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Misją Stowarzyszenia Interwencji Prawnej jest działanie na rzecz osób dyskryminowanych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym poprzez udzielanie im pomocy prawnej i wsparcia integracyjnego 

 

UWAGI DO 

PLANU WDRAŻANIA DLA DOKUMENTU 

„POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI – STAN OBECNY I POSTULOWANE DZIAŁANIA” 

 

Uwagi ogólne 

Skierowany do konsultacji społecznych „Plan wdrażania” jest dokumentem wielce rozczarowującym. 

W obietnicach składanych podczas prac nad „Polityką migracyjną Polski” przedstawiciele rządu 

wielokrotnie podkreślali, że choć sama polityka zawiera stwierdzenia ogólne i w dużym stopniu 

opisuje stan zastany, a nie wybiega w przyszłość, to niedociągnięcia te będą zniesione w dokumencie 

wdrożeniowym. Tymczasem dokument ten jest także niezwykle ogólny i jedynie w niewielu miejscach 

zawiera konkretne rozwiązania. Niedopuszczalne jest, by w dokumencie takim, nad którym 

pracowano ponad rok, znajdowały się sformułowania typu „rozważana jest”, a za rekomendację 

mogło zostać uznane „rozpoczęcie dyskusji”. Etap rozważań był w momencie prac nad polityką 

migracyjną. Obecny etap to wdrażanie konkretnych zapisów tego dokumentu – na co wskazuje 

chociażby sama nazwa niniejszego dokumentu.  

„Plan wdrażania” jest także w dużym stopniu dokumentem opisowym. Zawiera bardzo wiele 

zbędnych informacji o działaniach, które prowadzono w przeszłości – szczegółowo opisujących 

projekty, szkolenia etc. Brak mu natomiast patrzenia w przyszłość i opisywania działań instytucji 

publicznych, które powinny dopiero być podjęte, a nie podsumowywania tego, co zostało już 

zrobione. 

Zdecydowanie zbyt często zamiast opisywać sposoby wdrożenia rekomendacji dokument 

odnosi się do planowanego nowego dokumentu, jakim jest „Polska polityka integracji cudzoziemców 

– założenia i wytyczne”. Tymczasem po pierwsze los tego dokumentu nie jest pewny. Po drugie 

natomiast, powstaje pytanie o jego rangę i sensowność przyjmowania, skoro dubluje w dużym 

stopniu niniejszy dokument. Wydaje się, że wszystkie planowane działania powinny znaleźć się w 

niniejszym dokumencie, a nie w innych materiałach. Polska polityka migracyjna to na razie skromne 

działania, nie ma więc potrzeby, by rozbijać ją na wiele dokumentów. Będą one powodowały 

komplikacje w ich wdrażaniu, monitorowaniu, ewaluacji. 
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W przedstawianym dokumencie 80% rekomendacji autorzy uznali za już wdrożone. W takim 

razie powstaje w ogóle pytanie o sensowność przygotowywania dokumentu, który już na wstępie nie 

jest aktualny, bowiem jest już zrealizowany. Celem dokumentów strategicznych jest wyznaczanie 

celów i działań na przyszłość, a nie zapewnianie sobie dobrego samopoczucia, ile już udało się nam 

zrobić.  

Wreszcie brak w dokumencie jakichkolwiek odniesień finansowych. Nie sposób wdrażać 

polityki bez zapewnienia na ten cel środków finansowych. Skoro dochodzimy do wniosku, że budżetu 

Państwa nie stać na taką politykę, to nie należy jej przyjmować lub należy wstrzymać się z jej 

wykonaniem, a nie udawać, że można ją wdrożyć „bezkosztowo”. Problemem jest także niezwykle 

częste odwołanie do Funduszu Migracji i Azylu, wskazując go jako źródło finansowania poszczególnych 

działań. Pojawiają się tu dwa problemy. Po pierwsze, Fundusz ten nie powinien finansować działań 

własnych państwa. Powinien być jedynie dopełnieniem, rozwinięciem jego aktywności, by sprawdzać i 

testować projekty innowacyjne. Po drugie natomiast jasne jest, że na wszystkie wskazane w 

omawianym dokumencie działania z pewnością nie wystarczy alokowanych w Funduszu środków. 

Zatem odwoływanie się do niego jest w wielu przypadkach fikcją.  

 

1. Migracje legalne 

1.1.1. Osoby pochodzenia polskiego wymienione zostały wśród kategorii cudzoziemców uznanych w 

dokumencie „Polityka migracyjna Polski” za priorytetowe. W planie wdrażania powyższego 

dokumentu stwierdzono, że możliwość udzielenia zezwolenia na pobyt stały dla cudzoziemców o 

polskim pochodzeniu została przewidziana w projekcie nowej ustawy o cudzoziemcach. Nie podjęto 

jednak próby analizy warunków ubiegania się o przedmiotowe zezwolenie i ustalenia, czy 

proponowane rozwiązania pozwalają na pełną realizację konstytucyjnego prawa do osiedlenia się w 

Polsce. W ocenie Stowarzyszenie, ustawodawca powinien w sposób wyjątkowo liberalny potraktować 

osoby, które pragną powrócić i zamieszkać na stałe w kraju swoich przodków. W obowiązującym 

stanie prawnym, jak również w świetle przepisów nowej ustawy o cudzoziemcach, która zacznie 

obowiązywać 1 maja 2014 r., realizacja konstytucyjnego prawa do osiedlenia się w Polsce wydaje się 

być ograniczona ze względów formalnych. Wniosek złożony przez cudzoziemca przebywającego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób nieudokumentowany nie jest i nie będzie rozpatrywany 

– w chwili obecnej pozostawia się go bez rozpoznania, a zgodnie z nową ustawą nastąpi odmowa 
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wszczęcia postępowania administracyjnego. Można zatem poddać w wątpliwość deklaracje dotyczące 

uprzywilejowania osób o polskim pochodzeniu. 

