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Warszawa, L5 lutego 2019 r.
Szanowny Pan
Krzysztof Koztowski
Sekretarz Stanu
Mi nisterstwo Spraw Wewnqtrznych i Ad mi nistracji

Szanowny Panie Ministrze,

W odpowiedzi na pismo z dnia 5lutego br. (znak DP-WLM-O231-II/I}IUMM) w zalqczeniu przekazujq
uwagi Stowarzyszenia Interwencji Prawnej do projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium RP oraz niektdrych innych ustaw zdnia 4lutego 2019 roku przygotowane przez zesp6t

pracownik6w icztonkdw Stowarzyszenia w skfadzie: Olga Dobrowolska, Malgorzata Ja2wi6ska,
Aleksandra
Pulchny, Katarzyna Slubik.

w oczach Pana Ministra. Chcialabym tak2e zadeklarowai, 2e jako
z przyjemno6ciq welmiemy ponownie udzial w dalszych etapach prac nad projektowanymi

Liczq, 2e nasze uwagi znajdq uznanie

organizacja
zmianami.

Lqczgwyrazy szacunku,

Alelzs and

ra

l

t:..,p::

l "! r sb a

Misiq stowarzyszenia lnterwencji prawnej jest zapewnienie spdjnosci spolecznej
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Hts

_

mtowarzyszenre

ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51
01-204 Warszawa
tel./fax. g a8) ZZ 621 51 65

ffinterwencji
ffirawnej

e-mail : biuro@interwencjaprawna.pl
www.interwencja prawna. pl

UWAGI
STOWARZYSZEN IA INTERWENCJI PRAWNEJ

DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O UDZIELANIU CUDZOZIEMCOM OCHRONY
NA TERYTORIUM
RP ORAZ NIEKT6RYCH INNYCH USTAW
Z DNIA 4 LUTEGO 201.9 ROKU

u.c. - ustawa z dnia 12 grudnia 201,3 r. o cudzoziemcach (tekst. jedn. Dz.U. 2016 poz. 1990)

u.u'c'o.

-

ustawa

z dnia 13 czerwca

2OO3

Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U.2O1g.

1.

j"

r. o

udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium

j.09)

Procedury graniczne (art. 39b ust. 1 u.u.c.o.)

a)

Przestanka wszczqcia procedury granicznej: podanie przez wnfioskodawcq innych
przyczyn wniosku (art. 39b ust. 1 pkt 1 u.u.c.o.)

W odniesieniu do proponowanejw projektowanym art.39b ust.

l

przeslankiodnoszqcejsiq do pocJania przez

wnioskodawcg innych przyczyn wniosku niz obawa przed prze5ladowaniem z powodu rersy, religii,
narodowo$ci, przekonari politycznych lub przynale2no5ci do okre6lonej grupy spotecznej lub ryzykp doznania
powa2nej krzywdy albo niepodanie zadnych informacji o okolicznoiciach zwiqzanych z obawq przed
przeSladowaniem lub ryzykiem doznania powa2nej krzywdy, trzeba zauwaLy(, ze specyfika postqpowania
o

udzielenie ochrony miqdzynarodowej sprawia, ze cudzoziemcy

w trakcie skladania wniosku w

plac6wce

Stra2y Granicznej nie zawsze zeznaiq co do sedna sprawy

imogq nie wymienii wszystkich przyczyn ubiegania
siq o ochronq od razu, mimo spelniania przez nich przeslanek udzielenia ochrony miqdzynarodowej. Zloienie
wniosku na granicy trwa kilka minut iodbywa siq chwilq po zakoriczeniu nierzadko dtugiej iwyczerpujqcej
podro2y, w warunkach niesprzyjajqcych zeznawaniu na temat prze2y(takich jak prze6ladowanie czy torturyl.
Odbywa siq ono w spos6b iw pomieszczeniu niegwarantujqcym pelnej prywatnoSci oraz komfortu dla os6b,
od kt6rych wnioskite sq odbierane. Ponadto brakuje gwarancji informacyjnych na temat zasad postqpowania
przezco cudzoziemcy nie sq Swiadomi, ze powinniw tym wtaSnie momencie bardzo szczeg6towo przedstawii
powody ubiegania siq o ochronq w Polsce. Zachowanie os6b po traumatycznych przejSciach charakteryzuje
siq wycofaniem, ograniczonq reakcjq na p16bq nawiqzania kontaktu, niechqciq do odpowiadania na pytania

w kraju

i brakiem zaufania do osoby obcej, szczeg6lnie umundurowanej,
Dlatego te2 osoby ubiegajqce sig o ochronq miqdzynarodowq niejednokrotnie bojq siq na tym etapie podai
dokladne przYczyny wyjazdu. Na granicy brakuje efektywnych procedur identyfikacji os6b szczeg6lnie
dotyczqce prze2y(

pochodzenia

wrazliwych oraz mozliwo6ci przygotowania na przesfuchanie przez psychologa osoby po traunlatycznycn
- Zob. A' Chrzanowska, P. Mickiewicz,
K. Stubik i in., lVa granicy, Raport z monitoringu dostqpu do postqpowqnia o
udzielenie ochrony miqdzynarodowei no przejiciach granicznych w Terespolu, Medyce i nq lotnisku Wqrszqwq Okqcre,
red' A' Chrzanowska, dr W. Klaus, Analizy. Raporty. Ekspertyzy 6/2016, Stowarzyszenie Interwencji prawnej, Warszawa
2016,
docs/ARE-2 16-na-gra nicy.pdf
Misiq stowarzyszenia Interwencji prawnej jest zapewnienie spdjnoSci spotecznej
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tortur iprzemocy nie wspomni od razu o przeslankach
wymienionych w powy2szym przepisie, nie bqdzie wta6ciwie zidentyfikowana i zostanie objqta procedurq
granicznq trafiajqc do strze2onego oSrodka dla cudzoziemc6W co poglqbi jej zly stan psychiczny, Jest to
niezgodne z dyrektywq 201,3/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wsp6lnych procedur udzielania i
cofania ochrony miqdzynarodowej stanowiqcej w motywie 28 oraz 29 Niektorzy wnioskoddwcy mogq
potrzebowat szczegolnych gwarancji proceduralnych, (...) Pahstwa czlonkowskie powinny starat siq
przejSciach, dlatego istnieje ryzyko, ze ofiara

zidentyfikowai wnioskodowcow potrzebujqcych szczegolnych gwarancji proceduralnych, zanim zostanie
podiqta decyzja w pierwszej instoncji, Wnioskodawcom tym naleiy zapewnii odpowiednie wsparcie, w tym

da( wystarczajqco du1o czasu, w celu stworzenia warunk1w niezbqdnych do zapewnienia im skutecznego
dostqpu do procedur oraz do przedstawienia element6w potrzebnych do uzasadnienia ich wniosku o
u

dzi e I e n i e och rony m i q dzy n o rod owej.

W przypodku gdy wnioskodawcy potrzebujqcemu szczegolnych gwarancji proceduralnych nie moina
zapewniC odpowiedniego wsporcio w ramach procedury granicznej lub procedury prowadzonej w trybie
przyspieszonym, wnioskodawca taki powinien zostai zwolniony z takich procedur. Potrzeba szczegolnych
gwarancji proceduralnych o charakterze, ktory moglby uniemoiliwi( stosowanie procedury granicznej lub
procedury prowadzonej w trybie przyspieszonym powinna takie oznoczat zapewnienie wnioskodawcy

w przypadkach, gdy jego odwolanie nie wywoluje automatycznie skutku
z myilq o nadaniu skutecznoici irodkowi zaskarienia w szczegolnej sytuacji tego

dodatkowych gwarancji
zawieszaiqcego,
wnioskodawcy.

Konieczne

jest wprowadzenie do polskich przepis6w przestanek, kt6re spelnialyby powy2sze wymogi

przepis6w europejskich w zakresie natychmiastowego odejScia od procedury granicznej w przypadku os6b o

specjalnych potrzebach.

