przez cudzoziemca z obywatelem polskim pozbawione jer;t podstaw prawnych, a w konsekwencji
uderza w konstytucyjnq zasadq praworzEdnoici oraz zasadq demokratycznego paristwa prawnego,
narusza prawo do poszanowania 2ycia rodzinnego, o ktorym mowa w art, g Konwencji o ochroniepraw czfowieka i podstawowych wolnoici, a takze zasadq pogtqbiania zaufania obywateli oo
organ6w Pa6stwa, wyrazonq w art, g kodeksu postqpowania administracyjnego,

w zwiqzku z powy2szym, wnosimy o wszczqcie czynrroSci kontrolnych, w celu uchylenia ww,
n ieprawidlowoSci,
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