 

1.2.2. W jednej z rekomendacji dotyczącej zmiany instrumentów dopuszczających cudzoziemców do 

rynku pracy wskazano na potrzebę rozważenia rozwiązań pozwalających określonym kategoriom 

cudzoziemców na samodzielne poszukiwanie pracy przez dany czas. Rekomendacja ta, mimo iż dotyka 

niezmiernie istotnej płaszczyzny, jest sformułowana w sposób zbyt ogólny, co w konsekwencji 

uniemożliwia dokonanie jakiejkolwiek oceny odnośnie do efektywności planowanych działań. Nie 

wynika z niej, o jakie rozwiązania chodzi i kogo mają one dotyczyć. Należy ponadto zauważyć, że po 

raz kolejny w dokumencie pojawiają się pojęcia niedookreślone, których użycie – z uwagi na rangę 

dokumentu – uznać należałoby za co najmniej niestosowne. 

 

1.2.7. Należy zwrócić uwagę na sposób wdrożenia rekomendacji wobec realizacji jej zamierzeń. Nowa 

ustawa o cudzoziemcach umożliwia uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy na okres 1 roku 

absolwentom polskich uczelni wyższych poszukujących pracy w Polsce. Rozwiązanie to, co nie budzi 

najmniejszych wątpliwości, jest jak najbardziej uzasadnione. Zastanowić się jednak należy nad 

racjonalnością polskiego ustawodawcy, który z jednej strony umożliwia absolwentom polskich uczelni 

poszukiwanie pracy w Polsce, z drugiej zaś wymaga, by osoby takie legitymowały się stabilnym i 

regularnym źródłem dochodu, czyniąc to jednym z warunków uzyskania zezwolenia pobytowego.  

Należałoby rozważyć rezygnację z konieczności wykazania przez absolwentów poszukujących pracy 

źródła stabilnego i regularnego dochodu lub przynajmniej wprowadzenie rozwiązania alternatywnego 

w postaci posiadania wystarczających środków finansowych na pobyt w Polsce. Zmiana regulacji 

prawnych wydaje się być szczególnie istotna przy założeniu, że warunki pracy i pobytu studentów 

zagranicznych oraz absolwentów polskich uczelni powinny być jak najbardziej korzystne i zachęcające 

do osiedlania się w Polsce i zasilania rynku pracy, o czym mowa w dokumencie „Polityka migracyjna 

Polski”. 

 

1.2.9. Do polskiego porządku prawnego wprowadzone zostały pewne ułatwienia dla pracowników 

wysoko wykwalifikowanych zgodnie z dyrektywą Rady 2009/50/WE z dnia 2 maja 2009 r. w sprawie 

wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich 

kwalifikacji. Wskazać jednak należy na znikomy odsetek cudzoziemców spełniających warunki do 
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uzyskania tzw. „niebieskiej karty”. Stoimy na stanowisku, iż Polska powinna na poziomie europejskim 

przedsięwziąć kroki w celu zmiany art. 5 ust. 3 powołanej dyrektywy tak, aby państwa członkowskie 

mogły zmniejszyć wysokość wynagrodzenia dla osoby ubiegającej się o „niebieską kartę” ze 150% 

średniego rocznego wynagrodzenia do maksymalnie 120%. W obecnym stanie prawnym próg 150% 

jest progiem zaporowym i powoduje, jak już zostało wskazane, że liczba udzielonych zezwoleń jest 

znikoma. 

 

1.2.16. Z uwagi na znaczenie badań dotyczących rynku pracy sformułowanie „należy opracowywać” 

użyte w sposobie wdrożenia rekomendacji powinno być rozumiane jako obowiązek opracowywania 

informacji na temat oddziaływania napływu cudzoziemców na lokalne i krajowy rynek pracy. W celu 

braku wątpliwości dobrze byłoby jednak zmienić to sformułowanie na bardziej jednoznaczne. 

Ponadto, mając na uwadze postulat prowadzenia przez organy administracji rządowej współpracy z 

organizacjami pozarządowymi, które ze względu na swoją działalność ukierunkowaną na różne grupy 

migrantów posiadają unikalną wiedzę i przydatne doświadczenie, o czym mowa w pkt 10.3.4, 

zasadnym wydaje się prowadzenie badań dotyczących rynku pracy we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

 

1.2.19. Należałoby usunąć z zakresu obowiązków Państwowej Inspekcji Pracy dokonywanie kontroli 

dotyczących nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców i pozostawić to zagadnienie 

jedynie w gestii Straży Granicznej. Państwowa Inspekcja Pracy kontynuowałaby kontrole dotyczące 

nielegalnego powierzania pracy cudzoziemcowi i w tym zakresie mogłaby wciąż nakładać sankcje na 

pracodawców. W naszej ocenie, w znaczny sposób wpłynęłoby to na zwiększenie współpracy 

cudzoziemców z inspektoratami pracy. W chwili obecnej Państwowa Inspekcja Pracy nie jest 

odbierana przez cudzoziemców jako organ, który stoi na straży ich praw pracowniczych, niewielu z 

nich udaje się po wsparcie do inspekcji w sytuacji, gdy ich prawa zostały naruszone. Rozwinięcie 

współpracy z Państwową Inspekcją Pracy pozwoliłoby cudzoziemcom na efektywniejsze dochodzenie 

swoich praw. 