W innym przypadku projektowane

przepisy bqdq niezgodne

z

dyrektywq

proceduralnq.

b)
JeSli chodzi

Przeslanka wszczqcia procedury granicznej: przedstawienie wyrainie niesp6jnych,
sprzecznych lub nieprawdopodobnych wyjaSniei (art. 39b ust. 1 pkt 3 u.u.c.o.)

o

wprowadzenie przeslanki przedstawiania wyralnie niesp6jnych, sprzecznych lub
nieprawdopodobnych wyjaSnieri na potwierdzenie faktu przeSladowania lub ryzyka doznania powazniej
krzywdy, kt6re sq sprzeczne ze sprawdzonymi informacjami dotyczqcymi kraju pochodzenia, Stowarzyszenie
Interwencji Prawnej proponuje usuniqcie okre6leri ,,niesp6jnych" i ,,sprzecznych". W trakcie skladania
wniosku statusowego w plac6wce Strazy Granicznej w przypadku tzw. traumat6w nale2y oczekiwai
niesp6jnych, a czasem nawet sprzecznych wyjaSnie6, bowiem jest to skutkiem przezytych przez nich
doSwiadczeri i jest objawem stresu pourazowego.

Jak wskazuje siq

w przygotowanym przez Wysokiego Komisarza Narod6w Zjednoczonych do Spraw

Czlowieka (2004) Protokole stambulskim. Podrqcznik skutecznego badonia

i

praw

dokumentowonia tortur oraz

innego okrutnego, nieludzkiego lub poniiajqcego traktowania lub karonia,,Prowadzqcy dochodzenie nie
powinien spodziewai siq, 2e uslyszy calq historiq ju2 w trakcie pierwszego przesluchania. Udzielenie
odpowiedzi na pytania intymne jest dla domniemanej ofiary prze2yciem traumatycznym" (p. 93). Szczeg6lnie
trudne jest przywolywanie okoliczno5ci zwiqzanych z przemocQ seksualnq. Wskazuje siq, ze ,,bardzo czqsto
ofiary przemocy seksualnej nie chcE m6wii lub zaprzeczajE, 2e przemoc taka miala w og6le miejsce. Dopiero
3
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przy drugim lub trzecim spotkaniu, jeSli prowadzqcy przesiuchanie wykazuje empatiq izrozumienie oraz
poszanowanie dla kultury isytuacji ofiary, jest ona sklonna przekaza(wiqcej informacji" (p.gg).
Ofiary przemocy, w tym przemocy seksualnej, czqsto sq w stanie uporzqdkowai swoje do6wiadczenia dopiero
po pewnym czasie od ich wystqpienia, w sprzyjajqcych do tego spokojnych warunkach oraz bqdqc pod opiekq
specjalisty. lch zeznania na poczEtkowych etapach postqpowania mogq charakteryzowai siq pewnymi
niesp6jno6ciami bqd2 chaotyczno5ciq. Nie powinno skutkowai
trybie granicznym.

c)

to jednak prowadzeniem postqpowania w

Przesfanka wszczqcia procedury granicznej: pochodzenie wnioskodawcy z bezpiecznego

kraju pochodzenia lub przyjazd z bezpiecznego kraju trzeciego (art. 39b ust. 1 pkt 4
u.u.c.o.)

Jeili chodzi o przeslankq pochodzenia wnioskodawcy z bezpiecznego kraju pochodzenia lub jego przyjazdu z
bezpiecznego kraju trzeciego to nalezy rszna(, ze przepis ten jest niezgodny z arL. 3t ust. gb Dyrektywy
2013/32/UE Dyrektywa dopuszcza jedynie mo2liwoii rozpatrywania wniosku w postqpowaniu granicznym
wobec os6b, kt6re przyjechaty z bezpiecznego kraju pochodzenia. Niezgodne z przepisami europejskimijest
rozszerzenie tego katalogu o osoby przyje2d2ajqce z bezpiecznego kraju trzeciego.

d)

Przesfanka wszczqcia procedury granicznej: zniszczenie dokumentu (art. 39b ust. 1 pkt 7

u.u.c.o.)

W odniesieniu do projektowanego art. 39b ust, 2 pkt 7 (zniszczyl dokument to2samo6ci lub rlokument
podr62y lub pozbyl siq ich, je2eli te dokumenty pomoglyby w ustaleniu jego to2samojci lub obywatelstwa)
artykutten narusza tre6i art.31 ust 8lit d Dyrektywy2Ot3l32/UE. Nalezy zauwa1yi, ze sam fakt zniszczenia
lub pozbycia siq dokumentu to2samo5ci lub dokumentu podr62y zgodnie ze wskazanym przepisem dyrektywy

nie uzasadnia zastosowania trybu granicznego. Organy muszq dodatkowo ustalii, ze cudzoziemiec dziatal w
zlej woli, a wiqc m,in,2e pozbycie siq wskazanych dokument6w nie byto podyktowane wzglqdami
bezpieczefistwa danego cudzoziemca w trakcie podr62y, a wynikato z chqci celowego wprowadzenia w btqd
polskich organ6w i/lub zatajenia swojej tozsamoSci.

e)
Projektowany

Brak Srodka odwotawczego w procedurach granicznych (art. 39b ust" 4 pkt 3 u.u.c.o.)

art.39b ust.4 pkt 3 przewiduje brak Srodka odwotawczego od decyzji wydanej

w

postepowaniu granicznym, Takie unormowanie narusza art. 3L ust 3 w zw. z arl.78 Konstytucji, a takze art.
46 ust. 3 Dyrektywy 20L3/32/UE.

Artykul 78 Konstytucji przewiduje dwuinstancyjno66 postqpowaf administracyjnych. Wyjqtki od tej zasady
mogq zostai przewidziane w ustawie, Nie oznacza to jednak absolutnej swobody ustawodawcy zwyktego.
Kazde ograniczenie konstytucyjnych praw podmiotowych, w

tym prawa do dwuinstancyjnego postqpowania
administracyjnego, musi spetniai przeslanki ograniczenia praw wskazane w art.3L ust.3 Konstytucji.
Pozbawienie os6b uciekajqcych przed prze5ladowaniem lub ryzykiem doznania powa2nej krzywtly w kraju
pochodzenia prawa do dwuinstancyjnego postqpowania administracyjnego nie jest konieczne w
demokratycznym paristwie prawa i nie jest uzasadnione 2adnq ze wskazanych w Konstytucji wartoSci. W
uzasadnieniu komentowanego projektu wskazano,2e likwidacja instancji odwofawczej byla niezbgdna,,dla
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umozliwienia cudzoziemcowi zapoznania siq z decyzj4 w jego sprawie w mo2liwie najkr6tszym terminie,,. Slp
nie widzi w jaki spos6b pozbawienie cudzoziemca prawa do dwuinstancyjnego postepowania ma przyczynii
siq do realizacji wskazanego przez projektodawcq celu. Co wiqcej, cel ten jest niezgodny z wskazanymi w
Konstytur:ji dopuszczalnymi celami ograniczenia praw konstytucyjnych. W konsekwencji, unormowanie to
narusza przepisy rangi konstytucyjnej, a tym samym nie powinno zostai uchwalone w zaproponowanej
formie.
Pozbawienie cudzoziemc6w ubiegajqcych siq o udzielenie ochrony miqdzynarodowej prawa
do odwolania w

administracyjnym toku instancji narusza tak2e art.46 ust 3 DyrektywV 2Ot3/32/UE. W artykule tym
ustawodawca unijny wymaga, aby zapewniony przez prawo krajowe skuteczny 6rodek odwolawczy
gwarantowal rozpatrzenie zar6wno okolicznodci faktycznych, jak i kwestii prawnych.
Decyzje te bqdq
podlegai kontrolisqd6w administracyjnych, jednak biorqc pod uwagq, 2e sqdy te sq wytqcznie
sqdami prawa,
a nie fakt6w, nie spelniajq one kryteri6w wskazanych w omawianym przepisie dyrektywy.
Pozostawienie omawianego przepisu projektu ustawy
samym do naruszenia przepis6w prawa unijnego.

f)

w

proponowanym ksztalcie doprowadziloby tym

Brak dostqpu do bezptatnej pomocy prawnej w procedurze granicznej

W projekcie ustawy nie zawarto r6wnie2 przepis6w gwarantujqcych dostqp do bezptatnej pomocy prawnej
dla os6b objqtych procedurq granicznq. Jest to powazne uchybienie polskiego ustawodawcy, naruszajqce
dyrektywq 2or3/32/UE (art. 46 ust. 7), kt6ra wprost stanowi, ze w postqpowaniach przyspieszonych
oraz
granicznych, szczeg6lnie gdy ustawodawca dopuszcza mo2liwoSi wydalenia
cudzoziem ca przez zakofczeniem
postqpowania odwotawczego (a takie przepisy de facto przewidziane sq w art.39b
ust.4 pkt 3,5 i6 projektu

ustawy) niezbqdne jest zagwarantowanie cudzoziemcowi obligatoryjnego dostqpu do nieodptatnej pomocy
prawnej oraz do rozprawy przed niezale2nym sqdem/trybunalem. Polski ustawodawca
takich gwarancji nie

przewidziat' Bez ich wprowadzenia niemo2liwe jest projektowanie przepis6w skutkujqcych
szybkim
wydaleniem cudzoziemca z terytorium Rp.
Co wiqcej, biorqc pod uwagq fakt, 2e projektodawca pozbawil cudzoziemca prawa do dwuinstancyjnego
postqpowania administracyjnego, a tym samym to skarga do sqdu administracyjnego
stanowi (rodek
odwolawczy, kt6ry jest sqdem prawa, nie jest spelniony warunek wskazany w art. 46 ust. 7 lit b
Dyrektywy

20L3/32/UE W konsekwencji Srodek odwolawczy, w tym wypadku skarga do sqdu administracyjnego, musi
mie6 charakter absolutnie suspensywny zgodnie ze wskazanym przepisem dyrektywy. w konsekwencji
projektowany art.39 b ust.4 pkt 5 i6 jest niezgodny z przepisami dyrektywy.
Skarga do sqou
administracyjnego powinna bowiem, zgodnie zart.46 ust.5 w zw. z ust,7 lit a i b dyrektywy
20l3l32lUE,
miei charakter a bsolutnie suspensywny.

g)

Skr6cenie terminu do wniesienia skargi do sqdu administracyjnego (art. 39b ust. 4 pkt 4

u.u.c.o.)
Niezasadne jest sk16cenie terminu na zlozenie skargi do sqdu administracyjnego do 7 dni. Biorqc pod
uwagq

fakt, 2e cudzoziemcy podlegajqcy procedurze granicznej bgdq przebywai w o(rodkach typu zamkniqtego, ich
dostqp do pomocy prawnej, a tak2e do akt w ich sprawie bqdzie istotnie ograniczony. Skarga do sqdu
administracyjnego musi

byi

sporzqdzona

w jqzyku polskim co najczq6ciej bqdzie wykluczai
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jej sporzqdzenia przez cudzoziemca. Co wiqcej, w odniesieniu do skarg do sqdu
administracyjnego w innych postepowaniach, sprawy dotyczqce cudzoziemc6w sq dodatkowo
samodzielnego

skomplikowane ze wzglqdu na bariery jqzykowe. Przed sporzqdzeniem skargi niezbqdne jest wglqd do akt,
kontakt z klientem, a czqsto tak2e zaaran2owanie pomocy tlumacza. Sq to czynnodci wymagajqce
czasu.

Uwzglqdniajqc dodatkowo skomplikowany charakter postqpowari w sprawie udzielenia
ochrony
miqdzynarodowej, ponad czterokrotne skr6cenie terminu zlo2enia skargi do sqdu administracyjnego
wobec
standardowych spraw administracyjnych jest niczym nieuzasadnione, a w praktyce moze powodowai
pozbawienie cudzoziemc6w prawa do sqdu.
Ponadto, w ocenie SIP projektowany art. 39b ust. 5 pkt l jest niesp6jny z pozostatymi przepisami dotyczqcymi
procedury granicznej. Artykul ten wskazuje, ze postanowienie o rozpatrywaniu wniosku w trybie granicznym
wygasa z mocy prawa w przypadku niezatatwienia sprawy w terminie 28

dni- z dniem uplywu. Nale2y jednak
wskazai, 2e zgodnie z art. 39b ust. 4 pkt 1 projektowanej ustawy Szef Urzqdu do Spraw Cudzoziemc6w
zalatwia sprawq w terminie nie p62niej ni2 20 dni od daty zlo2enia wniosku. W konsekwencji w przypadku
uchybienia temu terminowi, a wiqc 20 dni, postanowienie o rozpatrzeniu wniosku w trybie granicznym winno
z mocy prawa wygasai.

h)

Miejsce prowadzenia procedury granicznei (art. g9b ust. 1b u.u.c.o.)

Niezgodne z dyrektywq 201'3/32/UE w ocenie SIP jest tak2e projektowany

art.89b ust. 1b, kt6ry przewiduje
umieszczanie cudzoziemc6w, wobec kt6rych prowadzone jest postqpowanie w trybie granicznym w
strzezonym oSrodku lub areszcie dla cudzoziemc6w polo2onym mo2liwie najbli2ej przejgcia granicznego, w

ktorym cudzoziemiec zlo|yl wniosek o udzielenie ochrony miqdzynarodowej. Artykut 43 ust. L dyrektywy
201'3/32/UE wskazuje, ze procedura graniczna polega na podejmowaniu na granicy lub w strefach
tranzytowych decyzji dotyczqcych cudzoziemc6w. Tym samym to tam winni znajdowai siq cudzoziemcy
podlegajqcy tej procedurze, a nie w strze2onych oSrodkach lub aresztach dla cudzoziemc6w, gdzie
zatrzymywani sq cudzoziemcy na innych podstawach prawnych. Artykut 43 ust. 3 dyrektywy 201,3/32/UE

w

przypadku przyjazdu du2ej liczby obywateli paristwa trzeciego lub bezparistwowcdw
sktadajqcych wnioski o udzielenie ochrony miqdzynarodowej na granicy lub w strefie tranzytowej, co
praktycznie uniemozliwiatoby ich pobyt w oSrodkach granicznych lub strefach tranzytowych, dopuszcza icn
zakwaterowanie w innych miejscach znajdujqcych siq w pobli2u granicy lub strefy tranzytowej takich jak np.
strze2one o(rodki dla cudzoziemc6w. Pobyt cudzoziemc6w podlegajqcych procedurze granicznej nie na
granicy ani w strefie tranzytowej mo2e tym samym stanowii jedynie wyjqtek, a nie regutq, W konsekwencji
projektowany przepis jest niezgodny z art.43 ust. 1. i 3 dyrektywy 2Ot3/32/tJE, a tak2e z istotq procedury
wylqcznie

gra n icz nej.

2. Prawo do sqdu w procedurze uchodiczej i granicznej
a) prawo do sqdu w pr.ocedurze granicznej

w zwiqzku z niezapewnieniem cudzoziemcowi pomocy prawnej w postqpowaniu
administracyjnym w postQpowaniu granicznym, a tak2e wobec faktu, ze sqd administracyjny jest sqdem

Jak wskazano powyzej,
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prawa, a nie faktu, arL.46 ust. 5

i7 Dyrektywy 2}I3/32/UE

wymaga, aby w toku calej procedury, a wigc takze
w trakcie postepowania sqdowoadministracyjnego, cudzoziemiec podlegal ochronie przed wydaleniem.

Projektowana zmiana ustawy narusza wskazane przepisy dyrektywy, bowiem
automatycznego skutku suspensywnego,

nie

gwarantuje

a jedynie wnioskowq suspensywnosi decyzji.