 Należałoby również rozważyć zmianę definicji nielegalnego wykonywania pracy przez 

cudzoziemca, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. Obowiązująca obecnie definicja jest - w ocenie Stowarzyszenia - zbyt szeroka i de facto 

uniemożliwia cudzoziemcom, których prawa pracownicze zostały naruszone, dochodzenie roszczeń. 
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Wystąpienie przeciwko pracodawcy może bowiem narazić cudzoziemca na wiele negatywnych 

konsekwencji, w szczególności  może prowadzić do wydalenia go z terytorium rzeczypospolitej 

Polskiej. Nie możemy zapominać, że cudzoziemiec nie jest stroną postępowania w przedmiocie 

udzielenia zezwolenia na wykonywanie pracy, nie zna praw i obowiązków prawnych związanych ze 

świadczeniem pracy w Polsce. Nie powinien zatem ponosić konsekwencji za niedopełnienie przez 

pracodawcę obowiązków wynikających z powołanej ustawy. 

 Należy opracować i wdrożyć kampanię informacyjną poprzez docieranie do pracowników 

migracyjnych z reguły nieposiadających żadnego źródła informacji na temat warunków legalnej pracy 

w Polsce – np. wykonujących prace rolne czy budowlane poza większymi ośrodkami miejskimi. Warto 

rozważyć wprowadzenie do systemu e-konsulat.gov.pl przejrzystej i łatwej w odbiorze informacji na 

temat legalności zatrudnienia dla osób starających się o wizę. 

 Zaproponowane powyżej rozwiązania pozwolą – w ocenie Stowarzyszenia – na pełniejszą 

realizację rekomendacji dotyczącej ochrony praw cudzoziemców, zarówno w obszarze warunków 

pracy, jak i ochrony przed naruszeniami praw pracowniczych. 

 

1.3.3. Postulat zniesienia lub obniżenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na zamieszkanie na 

czas oznaczony dla studentów, stypendystów oraz naukowców przyjeżdżających do Polski w celu 

odbycia studiów lub przeprowadzenia badań uznać należy za właściwy. Mając jednak na uwadze 

szacunkowy koszt jego wdrożenia oraz zwiększającą się liczbę cudzoziemców przebywających na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także fakt, że opłaty skarbowe stanowią przychód jednostek 

samorządu terytorialnego, które musiałyby wyrazić zgodę na pomniejszenie swoich wpływów 

budżetowych, wdrożenie postulatu wydaje się nierealne (szczególnie biorąc pod uwagę, iż samorządy 

raczej nie zyskują w inny sposób na obecności studentów cudzoziemców na swoim terenie). 

 

2. Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji 

2.2.2. W ocenie Stowarzyszenia, w zakresie sposobu realizacji niniejszej rekomendacji należy dodać:  
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1) działania mające na celu doprowadzenie do uzyskania mocy obowiązującej przez umowę między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu 

granicznego, podpisaną dnia 12 lutego 2010 roku1.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że zawarcie (i wejście w życie) umów o małym ruchu 

granicznym między Polską a Ukrainą oraz między Polską a Federacją Rosyjską przyczyniło się do 

rozwoju gospodarczego i społeczno-kulturalnego obszarów przygranicznych włączonych do systemu 

małego ruchu granicznego (ożywienie wymiany handlowej, turystyki, kontaktów kulturalnych). W 

opinii Stowarzyszenia można zatem zasadnie przyjąć, iż podobnych rezultatów ratyfikacji umowy o 

małym ruchu granicznym należałoby się spodziewać w stosunkach polsko-białoruskich. 

Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że za potrzebą intensyfikacji działań MSZ i Służby Zagranicznej RP 

na rzecz ratyfikacji – wynegocjowanej i podpisanej już przez rządy obu sąsiadujących ze sobą państw 

– umowy o małym ruchu granicznym przemawia również bezspornie fakt, iż na obszarze, który 

zostałby objęty systemem małego ruchu granicznego, zamieszkuje liczna mniejszość polska (w 

szczególności – rejon grodzieński) oraz białoruska (powiaty hajnowski, bielski), której członkowie są 

obecnie zmuszeni starać się – w przypadku zamiaru przekroczenia granicy (która niejednokrotnie 

trwale rozdzieliła całe rodziny) – o uzyskanie wiz na zasadach ogólnych. 

2) opracowanie, wynegocjowanie, podpisanie oraz ratyfikację nowej umowy międzynarodowej o 

stosunkach prawnych na polsko-białoruskiej granicy państwowej oraz o współpracy i wzajemnej 

pomocy w sprawach granicznych. 

Stowarzyszenie pragnie podkreślić, że Republika Białoruś pozostaje jedynym państwem spośród 

sukcesorów b. ZSRR, w stosunkach z którym nie utraciła mocy obowiązującej umowa między Rządem 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o 

stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej oraz o współpracy i wzajemnej 

pomocy w sprawach granicznych, podpisana w Moskwie dnia 15 lutego 1961 roku2. Akt ten – co 

należy podkreślić – spełnia obecnie wyjątkowo ważną funkcję w stosunkach RP z Białorusią, będąc 

umową kreującą, tzw. Aparat Pełnomocników Granicznych, jak również podstawą tzw. przekazań 

readmisyjnych pomiędzy służbami kontroli granicznej obu umawiających się państw. Z drugiej 

jednakże strony należy wskazać, że umowa ta nie pozwala, m.in. na dokonywanie kontroli granicznej 

przez służby polskie lub białoruskie w tzw. „wysuniętych placówkach granicznych”, jak ma to miejsce 

                                                           
1
 Baza traktatowa MSZ - http://www.traktaty.msz.gov.pl/SearchTreaties.aspx?t=DW  

2
 Dz. U. Nr 47, poz. 253 i 254. 
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chociażby na granicy polsko-ukraińskiej, gdzie zezwolenie na wprowadzenie takiej technologii 

odpraw kształtuje akt prawny nowszy3, zatem – przynajmniej w założeniu – lepiej odpowiadający 

wyzwaniom współczesnego obrotu międzynarodowego. 