Co wiqce.i, w decyzji wydawanej

w procedurze granicznej organy orzekajq takze o zobowiqzaniu cudzoziemca
powrotu'
do
W ramach tego postqpowania organy, a nastqpnie sqd administracyjny, zobowiqzane sq do
zbadania czy zobowiqzanie cudzoziemca do powrotu nie naruszy jego praw zagwarantowanych
m.in, w art.2
(prawo do 2ycia) iart.3 (zakaztortur) Europejskiej Konwencji Praw Czlowieka.Zorzecznictwa
Europejskiego
Trybunalu Praw Czlowieka wynika, ze skuteczny (rodek odwolawczy w odniesieniu do
decyzji o wydaleniu
cudzoziemca, jeSli wydalenie mo2e skutkowai naruszeniem zakazu tortur lub innego nieludzkiego
lub
poni2ajqcego traktowania, musi miei automatyczny skutek suspensywny,
a wiqc w trakcie jego
rozpatrywania strona nie mo2e zostai wydalona (Gebremedhin
[Gaberamadhien], op. cit., S 66, oraz Hirsi
Jamaa i lnni przeciwko Wlochom [Wielka lzba], nr 27765/09, S 200, 23 lutego 2012
roku). projektowane
przepisy nie spelniajq tego wymogu. cudzoziemiec, wobec kt6rego wydano
decyzjq w trybie granicznym, w
przypadku wskazywania na obawq przed powrotem do kraju pochodzenia
ze wzglqdu na naruszenie art.2
lub art.3 Europejskiej Konwencji Praw czlowieka nie ma zagwarantowanego jrodka odwolawczego
o
automatycznym skutku suspensywnym. Mo2liwoSi wstrzymania wykonania takiej decyzji
nie respektu.le
ochrony gwarantowanej przez Europejskq Konwencjq Praw czlowieka. w konsekwencji projektowane
przepisy w obecnym ksztalcie mogq skutkowai naruszeniem art. L3
w zw. zart.Zi 3 Europejskiej Konwencji
Praw Czfowieka.
b) prawo do sqdu w procedurze uchodiczej (art. 331 u.c.)
Nale2y wskazai, ze wobec zmiany struktury decyzji o odmowie udzielenia ochrony
miqdzynarodowej poprzez

orzekanie we wskazanej decyzji takze o zobowiqzaniu do powrotu danego cudzoziemca,
w jwietle
orzeczniclwa Trybunalu Sprawiedliwo6ci Unii Europejskiej zasadne jest wprowadzenie
regulacji
przewidujqcej wstrzymanie wykonania tej decyzji przez okres
postqpowania

trwania

sqdowo-

administracyjnego. W Swietle wyroku TSUE z L9 czerwca 2Or8 r. w sprawie c-tg1,/16 (Gnandi) pa6stwa
Cztonkowskie muszq zagwarantowa(, 2e cudzoziemiec, wobec kt6rego wydano
decyzjq nakazujqca powrot,
nie zostanie wydalony do czasu rozpatrzenia skargi w sprawie udzielenia ochrony
migdzynarodowej

przez

sEd (S 67)' Decyzja nakazujqca

powr6t nie mo2e byitym samym przedmiotem egzekucji przed rozpatrzeniem
sprawy uchodiczej przez sqd. w Swietle powy2szego wyroku niezbqdne jest wprowadzenie
automatycznego
skutku suspensywnego w trakcie postqpowania sqdowo-administracyjnego w sprawach
o udzielenie ochrony
miqdzynarodowej.

Ponadto w art. 4 pkt. 15 projektowanej ustawy proponuje siq uchylenie art. 331 u.c. projektowana
zmiana
doprowadzi do usuniqcia skutku suspensywnego skargi do sqdu administracyjnego, co oznacza 2e

decyzja

zobowiqzujqca cudzoziemca

do powrotu bqdzie mogta zostai wykonana w trakcie trwania

procedury
sqdowej, a takze przed postanowieniem sqdu co do wniosku o wstrzymanie wykonania zaskar2onej
decyzji.
Pozbawi to cudzoziemca mo2liwoSci skorzystania ze skutecznej drogi do odwotania, gdy2 przebywajqc poza
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granicami Polski bqdzie mial utrudniony kontakt z sqdem czy choiby pelnomocnikiem w sprawie. Co wiqcej,
ochrona ewentualnie udzielona przez sqd stronie bqdzie miei charakter iluzoryczny. Mo2na wyobrazii sobie
sytuacje, w kt6rej sqd administracyjny udziela ochrony tymczasowej cudzoziemcowi, jednak przed wydaniem

stosownego postanowienia zostaje on przymusowo wydalony do kraju, gdzie zagro2ony bqdzie naruszeniem
jego praw podstawowych. Mo2e skutkowai to odpowiedzialno5ciq odszkodowawczq polski,
a tak2e zwiqksza
ryzyko naruszenia praw cztowieka zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji praw Cztowieka.

3.

Bezpieczne kraje pochodzenia oraz bezpieczne kraje trzecie (art. 38 ust. 3a u.u.c.o.)

Art. 38 ust. 3a projektu ustawy wprowadza do polskiego ustawodawstwa pojqcie listy bezpiecznych kraj6w
pochodzenia oraz bezpiecznych kraj6w trzecich. Listy te okreSlai ma Rada Ministr6w w drodze
rozporzqdzenia i weryfikowai je co 2 lata. Mo2liwoii wprowadzenia takich list do porzqdku krajowego
przewidujq przepisy dyrektywy proceduralnej, jednak nale2y zwrocic uwagq na trzy wa2ne elementy. przeoe
wszystkim dwuletni okres poddawania list kraj6w bezpiecznych ewaluacji nale2y uzna(za zdecydowanie zbyt
dtugi. W obecnym niezwykle szybko zmieniajqcym siq Swiecie 2-letni okres nie gwarantuje zagwarantowania
wlaSciwej ochrony wszystkim osobom potrzebujqcym z uwagi na mogEce siq zmienii nierzadko z dnia na

w niekt6rych paistwach. W zwiqzku z tym nalezy wprowadzii obowiqzkowq
ewaluacjq w okresie nie dtu2szym ni2 6 miesiqcy, a nadto przewidziei dodatkowy rnechanizm
dzieh warunki panujqce

bezpieczefistwa, polegajqcy na obowiqzku weryfikacji listy w kazdym czasie np. na wniosek ministra spraw
zagranicznych, prezydenta, dowolnej izby parlamentu lub sejmowej komisji spraw zagranicznych. Tego typu
rozwiqzanie znacznie uelastyczni i urealni takie listy.
Nale2y siq r6wnie2 zastanowii, czy wzorem innych paristw (np, Niemiec) list takich nie powinien ustanawiai

inny organ, np. Sejm w drodze uchwaly. Daloby to mo2liwo5i jawnej i otwartej debaty nad krajami, kt6re
znalazlyby siq na tego typu listach. Jest to o tyle istotne, ze umieszczenie okre6lonego padstwa na liScie
kraj6w bezpiecznych pociqga za sobq daleko idqce konsekwencje dla obywateli tego paristwa oraz innycn
os6b przyjezd2ajqcych z jego terytorium, pozbawiajqc ich wielu gwarancji proceduralnych w trakcie trwania
postqpowania o udzielenie ochrony miqdzynarodowej.

W projektowanym art. 38 ust, 3a zrezygnowano nadto z wprowadzenia wymogu istnienia zwiqzku miqdzy
wnioskodawcq a danym pafstwem trzecim, na podstawie kt6rego udanie siq do tego padstwa byloby
rozsqdne z punktu widzenia tej osoby. Prowadzii to moze do pominiqcia tych okolicznoSci przy decyzji o
uznaniu kraju trzeciego za bezpieczny w stosunku do wnioskodawcy i uniemo2liwia mu podwa2enie istnienia

zwiqzku lqczqcego go

z krajem trzecim. Takie rozwiqzanie jest

niezgodne

z art.38 ust.2a

Dyrektywy

201,3/32/UE.

Ponadto, pozbawienie cudzoziemca prawa do dwuinstancyjnego postepowania administracyjnego (zob.
uwagi dot. procedury granicznej) w przypadku gdy postqpowanie o udzielenie ochrony miqdzynarodowel
rozpatrywane jest

w trybie granicznym w

z tym, ze kraj trzeci jest uwazany za bezpieczny w
r6wniez z postanowieniami art.38 dyrektywy proceduralnej w

zwiqzku

odniesieniu do wnioskodawcy jest sprzeczne
zakresie, w jakim paristwo czlonkowskie powinno stworzyi gwarancje proceduralne dla os6b, majqcych byi
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odeslanymi do kraju trzeciego' Projektowane przepisy nie zawierajq bowiem wymaganej
w art. 3g ust. 2 lit.
c - procedury odwolawczej, w kt6rej wnioskodawcy zezwala siq na odwolanie
siq od zastosowania koncepcji
bezpiecznego kraju trzeciego na takiej podstawie, ze dane pahstwo trzecie nie jest
bezpieczne w jego
szczeg6lnej sytuacji.

4'

skr6cenie terminu odwolania od decyzji o odmowie nadania statusu uchodicy, udzielenia
ochrony
uzupelniaiqcei, zgody na pobyt ze wzglqd6w humanitarnych (art. 51a ust. 9 u.u.c.o.)

skr6cenie terminu do zlozenia odwotania z L4 do 7 dni bqdzie prowadzito do
naruszenia prawa do
skutecznego Srodka odwolawczego w rozumieniu art. 46 dyrektywy 2oog/1,15/wE.
Jako ze jroder
odwolawczy musi byi skuteczny, a tak2e zgodny z prawem, nale2y rozwa|y(
czy osobie ubiegajqcej siq o
ochronq miqdzynarodowq zapewniono wysta rczaiqcy czas na zlozenie odwotania.
Nalezy w tym miejscu
podkreslii, i2 w rozumieniu art. 12 ww. dyrektywy osoba ubiegajqca
siq o ochronq miqdzynarodowq ma
mozliwoii kontaktu z UNHCR lub jakqkolwiek innq organizacjq (wiadczqcq pomoc prawnE lub inne
doradztwo wnioskodawcom zgodnie z prawem krajowym danego pafistwa cztonkowskiego. przed
zlo2eniem
odwolania niezbqdny jest tak2e: wglqd do akt sporzqdzonych w toku postqpowania, przeprowadzenie
analizy

sprawy, spotkanie z osobq lub organizacjq Swiadczqcq pomoc prawnE, a nierzadko
wymagana jest obecnoSi
tlumacza. Powyzsze argumenty przemawiajq za faktem, iz okres 7 dni jest

zbyt kr6tki i w rzeczywistodci
nieproporcjonalny w stosunku do czasu potrzebnego do przygotowania i wniesienia
skutecznego Srodka odwofawczego w sprawie, w kt6rej udzielenia ochrony
odm6wiono. przemawia za tym
tak2e praktyka innych pafistw czlonkowskich UE, np. Trybunaf Konstytucyjny Republiki
Czeskiej, kt6ry w
decyzji z dnia 1- grudnia 2OO9 r.2 stwierdzil, i2 osoba ubiegajqca siq o ochronq miqdzynarodowq,
niewystarczajqcy

i

ktora

nie

wlada lub wlada stopniu minimalnym iqzykiem czeskim, nie zno ani kultury,
ani prawa kraju, w ktorym
przybywa, iest zmuszona do skorzystania z pomocy prownej z urzqdu
lub organizacji pozarzqdowych.
Konieczne iest zapewnienie odpowiedniego czdsu dla spotkania kliento
z prownikiem, zorganizowanie
tlumaczenia, przeirzenia okt sprawy ordz przygotowanie orgumentacji. podobne
rozumowanie przyjmu,;e
takze Trybunat Konstytucyjny Austrii (decyzje c3r/gg, c7g/gg, Glog/98).

5'

Zatrzymanie cudzoziemca oraz umieszczenie go w strzeionym o6rodku lub
zastosowanie aresztu
dla cudzoziemc6w w postepowaniu w sprawie udzielenia ochrony miqdzynarodowej (art. g7
ust.1 pkt.6
u.u.c.o.)

Zgodnie z art' L pkt 30 projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium
RP oraz niekt6rych innych ustaw (dalej: projektem ustawy) w art. 87
ust. 1 dodaje siq pkt 6 zgodnie, z kt6rym
wnioskodawca lub osoba, w imieniu kt6rej wnioskodawca wystqpuje, mogq byi zatrzymani przypadku,
gay
w
Szef Urzqdu ustalil w drodze postonowienia,

ie wniosek o udzielenie ochrony miqdzynarodowej rozpatruje siq
w trybie granicznym' Majqc na uwadze argumentacjq zawartq w pkt. 1.h) niniejszego pisma nie spos6b
uznai, i2 pozbawienie wolno6ci cudzoziemca w tym przypadku wypelnia przeslanki art. 43 ust. j- i 2

'Ndlez Ustavniho soudu ze dne 1. prosince 2009 ve v6ci ndvrhu

na zruieni S 32 odst.2 pism. a) z6kona d.325/1999 Sb.,
o azylu a o zmdnd ziikona i'283/1'991Sb., o Policiieesk6 republiky, ve zn6nipozd6jiich piedpis0, (zdkon
o azylu), ve
zn6ni pozddj5ich piedpis
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dyrektywy 2013/32/UE Tym samym doszloby do wprowadzenia nowej przestanki pozbawienia wolnoSci,
ktdrej nie zna art.8 ust.3 dyrektywV 2013/33/UE, kt6ra wszak ustanawia zamkniqty katalog podstaw
zatrzymania wnioskodawcy, w procedurze uchodlczej.

Przypomnie( naleiy, i2 zgodnie z art. 3l- ust. 1 ratyfikowanej przez Polskq Konwencji dotyczqcej statusu
uchodlcy (dalej: Konwencja genewska) IJmowiojqce si{" Poristwa nie bedq nqkladolv kar za nieleqsLtv wiazd
lub pobvt na uchodicow przebywaiqcych bezpolrednio z terytorium, no kt1rym ich iyciu lub wolnoici
zograialo niebezpieczeistwo w rozumieniu ortykutu 7 [Konwencji genewskiej], i weszli tub przebywajq na ich
terytorium bez zezwolenia, pod warunkiem 2e zgloszq siq bezzwlocznie do wladz i przedstawiq wiarygodne
przyczyny swoiego nielegalnego wjazdu lub pobytu. Wypada wskazai, 2e zgodnie z Konwencjq Genewsr<q
wylqczenie karania stosowane jest jedynie w przypadku przybycia bezpoSrednio z terytorium, na kt6rym ich
2yciu lub wolnoSci zagra2alo niebezpieczeistwo oraz bezzwlocznego zgtoszenia siq cudzoziemca do wladz

i

przedstawienia wiarygodnych przyczyn swojego nielegalnego wjazdu lub pobytu. lstotne jest w tym
kontek6cie,2e zaproponowane brzmienie art.87 ust, 1" dodaje siq pkt 6 projektu ustawy nie odnosi siq do
wskazanej w pierwszej czq5ci art. 3L ust. 1 Konwencji genewskiej zasady niekarania wnioskodawc6w za
nielegalny wjazd

i pobyt umozliwiajqc tym samym

w detencji r6wnie2 tych cudzoziemc6w,
kt6rzy przybyli do Polski z terytorium padstwa bezpo6redniego zagrozenia, Wazne jest r6wniei,2e w
przypadku cudzoziemc6w, kt6rzy zloiyli na przejSciu granicznym wniosek o udzielenie im ochrony
miqdzynarodowej w Polsce spelniony bqdzie warunek bezzwtocznego zgloszenia siq cudzoziemca do wladz i
przedstawienia wiarygodnych przyczyn swojego nielegalnego wjazdu lub pobytu, jako 2e wskazanie
posiadanych dokument6w podr62y (innych dokument6w potwierdzajqcych to2samo5i cudzoziemca) oraz
trasy przyjazdu do Polskijest jednym z wymog6w zloienia wniosku o udzielenie cudzoziemcowi ochrony na
umieszczenie

terytorium RP. Tym samym, kategoryczne brzmienie art. 87 ust. 1 pkt 6 projektu ustawy nakazujqce
zatrzymanie w detencji ka2dego wnioskodawcy lub osoby, w imieniu kt6rej wnioskodawca wystqpuje w cetu
rozpatrzenia wniosku o udzielenie ochrony miqdzynarodowej, w przypadku gdy wniosek ten zostal zloiony w
przeiiciu gronicznym a wnioskodawca lub osobo, w imieniu kt6rej wnioskodawca wystqpuje, nie spelnia

warunk6w wiozdu na terytorium RP

i

pobytu na

jej

terytorium pozostaje

w

spos6b bezpoSredni w

sprzecznoSci z art. 31 ust. 1 Konwencji genewskiej.

5'

Umieszczanie os6b szczeg6lnie wrailiwych w oSrodku strze2onym dla cudzoziemc6w (art. 88a ust.