3) zwiększenie do maksimum wykorzystania instytucji „wspólnie prowadzonego przejścia 

granicznego” (art. 2 pkt 8a kodeksu granicznego Schengen4), wprowadzonej do unijnego i polskiego 

porządku prawnego z dniem 19 lipca 2013 r.5, w szczególności w stosunkach z Ukrainą. 

Zgodnie z art. 2 pkt 8a kodeksu granicznego Schengen, za placówkę tego rodzaju uznać należy: 

„każde przejście graniczne usytuowane na terytorium państwa członkowskiego albo na terytorium 

państwa trzeciego, na którym to przejściu straż graniczna państwa członkowskiego i straż graniczna 

państwa trzeciego przeprowadzają następujące po sobie kontrole wjazdu i wyjazdu zgodnie ze swoim 

prawem krajowym oraz na podstawie umowy dwustronnej”. Unormowanie to należy uznać za – 

dokonane na gruncie prawa unijnego – wyraźne dozwolenie dla przyjęcia przez państwa 

członkowskie rozwiązań prawnych, które – dotychczas jedynie niezakazane przez przepisy kodeksu 

granicznego Schengen – prawu polskiemu były znane. Chodzi tu o instytucję „wysuniętych” i 

„cofniętych” placówek granicznych, gdyż taki właśnie charakter – w konkretnej sytuacji (w zależności 

od jego usytuowania – na terytorium RP czy też na terytorium państwa sąsiedniego) – będzie miało 

wspólnie prowadzone przejście graniczne. Co za tym idzie, w ocenie Stowarzyszenia, w celu 

usprawnienia przepływu osób na granicach zewnętrznych, pożądanym jest intensyfikacja działań 

Rady Ministrów, MSZ i Służby Zagranicznej RP (stosunki z Białorusią – wymagana ratyfikowana za 

uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie umowa dwustronna) oraz Rady Ministrów i Straży Granicznej 

RP (stosunki z Rosją i Ukrainą – wymagane nieratyfikowane umowy międzynarodowe lub 

porozumienia na szczeblu szefów służb granicznych) w zakresie uzyskania akceptacji drugiej strony 

dla zmiany – tam, gdzie jest to niezbędne (np. długie kolejki oczekujących na odprawę) i możliwe – 

dotychczasowej technologii odpraw na „wspólnie prowadzone przejście graniczne”. 

                                                           
3
 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu 

kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową (Dz. U. z 2002 r. Nr 196, 
poz. 1916 z późn. zm.), ratyfikowana na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1205). 

4
 Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 562/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy 

kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (Dz. Urz. UE z dnia 13 kwietnia 2006 r., L 105/1 z późn. zm.). 

5
 Na mocy art. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 610/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. 

zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 ustanawiające wspólnotowy kodeks 
zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), konwencję wykonawczą do układu z 
Schengen, rozporządzenia Rady (WE) nr 1683/95 i (WE) nr 539/2001 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 767/2008 i (WE) nr 810/2009 (Dz. Urz. UE z dnia 29 czerwca 2013 r., L 182/1).  
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2.2.3. W ocenie Stowarzyszenia, w zakresie sposobu realizacji niniejszej rekomendacji należy dodać 

działania, mające na celu poprawę jakości infrastruktury granicznej na granicy polsko-białoruskiej i 

polsko-ukraińskiej na odcinku pozostającym w terytorialnym zasięgu działania Komendanta 

Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie, w szczególności poprzez:  

1) modernizację drogowego przejścia granicznego (DPG) Sławatycze-Domaczewo, poprzez wymianę 

pawilonów kontrolerskich SG i Służby Celnej na obiekty nowsze lub zastąpienie ich obiektami 

trwałymi oraz przystosowanie tego przejścia granicznego do obsługi ruchu towarowego (poszerzenie 

drogi krajowej nr 63 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 816, poprzez wybudowanie 

dodatkowego pasa postojowego dla samochodów ciężarowych; modernizacja ramp 

przeładunkowych zlokalizowanych w obrębie przejścia, ew. rozbudowa budynku kontroli 

szczegółowej; wyposażenie przejścia granicznego w urządzenie typu Heimann do prześwietlania 

samochodów ciężarowych). 

Przejście graniczne Sławatycze-Domaczewo zostało udostępnione dla ruchu osobowego w 1994 r. 

Było to wówczas jedno z nowocześniejszych przejść granicznych na granicy wschodniej RP. Upływ 20 

lat od momentu jego otwarcia, jak również brak poważniejszych nakładów finansowych w tym 

okresie na unowocześnienie infrastruktury przejścia sprawiły, że wymaga ono obecnie poważnych 

prac modernizacyjnych. Podkreślenia wymaga, że służby białoruskie, które początkowo dokonywały 

czynności kontrolnych w obrębie przejścia granicznego (zlokalizowane w całości na terytorium RP), 

zostały w 2013 r. przeniesione do nowego terminala odpraw wybudowanego po stronie białoruskiej. 