3 u.u.c.o.)

a)

Ofiary tortur i innego, okrutnego, nieludzkiego lub poniiajqcego traktowania

art.88a ust.3 pkt 2 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium RP poprzez wskazanie,2e wnioskodawcy lub osoby, w imieniu kt6rej wnioskodawca
wystqpuje, nie umieszcza siQ w strzezonym oSrodku ani nie stosuje siq wobec nich aresztu dla
cudzoziemc6w, w przypadku gdy ich stan psychofizyczny mo2e uzasadniai domniemanie, 2e byli ofiarami
tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poni2ajqcego traktowania albo karania. Nale2y podkredlii, ze
Stowarzyszenie sprzeciwia siq zmianie brzmienia

ze wzglqdu na sw6j stan psychofizyczny wnioskodawca w chwili sktadania wniosku o udzielenie mu ochrony

miqdzynarodowej nie bqdzie miat mozliwoici szczeg6lowego opisania do6wiadczonej

w kraju

pochodzenia
10
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przemocy celem zakwalifikowania jej do jednej ze wskazanych kategorii przemocy
uniemo2liwiajqcych
zatrzymanie cudzoziemca w detencji. Co wiqcej, jak wskazuje dotychczasowa praktyka
bardzo czqsto
wnioskodawcy bqdqcy ofiarami przemocy fizycznej (w szczeg6lnoSci przemocy seksualnej
do(wiadczonej ze
strony os6b mundurowych) z przYczyn kulturowych oraz bariery psychologicznej nie wskazujq
w trakcie
sktadania przedmiotowego wniosku szczeg6l6w do(wiadczonej przemocy. Nale2y
jak
wskazai,2e
podkresla
uNHcR, w przypadku ofiar przemocy seksualnej moze wystEpii koniecznosi przeprowadzenia
kolejnego
przesfuchania celem dania wnioskodawczyni czasu na oswojenie
siq z sytuacjq izaufanie osobie
przesluchujqcel3. tylko bowiem w takich warunkach mozliwe jest przekazanie
tak wrazliwych informacjijak
te, kt6re dotyczq traumy zwiqzanej z gwaltem lub torturami. Tym samym, nale2y podkreSlii, ze brak
obecnoici w trakcie sktadania wniosku o udzielanie ochrony miqdzynarodowej biegfego psychologa,
kt6ry
stanowitby wsparcie i stanowilby gwarancjq swobody wypowiedzi wnioskodaw cy oraz
bieglego lekarza, kt6ry
m6gtby rjokonai obdukcji ciata cudzoziemca w celu sprawd zenia czy nie jest ofiarq
traumy uniemo2liwia
zagwarantowanie, i2 w strzezonym o5rodku dla cudzoziemc6w zostanie umieszczony
wnioskodawca, kt6ry
byl ofiarq tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poni2ajqcego traktowania albo
karania, Co wiqcej
funkcjonariusz SG na przej5ciu granicznym nie dysponuje odpowiednim instrumentarium,
by stwierdzii, czy
przemoc, kt6rej doznal cudzoziemiec i kt6rq opisuje w uzasadnieniu
do skladanego przez siebie wniosku,
spelnia definicjq tortur oraz nieludzkiego lub poni2ajqcego traktowania lub karania. Dlatego
te2 postulujemy
postawienie aktualnego brzmienia przepisu, zgodnie z kt6rym wnioskodawcy
tub osoby, w imieniu kt6rej
wnioskodawca wystqpuie, nie umieszcza siq w strzeionym oirodku ani nie stosuje
siq wobec nich aresztu
dla cudzaziemciw, w przypadku gdy ich stan psychofizyczny moie uzasadnia| domniemanie, ie byli
poddani przemocy. okre(lenie to funkcjonuje w prawie od kilku lat, poprawia
siq znajomosi rozpoznawania
przez funkcjonariuszy SG przypadk6w przemocy i nie ma potrzeby
zmiany przepis6w w tym zakresie.

b) Maloletni
R6wnoczeSnie postulujemy poszerzenie katalogu zawartego

cudzoziemcom ochrony zgodnie,

art. 88a ust. 3 pkt 3 ustawy o udzielaniu
wnioskodawcy lub osoby, w imieniu kt6rej wnioskodawca
strzezonym o6rodku ani nie stosuje siq wobec nich aresztu dra

z kt6rym

wystqpuje, nie umieszcza siq w
cudzoziernc6w, w przypadku gdy sE matoletnimi bez opieki, tak aby ujqi we
wskazanym przepisie wszystkie
osoby matoletnie tzn. r6wnie2 te, kt6re przybywajq lub przebywajq w polsce wrazzopiekunem
prawnym.

obecna regulacja, zezwalajqca na detencjq matoletnich pozostaje w sprzecznosci z zasadq
kazdorazowego
zabezpieczenia najlepszych interes6w dziecka w trakcie podejmowania decyzji przez
organy panstwa w
sprawach dotyczqcych dzieci ustanowionej w art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka.
Zgodnie ze stanowiskiem
Komitetu Praw Dzieckaa detencla zawsze stoi w sprzecznoSci z dobrem
dziecka. R6wnie2 wyroki Etpcz w

'" uNHcR, Guidelines on International Protection no.

L. Gender-related persecution within the context of Article 14(2)
of the 1951 Convention and/or its 1"967 Protocol relating to the Status of Refugees, pkt
36viii,

a Wsp6lne
uwagi og6lne nr 4 (Joint General Comment No. 4) (2017) Komitetu do ochrony praw wszystkich
Pracownikdw - Migrant6w i Cztonk6w ich Rodzin (cMW) oraz nr 23 (zot7) Komitetu praw
Dziecka (CRC) w sprawie

zobowiqza6 kraj6w- stron dotyczqcych ochrony praw cziowieka dzieci w kontek:icie migracji
w kraju pochodzenia, kraju
tranzytu ikraju docelowym oraz w czasie powrotu (State obligations regarding the human rights
of children in the
context of international migration in countries of origin, transit, destination and return), L6 listopada
2et7 r.

1"1
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sprawachA.B.i in. p. Francji (1'1'593/12), A,M. iin. p. Francji(24557/I2), R.C. iV.C. p.Francii(76491./14),
R.K. i
in' p. Francji (682641I4), R,M. i in. p. Francji (3320t11,1)jak iostatniwyrok w sprawie Bistieva iin. p.polsce
(75157/14) pokazujq, i2 nawet przetrzymywanie maloletnich w osrodkach do tego przystosowanych
stanowi
naruszenie art.3, art.5 51lit. oraz art. g EKpCz.

f

6.

Przedluienie pobytu w strzeionym oSrodku dla cudzoziemc6w os6b, kt6rym zostata wydana decyzja
w postqpowaniu prowadzonym w trybie granicznym (art. g9 ust. la u.u.c.o.)
odnoszqc siq do dtugo6ci okresu umieszczenia wnioskodawcy oraz osoby,

w imieniu kt6rej wystqpuje, w
strze2onym o6rodku dla cudzoziemcdw w zwiqzku z niespelnieniem warunk6w wjazdu i pobytu
na
terytorium RP nale2y podnieSi, 2e terminy wskazane z art. 89 ust.1 pkt z oraz art. g9 ust. 1a projektu ustawy
wykraczajq poza zakres terminowy uregulowany w dyrektywie2OL3/32/UE.Zgodnie bowiem z art.43
ust,2
dyrektywy proceduralnej Je2eli decyzio [wydowana w ramach procedury granicznej] nie zostala podieta
w

terminie czterech tvqodni, wnioskodawcd o otrzymuje pozwolenie na wjazd na terytorium paristwa
czlonkowskiego w celu rozpatrzenia iego wniosku zgodnie z innymi przepisomi niniejszej dyrektyw. Tym
samym/ majqc na uwadze brzmienie wskazanego przepisu dyrektywy proceduralnej za niezgodne z
przepisami wsp6lnotowymi nale2y uznai przedtuzenie pobytu w strzezonym o6rodku dla cudzoziemc6w
lub
areszcie dla cudzoziemc6w wnioskodawcy oraz osoby, w imieniu kt6rej wnioskodawca wystqpuje, do 90 dni
w przypadku, gdy istnieie uzosadnione przypuszczen!e, ie wykonanie zobowiqzonio cudzoziemca dg powrotu
orzeczonego

w decyzii wydanei w trybie gronicznym, (,.,) ulegnie przedluieniu. Przestanki tej nie zawiera

zamkniqty katalog przeslanek stosowania detencji w procedurach powrotowych zawarty w art. 15 clyrektywy
2008/1,1.51W E ani tym bardziej art. 8 dyreklywy 201,3/33/UE.

7.

Przedtuienie pobytu w oSrodku strzeionym po zloieniu kolejnego wniosku o udzielenie ochrony
miqdzynarodowej (art. 89 ust. 5a u.u.c.o.)
Za niezgodne z zasadq proporcjonalnoSci oraz nieuzasadnione nalezy uznai regulacje zawarte w art. g9 ust.

5a projektu ustawy zgodnie, z kt6rymi w przypadku gdy cudzoziemiec zto2yl kolejny wniosek o udzielenie
ochrony miqdzynarodowej, okres pobytu w strzezonym o5rodku lub areszcie dla cudzoziemc6w moze byc
przedlu2ony do 12 miesiqcy.

8.

Rozszerzenie katalogu przeslanek warunkujqcych prowadzenie postepowania

w

procedurze

przyspieszonej (art. 39 ust. 1)

W projekcie ustawy proponuje siq rozszerzenie katalogu przestanek, kt6rych wystqpienie obliguje organ
prowadzqcy postqpowanie do rozpoznania sprawy w trybie przyspieszonym, Na wstepie nale2y zwr6cii
uwagq na brak uzasadnienia dla takiej zmiany w tre$ci uzasadnienia catego projektu. projektodawca
wskazuje jedynie na cel, jakim jest petna harmonizacja trybu przyspieszonego z art. 3I ust. g dyrektywy
2ot3/32/UE Jednak2e paristwa czlonkowskie nie sq w og6le zobowiqzane do wdra2ania ww. przepis6w
(Paristwa czlonkowskiellogE przewidziei, ze procedura rozpatrywania wniosku
nie z podstawowymi
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ll prowadzona jest w trybie przyspieszonym - art" 31 ust. 8
dyrektywy), tym samym projektodawca winien wskazai okre5lony problem, kt6rego rozwiqzaniem ma byi
zmiana prawa w tym kierunku, aby nastqpnie mo2liwa byla ocena, czy zaproponowane rozwiqzania sq
efektywnq odpowiedziq na zidentyfikowany problem. Stowarzyszenie nie lekcewazy, rzecz jasna, problemu
zasadami i gwarancjami okreSlonymi w rozdziale

przewlekloSci procedur uchodZczych, kt6re nierzadko trwajq powy2ej 24 miesiqcy, jednakze odpowiedziq na

ww. problem wydaje siq byi raczej zwiqkszenie zatrudnienia w Urzqdzie ds, Cudzoziemc6w - co pozwoli na
sprawniejsze zalatwianie spraw o wysokim stopniu skomplikowania. Na marginesie warto zauwa2yi, i2
projektodawca nie uznal za istotne dostosowania przepis6w ustawy do art. 3L ust. 7 wspomnianej
dyrektywy, kt6ry pozwala na nadanie priorytetu wnioskom zlo2onym m.in. przez osoby wrazliwe bqdl o
specjalnych potrzebach w zakresie procedury.

Zgodnie z konsultowanym projektem, wystqpienie kt6rejkolwiek z okoliczno5ci wymienionych w dodanych
do art.39 ust. 1u.c.o. punktach 6-9 spowoduje, i2 organ bqdzie musiat (jak ma to miejsce 16wnie2 obecnie)

obligatoryjnie prowadzii procedurq w trybie przyspieszonym, chyba, ze okolicznoSci te ujawniq siq po
uptywie 90 dni od zlo2enia wniosku o ochronq miqdzynarodowq. Nale2y miei na uwadze, iz w motywie 30
dyrektywy 2013/32/UE zastrzega siq, i2 w sytuacjach, gdy zaspokojenie specjalnych potrzeb proceduralnych
wnioskodawcy nie bqdzie mo2liwe w trybie procedury przyspieszonej, nale2y rozpozna( wniosek w trybie
zwyklym. Tym samym SIP proponuje zastqpienie obligatoryjnego trybu wprowadzania procedury
przyspieszonej trybem uznaniowym, jak r6wnie2 wprowadzenie katalogu wnioskodawc6w, kt6rych wnioski

nie mogq byi rozpatrywane w tej procedurze pomimo wystqpienia przestanek z art. 39 ust. 1 ustawy,
obejmujqcego osoby o szczeg6lnych potrzebach w zakresie procedury.

9.

Skr6cenie okresu,

w kt6rym wnioskodawca po zloieniu wniosku na granicy musi siq stawid w o6rodku

recepcyjnym do 1 dnia (art. 40 ust. 2 u.u.c.o.)

Projektodawca proponuje by zmienii brzmienie art. 40 ust. 2 pkt L skracajqc z dw6ch dni do jednego okres,
ktdrym cudzoziemiec powinien stawii siq w oSrodku recepcyjnym po zlozeniu wniosku o ochronq

w

miqdzynarodowq, aby jego wniosek nie zostal uznany za wycofany w spos6b dorozumiany, co z kolei jest
podstawq do umorzenia postqpowania. Celem projektowanego przepisu ma byi mo2liwoSi jeszcze szybszego
zamykania postepowaf wszczqtych z wniosku os6b, kt6re po zlo2eniu wniosku na polskiej granicy wyje2d2ajq
z Polski do innych kraj6w UE. W ocenie Stowarzyszenia propozycja ta narusza zasadq proporcjonalnoSci

represji wobec os6b ich poddanym w stosunku do celu, kt6ry ma osiqgnqi. W zaleznoSci od przej6cia
granicznego, wnioskodawcy po zlozeniu wniosku na granicy nie sq informowani wcale bqdl sq informowani
bardzo ogdlnie

o tym, jak dotrzei do oSrodka recepcyjnego. Wrqczane im mapki - o ile takie sq -

sq

catkowicie nieczytelne. Cudzoziemcy nierzadko nie posiadajq Srodk6w finansowych na zakupienie bilet6w na
transport dla siebie i czlonk6w swojej rodziny. Nierzadko procedura przyjqcia wniosku koiczy siq p62nym
wieczorem, co uniemozliwia skorzystanie ze Srodk6w lokalnej komunikacji. Odnalezienie zar6wno o6rodka w
Dqbaku - otrqbusach jak iw Bialej Podlaskiej jest niezwykle trudne dla obcokrajowca, kt6ry po raz pierwszy
znalazl siq na terytorium RP. Dodatkowo nawet od technicznej strony mo2e byi niemo2liwe dojechanie do
o6rodka w Dqbaku np. z przej6cia w Medyce w ciqgu 24 godzin, biorqc pod uwagq istniejqce potqczenia

kolejowe, Obowiqzkowi stawiennictwa w o6rodku w ciqgu zaledwie 24 godzin od zlozenia wniosku powinien
13
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zatem odpowiadai obowiqzek po stronie Stra2y Granicznej zapewnienia bezpiecznego dojazdu do oSrodka
recepcyjnego, z kt6rego jednak korzystanie bytoby dla cudzoziemca dobrowolne.

Nadto cudzoziemiec powinien otrzymai jasnq informacjq o konsekwencjach niestawiennictwa w o6rodku.
Obecnie jest to jedna z wielu informacji, kt6re cudzoziemiec otrzymuje na pi5mie w dniu zlo2enia wniosku"
Nie jest mo2liwe zapoznanie siq z nimi wszystkimi w tym samym dniu. Bez spelnienia powy2szych
warunk6w
wprowadzany Srodek stanowi zbytniq represjq dla cudzoziemc6w, w por6wnaniu do zamierzonych skutk6w.
Nawet majqc na uwadze, i2 proponuje siq skr6cenie do 24 godzin terminu przekazania przez Stra2 Granicznq
wniosku ztozonego na granicy Szefowi Urzqdu ds. Cudzoziemc6w, uznai nale2y, i2 wplyw proponowanej
zmiany

na

zachowanie porzqdku

i

bezpieczehstwa wewnqtrznego (cel wskazywany przez projektodawcq)
bqdzie nieproporcjonalnie mniejszy niz, po pierwsze: niedogodno5ci dla wnioskodawc6w, os6b nierzadr<o
starszych, schorowanych, pozbawionych jakichkolwiek 5rodk6w finansowych w momencie przekraczania
granicy, a po drugie: koszty umarzania a nastQpnie ponownego podejmowania postqpowania na
skutek
dotarcia z niewielkim op6lnieniem wnioskodawc6w do oSrodka.