Stowarzyszenie pragnie zaznaczyć, że proponowane nakłady finansowe poczynione na rzecz tej 

placówki mogłyby dać wymierny efekt w postaci znacznego zmniejszenia czasu oczekiwania na 

odprawę samochodów ciężarowych w pobliskim – największym na polskiej granicy wschodniej – 

przejściu granicznym Kukuryki6-Kozłowiczy. W tym kontekście zwraca uwagę wdrażany od lipca 2013 

r. i przedłużony do lipca 2014 r. program pilotażowy udostępnienia DPG Sławatycze-Domaczewo dla 

ruchu pojazdów ciężarowych do 7,5 t.7 Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że za tego rodzaju zmianą 

zakresu odprawianych środków transportu powinny iść również określone nakłady finansowe na 

modernizację infrastruktury i unowocześnienie wyposażenia tego przejścia granicznego. 

                                                           
6
 W tym samochodowy terminal odpraw celnych w Koroszczynie – Oddział Celny w Koroszczynie Urzędu Celnego w Białej 

Podlaskiej. 
7
 http://bialapodlaska.uc.gov.pl/?obiekt=567&m=5 / http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/index.php/psg-slawatycze  
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2) wypracowanie odpowiedniego porozumienia międzynarodowego, następnie budowę  i otwarcie 

nowych przejść granicznych na granicy polsko-białoruskiej, w szczególności: DPG Kodeń-Stradecz, 

DPG Włodawa-Tomaszówka oraz kolejowego przejścia granicznego Włodawa-Tomaszówka (linia 

kolejowa Brześć nad Bugiem-Chełm-Lublin). 

Potrzeba rozszerzenia sposobu realizacji omawianej rekomendacji o otwarcie nowych przejść 

granicznych z Białorusią znajduje potwierdzenie, m.in. w dokumencie „Plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa lubelskiego” 8 . Szczególną uwagę należy zwrócić na potrzebę 

utworzenia połączenia pomiędzy rejonami brzeskim i małoryckim (Republika Białoruś), a powiatami 

włodawskim i chełmskim (Rzeczpospolita Polska), poprzez otwarcie przejścia granicznego (przejść 

granicznych: drogowego i kolejowego) we Włodawie. Podkreślenia wymaga, że odcinek dzielący 

obecnie zlokalizowane na północ od Włodawy DPG Sławatycze-Domaczewo i położone na południe 

od tego miasta DPG Dorohusk-Jagodzin (86 km) jest znacznie dłuższy niż średnia odległość pomiędzy 

przejściami granicznymi na polskiej granicy wschodniej. Budowa przejścia granicznego w tym miejscu 

mogłaby – co należy podkreślić – przyczynić się do rozwoju samego miasta Włodawy, jak i 

okolicznych miejscowości (rozwój turystyki – bliskość Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, Poleskiego 

Parku Narodowego, b. niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze / ożywienie kontaktów handlowych). 

Co istotne, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową i kolejową w zasadzie wymagałaby ona jedynie 

modernizacji oraz uzupełnienia poprzez wybudowanie (w zasadzie – odbudowę9) mostów na rzece 

granicznej Bug. 

3) intensyfikację działań w zakresie budowy  i otwarcia nowych przejść granicznych na granicy polsko-

ukraińskiej, w szczególności: DPG Zbereże-Adamczuki, DPG Kryłów-Krecziw. 

W przypadku przejścia granicznego w Zbereżu, połączyłoby ono dwa wyjątkowo atrakcyjne i cenne 

turystycznie i przyrodniczo obszary wschodniej Polski (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Poleski Park 

Narodowy) i zachodniej Ukrainy (Pojezierze Szackie z jez. Świteź, Szacki Park Narodowy). 

Podkreślenia wymaga, że w miejscu planowanego przejścia granicznego od kilku lat, w okresie letnim 

organizowane są polsko-ukraińskie „Dni dobrosądziedztwa”, kiedy to zainteresowane osoby z 

terytoriów obu sąsiadujących państw mogą przekraczać granicę przez most pontonowy. Z kolei za 

intensyfikacją działań w zakresie budowy i udostępnienia dla ruchu nowego przejścia granicznego w 

                                                           
8

 Tom II / Rozdział IX / Część 1. Infrastruktura transportowa / Punkt 4. Infrastruktura graniczna, 
http://www.plan.lubelskie.pl/Tom_2/Roz2_09.htm#1  

9
 W okresie międzywojennym miasto Włodawa było ważnym węzłem transportowym (drogowym i kolejowym) 

na linii Brześć nad Bugiem – Chełm – Lublin.  
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Kryłowie przemawia bezsprzecznie fakt, że jego powstanie usprawniłoby przepływ osób pomiędzy 

powiatem hrubieszowskim, a dużym ośrodkiem miejskim, jakim jest – znajdujący się po stronie 

ukraińskiej – Nowowołyńsk (ok. 60 tys. mieszkańców), oddalony od planowanego przejścia 

granicznego jedynie o ok. 5 km.  