L0'

Orzekanie zakazu wjazdu w decyzji o odmowie udzielenia ochrony miqdzynarodowej
zobowiqzaniu cudzoziemca do powrotu (art. 51d u.u.c.o.)

i

Wraz z ponownym wlqczeniem decyzji o zobowiqzaniu do powrotu do tre6ci decyzji koriczqcej ze skutkiem
negatywnym procedurq o udzielenie ochrony miqdzynarodowej, projektodawca proponuje, aby tq decyzjq
jednoczeSnie orzekai wobec cudzoziemca zakaz wjazdu na terytorium RP i innych paristw obszaru
Schengen

na okres 6 miesiqcy bqdi t roku, w zaleznoSci od trybu, w jakim jego wniosek byl rozpatrywany. ponadto
proponuje siq, aby w tej samej decyzji orzekai r6wniez o zakazie wjazdu na okres 3 lat na wypadek, je2eli
cudzoziemiec nie opu$ci terytorium RP w terminie okre6lonym w decyzji o zobowiqzaniu do powrotu albo

przekroczy lub bqdzie usilowal przekroczyi nielegalnie granicq. W ocenie Stowarzyszenia powy2sze
propozycja stanowi nieuzasadnionq restrykcjq wobec os6b, kt6re przybywajq na terytorium Rp w celu
ubiegania siq o ochronq miqdzynarodowq"
Przede wszystkim nale2y przypomniei, i2 dyrektywa 2OO8/1,I5/WE nakazuje obligatoryjnie orzekac

o zakazie

wjazdu jedynie w przypadkach, w kt6rych nie orzeczono o dobrowolnym powrocie bqdZ jeili cudzoziemiec
nie opu5cit terytorium padstwa cztonkowskiego w terminie okreSlonym w decyzji o powrocie. W pozostatych

o zobowiqzaniu do powrotu pafistwo mo2e wedtug swojego uznania zadecydowai o orzekaniu
zakazu wjazdu, jednak zachqca siq, by paristwa korzystaly z owego uznania w spos6b zachqcajqcy
cudzoziemca do dobrowolnego powrotu (motyw 1 dyrektywy 2o}Sltts/wE), Uznai nale2y, iz orzekanie o
zakazie wjazdu w negatywnej decyzji koriczqcej postqpowanie o udzielenie ochrony miqdzynarodowej, bez
decyzjach

wzglqdu na postawQ cudzoziemca, deklarowanyzamiar powrotu do kraju pochodzenia bqdltez jego historiq
migracyjnq, a nade wszystko okolicznoSi, czy zlo2yl wniosek o ochronq miqdzynarodowq w pierwszym

w dobrej wierze, nie stanowi zachqty do dobrowolnego wyjazdu, a nadto stanowi
nieuzasadnionq restrykcjq wobec os6b poszukujqcych ochrony w polsce. Okazuje siq bowiem, iz
cudzoziemiec zostanie podw6jnie ukarany za skorzystanie z przyslugujqcego mu wedtug prawa
mozliwym momencie i
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miqdzynarodowego uprawnienia: nie doSi,2e zostanie zobowiqzany do powrotu najp62niej 30 dni po
otrzymaniu decyzji odmawiajqcej mu ochrony, to bez wzglqdu na swojq postawq po otrzymaniu ww. decyzji,

nie bqdzie m6gt wr6ci6 legalnie do Polski iinnych padstw obszaru Schengen przez minimum 6 miesiqcy.
Proponuje siq rezygnacjq z art. 5Ld ust. 1 i wprowadzenie przepis6w pozwalajqcych na orzeczenie o zakazie
wjazdu jedynie w przypadkach okreSlonych w art. 11 ust. 1" dyrektywy 2oo8/rrs/wE.

LL.

Skr6cenie terminu do zloienia odwofania od decyzji o zobowiqzaniu cudzoziemca do powrotu oraz

usuniqcie projektowanego rozdzi alu 2a (art. 321 ust. 2 u.c., rozdzial 2a u.c.)

Skr6cenie terminu do zto2enia odwotania z 1,4 do 7 dni, wraz z jednoczesnym usuniqciem projektowanych w

2O\7 roku przepis6w o nieodplatnej pomocy prawnej w procedurze powrotowej, prowadzi do utraty przez
ten Srodek odwolawczy cech skutecznoSci w rozumieniu art. 13 dyrektywy 2OO8/1,I5lWE (..)obywatet
paristwa trzeciego mo moiliwoi1 uzyskania porady prawnej, reprezentacji prawnej oraz, w razie
koniecznoici, pomocy tfumacza). Za Lak znaczEcym ograniczeniem praw strony nie przemawia 2aden inny
uzasadniony cel poza interesem pafistwa w zakresie sprawnego przeprowadzania powrot6w, kt6rych
skuteczno6i nie zostalaby znacznie ostabiona przez wydtu2enie terminu do zfo2enia odwolania o 7 dni, tym

samym ograniczenie owo

jest nieproporcjonalne.

Cudzoziemiec uczestniczqcy w postgpowaniu
prowadzonym w jqzyku dla niego niezrozumialym, bez prawa do pomocy tfumacza orazbezplatnej pomocy
prawnej nie bqdzie w stanie skutecznie skorzystai ze Srodka odwolawczego w terminie 7 dni. Nale2y

przypomniei, i2 postqpowanie przed sqdem administracyjnym, ju2 itak trudno dostqpne dla cudzoziemca w
obliczu usuniqcia przez projektodawcq art.331 u.c., nie mo2e byi uznane za postepowanie odwotawcze w
my6l dyrektywy 2008/115/WE, poniewa2 sqd ten nie posiada mo2liwo6ci kontroli sprawy co do fakt6w oraz
przeprowadzania postqpowania dowodowego (zob. wyrok TSUE C-193-15 S 56 i wymienione tam
orzecznictwo), tym samym nie spos6b uzna(, iz pomoc prawna przysfugujqca stronie w postqpowaniu
sqdowoadministracyjnym czyni zado(i wskazanym wymogom dyrektywy z art. 13 i motywu 11.
Uregulowanie powy2sze mo2e r6wnie2 naruszai przepisy Europejskiej Konwencji praw Czlowieka, przez
pozbawienie strony prawa do skutecznego Srodka odwolawczego w my6lart, 13 EKpCz. Nalezy przypomniei,

w mySl orzecznictw ETPCz, ocena tego czy odwolanie do organu pozosqdowego spelnio wymagania z art.
13 EKPCz wymago zbadonia czy kompetencje i gwaroncje proceduralne oferowane przez rcn organ sq
i2

dostateczne dlo zapewnienio skutecznoici Srodku odwolawczego (Klass i in. p. Niemcom, nr 5029/7I,5 67).

12.

Skr6cenie minimalnego dopuszczalnego okresu dobrowolnego powrotu do 8 dni (art. 51a ust. 3
u.c.o.o.)
Skr6cenie terminu okresu dobrowolnego powrotu do 8 dni prowadzi do utraty mo2liwo6ci uzyskania porad

prawnych, reprezentacji prawnej oraz pomocy tlumacza na podstawie art. 13 dyrektywy 2}OSlt$/WE, a
takze prawa do skutecznego Srodka odwolawczego w rozumieniu art. 46 dyrektywy 2Ot3/32lUE. Co wiqcej,
sk16cenie

terminu pozornie przyspieszajqce prowadzenie postqpowania zobowiqzania do powrotu

i

odciq2enie organ6w administracji publicznej z czasem skutkowai bqdzie niepotrzebnym z punktu widzenia
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ekonomiki procesowej mno2eniem wniosk6w o przedluzenie okresu dobrowolnego powrotu. Okres g dnijest
zbyt kr6tki tak2e od strony praktycznej, aby cudzoziemiec byt w stanie wykonai obowiqzki, kt6rymi mo2e byi
zwiqzany

w

Polsce (dlugi, wynajem mieszkafi, nauka, zamkniqcie konta

w banku, zebranie odpowiednich

i

inne), zwlaszcza dla rodzin wielodzietnych. Nale2y miei wszak na uwadze, i2 okreSlenie
terminu dobrowolnego powrotu bqdzie mialo zastosowanie wyfqcznie w przypadku, gdy nie istnieje
prawdopodobieristwo ucieczki cudzoziemca oraz gdy nie zachodzi obecno5i cudzoziemca w polsce
dokumentdw

nie

zagra2a obronnosci, bezpieczedstwu paristwa ani porzqdkowi publicznemu

{art.51d ust.4 u.u.c.o.). Zachodzi
du2e prawdopodobiefistwo, i2 tak rygorystyczne sk16cenie terminu dobrowolnego powrotu stworzy
dodatkowy stres i przeszkody do opuszczenia Polski w terminie, co z kolei bqdzie siq wiqzato z obciq2eniem
organ6w wladzy publicznej.
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