 

2.3.2. 2.3.3. i 2.3.7. W ocenie Stowarzyszenia dotychczasowe działania podejmowane przez różne 

instytucje i organy publiczne w zakresie zwiększenia skuteczności przeciwdziałania nadużywaniu 

postępowań legalizacyjnych mogą być uznane za – co przyznano w omawianym dokumencie – co 

najwyżej częściowe wdrożenie omawianej rekomendacji (2.3.2.) oraz rekomendacji ją 

uszczegółowiających (2.3.3. oraz 2.3.7.). Wydaje się, że – w istocie – poprawę takiego stanu rzeczy 

może spowodować wejście w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz aktów 

wykonawczych do tejże ustawy, niemniej należy podkreślić, że liczne nowe rozwiązania prawne, 

które z dniem 1 maja 2014 r. staną się prawem powszechnie obowiązującym, nie będą w stanie 

doprowadzić chociażby tylko do ukrócenia praktyki nadużywania postępowania uchodźczego 

(odmienny zakres regulacji nowej ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom 

ochrony10).  

W odniesieniu do rozwiązań wskazanych jako sposób wdrożenia omawianej rekomendacji 

(zaczerpniętych z nowej ustawy o cudzoziemcach) szczególne zaniepokojenie Stowarzyszenia budzą: 

1) przepis art. 169 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w zakresie, w jakim zobowiązuje 

on organ migracyjny (wojewodę) do obligatoryjnego, każdorazowego sprawdzania, czy związek 

małżeński cudzoziemca i obywatela polskiego nie został zawarty w celu obejścia przepisów, nie zaś – 

jedynie wówczas, gdy z okoliczności sprawy wynika, że mogło dojść do tego rodzaju nadużycia prawa. 

Stowarzyszenie pragnie podkreślić, że tego rodzaju uregulowanie wydaje się naruszać zasadę, która 

winna stanowić podstawę w relacjach administracja publiczna – podmiot administrowany, tzn. 

zasadę zaufania do obywatela (szerzej – strony postępowania administracyjnego). Podkreślenia 

wymaga, że przyjęte rozwiązanie zdaje się kreować swego rodzaju domniemanie, że cudzoziemcy 

zawierający związki małżeńskie z obywatelami polskimi, a następnie decydujący się pozostać na 

terytorium RP (występując o udzielenie stosownego zezwolenia pobytowego), dążą do legalizacji 

pobytu w Polsce jedynie w swoim indywidualnym interesie, nie zaś dla prowadzenia życia rodzinnego 

                                                           
10

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. Poz. 680). 
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na obszarze RP. Zaproponowany sposób wdrożenia rekomendacji 2.3.2. oraz rekomendacji 

szczegółowych (2.3.3. i 2.3.7.) poprzez wprowadzenie m.in. zmiany w zakresie procedury 

sprawdzenia lokalu mogą być uznane za naruszające prawo do życia prywatnego w rozumieniu art. 8 

Konwencji rzymskiej11.  

2) przepis art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w zakresie, w jakim 

zezwala na całkowitą rezygnację z obowiązku zawiadamiania strony postępowania o mającym 

nastąpić sprawdzeniu lokalu (wyłączenie stosowania art. 79 § 1 k.p.a.12). Stowarzyszenie pragnie 

zwrócić uwagę, że zarówno w „Polityce migracyjnej Polski”, jak i w samym omawianym dokumencie 

wskazuje się jedynie dążenie do skrócenia dotychczasowego terminu 10-dniowego, po upływie 

którego SG mogła dokonać sprawdzenia lokalu, nie zaś – zupełne odstąpienie od zawiadamiania o 

zamiarze przeprowadzenia takiej czynności. Należy podkreślić wagę, jaką dla wyniku toczącego się 

postępowania o udzielenie zezwolenia pobytowego może mieć rezultat sprawdzenia lokalu. W tym 

kontekście pamiętać należy, że tzw. rodziny mieszane (ich członkowie) niejednokrotnie zmuszone są 

do dzielenia swojego czasu pomiędzy Polskę, a państwo, z którego przybył małżonek-cudzoziemiec i 

gdzie pozostali, np. jego rodzice wymagający pomocy lub uczące się dzieci. Gwarancyjna funkcja 

zawiadomienia o zamiarze sprawdzenia lokalu wyrażała się m.in. w tym, iż umożliwiała osobom 

znajdującym się w takiej sytuacji na zorganizowanie swojego życia prywatnego i zawodowego w taki 

sposób, aby być obecnym podczas czynności sprawdzających wykonywanych przez Straż Graniczną. 

2) przepisy art. 303 ust. 1 pkt 9-11 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w zakresie, w 

jakim wyłączają one wydanie cudzoziemcowi decyzji o zobowiązaniu do powrotu w przypadku, gdy 

może być przekazany do innego państwa na podstawie umowy o readmisji. W opinii Stowarzyszenia 

tego rodzaju zmiana w zakresie instytucji readmisji, która tym samym zmieni swój charakter z 

instrumentu usprawniającego wykonanie decyzji o wydaleniu z terytorium RP (w nowej ustawie – 

decyzji o zobowiązaniu do powrotu), na samodzielną podstawę wydalenia (w znaczeniu czynności 

faktycznej), będzie powodować pozbawienie cudzoziemca prawa do dwuinstancyjnego postępowania 

administracyjnego, a w konsekwencji – prawa do sądu. Jak zaś wskazywał Rząd RP w stanowisku do 

komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego oceny unijnych umów o readmisji, prawo polskie 

zapewnia obecnie „wstrzymanie wykonania wydalenia (readmisji) osoby objętej właściwą decyzją 

                                                           
11

 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 
1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 i 285 z późn. zm.). 
12

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Poz. 
267). 
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administracyjną do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy”13. Podobnie, w „Polityce migracyjnej 

Polski” pojawia się stanowisko, iż umowy o readmisji mają na celu usprawnienie procesu wydalania 

niepożądanych cudzoziemców14. Innymi słowy, dotychczas – jak się wydaje – umowy o readmisji były 

traktowane jako skuteczny instrument walki ze zjawiskiem nielegalnej migracji15, który umożliwiał 

„przekazanie na terytoria współpracujących państw […] osób zatrzymanych przez Straż Graniczną w 

związku z przekroczeniem granicy państwowej wbrew przepisom (szczególnie poza przejściami 

granicznymi, na odcinkach tzw. «zielonej granicy»)”16. W kontekście tego rodzaju ocen powstaje 

również pytanie, czy norma prawna wyrażona w art. 303 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach, powodować będzie wyłączenie stosowania wobec takiej osoby środków represji 

prawnokarnej (odpowiedzialność za przestępstwo z art. 264 § 2 kodeksu karnego albo 

odpowiedzialność za wykroczenie z art. 49a § 1 kodeksu wykroczeń), w szczególności czy pociągnięcie 

cudzoziemca do tego rodzaju odpowiedzialności będzie prawnie dopuszczalne i (co bardzo istotne) 

skuteczne.  

 

2.3.4. W ocenie Stowarzyszenia, w zakresie sposobu realizacji niniejszej rekomendacji należy 

przychylić się do opisanej już szczegółowo powyżej propozycji, aby z zakresu zadań Państwowej 

Inspekcji Pracy (PIP) usunąć działania związane z kontrolą legalności zatrudnienia cudzoziemców i 

przekazać je (w całości) Straży Granicznej jako jednolitej służbie pełniącej w coraz większym stopniu 

funkcję policji imigracyjnej. Jeżeli chodzi o proponowany termin wdrożenia tej rekomendacji, 

Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że brak jest uzasadnionych powodów, aby – jak zostało to 

określone w omawianym dokumencie – „dyskusję” na temat takiego przeniesienia zadań 

przeprowadzać dopiero w 2015 r. Podkreślenia wymaga, że pozostawienie w kompetencji PIP 

kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców powodowałoby utrzymanie stanu, w którym tylko w 

odniesieniu do tej jednej kategorii pracowników (pracownicy cudzoziemscy) organy Państwowej 

Inspekcji Pracy pełnią funkcję nie ochronną lecz w istocie policyjną, podczas gdy w relacjach z 

obywatelami polskimi PIP sprawuje funkcję policyjną jedynie w stosunku do ich pracodawców. W 

                                                           
13

 Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady: Ocena unijnych umów o readmisji, COM(2011) 076, 
s. 6. 
14

 Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, Warszawa 2012, s. 47.  

15
 Praktyczne aspekty zmniejszania skali nielegalnej migracji w Polsce. Raport krajowy za lata 2004-2010, Warszawa 2011, s. 

35. 
16

 Op. cit., s. 22. 
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opinii Stowarzyszenia, organy inspekcji pracy powinny zostać wyłączone z systemu kontroli 

nielegalnej imigracji. 

 

2.4.1. Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że rekomendacja ta w istocie pozostała niewdrożona. 

Wydaje się bowiem, że nie można pouczeń wydawanych cudzoziemcom w indywidualnych sprawach 

rozstrzyganych w postępowaniu administracyjnym o udzielenie zezwolenia pobytowego albo w 

postępowaniu powrotowym uznać za rzeczywiste promowanie w krajach pochodzenia cudzoziemców 

informacji dotyczących możliwości legalizacji pobytu w Polsce oraz konsekwencji nielegalnej migracji. 

W opinii Stowarzyszenia potrzebne są w tym zakresie działania o charakterze generalnym i 

abstrakcyjnym, docierające do szerokiego kręgu odbiorców, np. kampanie informacyjne w środkach 

masowego przekazu państw, tzw. wysokiego ryzyka migracyjnego. W celu prawidłowej realizacji 

niniejszej rekomendacji konieczna jest niewątpliwie ścisła współpraca MSW i Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców oraz MSZ i Służby Zagranicznej RP, w tym w szczególności polskich przedstawicielstw 

dyplomatycznych i urzędów konsularnych.  

 

2.4.2. W ocenie Stowarzyszenia, rekomendacja ta – jak wskazano w omawianym dokumencie – w 

istocie została wdrożona jedynie częściowo. Już obecnie zauważalne jest wzmocnienie współpracy 

Straży Granicznej z odpowiednimi służbami granicznymi, migracyjnymi i dyplomatycznymi państw 

pochodzenia cudzoziemców wydalanych z terytorium RP w zakresie potwierdzania ich tożsamości i 

uzyskiwania dla nich tymczasowych dokumentów podróży, niemniej pierwszym rozwiązaniem 

systemowym, które – być może – doprowadzi do przyspieszenia czasu trwania postępowania o 

wydalenie z terytorium RP, będzie powierzenie tego rodzaju postępowań (w nowej ustawie o 

cudzoziemcach – postępowań o zobowiązaniu do powrotu) do prowadzenia organom SG. Wdrożenie 

tej rekomendacji jest niewątpliwie wyjątkowo trudne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia 

cudzoziemcom – w toku postępowania powrotowego – wszystkich instrumentów gwarancyjnych 

znanych prawu polskiemu, na czele z prawem do poddania decyzji administracyjnych kontroli 

niezawisłego sądu.  

 

2.4.3. Stowarzyszenie stoi na stanowisko, że rekomendację tę wdrożono jedynie w zakresie poprawy 

warunków pobytu małoletnich w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców (poprawa infrastruktury, 

zmiany w zakresie porządku wewnętrznego, „specjalizacja” strzeżonych ośrodków w Kętrzynie i Białej 
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Podlaskiej). Podkreślenia wymaga natomiast, że brak jest obecnie (sytuacja ta nie zmieni się niestety 

wraz z wejściem w życie nowej ustawy o cudzoziemcach) jakichkolwiek instrumentów prawnych (czy 

też działań faktycznych) prowadzących do skrócenia możliwego okresu pobytu małoletnich w 

placówkach detencyjnych. Stowarzyszenie zwraca uwagę, że okres pobytu w strzeżonym ośrodku jest 

– w zdecydowanej większości przypadków – determinowany okresem trwania odpowiedniego 

postępowania administracyjnego. Tym samym, to w zakresie usprawnienia postępowań należy 

dopatrywać się sposobu na realizację omawianej rekomendacji w zakresie podstawowym, tzn. 

doprowadzenia do maksymalnego skrócenia okresu detencji małoletnich, np. poprzez zwiększenie 

obsady kadrowej odpowiednich komórek administracyjnych – m.in. wydziałów spraw cudzoziemców 

w urzędach wojewódzkich czy wydziału postępowań uchodźczych w Urzędzie do Spraw 

Cudzoziemców, oraz przez rozpatrywanie spraw z udziałem małoletnich w pierwszej kolejności. 

 

2.4.4. W ocenie Stowarzyszenia, choć niewątpliwie istnieje potrzeba zawierania dwustronnych i 

wielostronnych umów o readmisji, poważne wątpliwości budzi charakter prawny tej instytucji (por. 

kom. 2.3.2.). 

 

2.5. Niezbędne jest zaprzestanie używania w odniesieniu do cudzoziemców terminu „nielegalni” a 

stosowanie w zamian terminu „nieudokumentowani”. „nieregularni” lub innego analogicznego. W 

obecnych czasach nie wolno w dokumentach o charakterze urzędowym stosować języka 

piętnującego, a za takowe należy uznać sformułowanie „nielegalni migranci”. Używanie takiego 

sformułowania nie znajduje żadnego potwierdzenia w aktach prawnych.  

 

2.5.1.  Od 1.05.2014 r. nieudokumentowani cudzoziemcy będą mieli możliwość ubiegania się o dwa 

rodzaje pobytów czasowych. Warto byłoby dodać możliwość ubiegania się o taki rodzaj pobytu 

osobom przebywającym w Polsce bez dokumentów pobytowych ale posiadającym korzenie polskie 

(czyli traktowanie tego faktu jako szczególną okoliczność). 

Wciąż istnieje także potrzeba wprowadzenia przepisów pozwalających cudzoziemcom 

przebywającym w Polsce bez ważnych dokumentów na wyjazd z Polski w określonym w przepisach 

czasie, bez ponoszenia przez nich negatywnych konsekwencji związanych z nielegalnym pobytem na 

terytorium RP (odstąpienie od wpisu danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub krótsze obowiązywanie wpisu, przy jednoczesnym 

odnotowaniu w systemie faktu nielegalnego pobytu oraz dobrowolnego wyjazdu z Polski). 

Należy również rozważyć możliwość wprowadzenia „stałego mechanizmu abolicyjnego”, 

który umożliwiałby cudzoziemcowi, który otrzyma zezwolenie na kilkumiesięczny pobyt czasowy 

(szczególne okoliczności, mimo nieudokumentowanego pobytu), ubieganie się bezpośrednio przed 

upływem jego terminu ważności o regularny pobyt czasowy, bez konieczności uprzedniego wyjazdu 

poza granice Polski. Nie chodzi tu o szeroką akcję regularyzacyjną, a o wprowadzenie przepisów, 

pozwalających na legalizowanie pobytu osób nieudokumentowanych na popieranej przez Komisje 

Europejską zasadzie „case by case”. 

 

2.5.2. Istotną kwestią jest wprowadzenie regularnych analiz dotyczących skutków abolicji,  co 

powinno wpłynąć na poprawę skuteczności przyszłych działań w zakresie legalizacji pobytu 

imigrantów przebywających w Polsce bez ważnych dokumentów pobytowych. 

 

3. Ochrona cudzoziemców w Polsce 

3.1.1 Odnosząc się do uzasadnienia rekomendacji trzeba zauważyć, że nie należy liczyć na 

oszczędności w przypadku, gdy celem jest dostosowanie świadczeń „pozaośrodkowych” do 

indywidualnych potrzeb cudzoziemców.  Świadczenia te są dziś są poniżej granicy minimum 

socjalnego i nie pozwalają na życie w godnych warunkach mieszkaniowych (zakładając, że 

cudzoziemcy podczas procedury uchodźczej co do zasady nie mają prawa do pracy, a zatem 

możliwości dorobienia). Należy, nie obniżając kosztów utrzymania jednostki w ośrodkach, podnieść 

koszt utrzymania poza ośrodkami.  

Wątpliwości budzi stwierdzenie, że kwoty na utrzymanie w ośrodkach będą niższe wobec 

zapisu pkt. 3.1.2, który przewiduje, że będą one wyższe. Brakuje także określenia choćby 

szacunkowej (np. minimalnej i maksymalnej) wysokości kosztów świadczeń dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb. 

 

3.2.1 Rekomendacji tej nie można uznać za wdrożoną. Z wiedzy Stowarzyszenia wynika, że obecnie – 

ze względu na niedobory kadrowe i związany z tym brak czasu – pracownicy ośrodków dla 

cudzoziemców co do zasady nie wspierają cudzoziemców w zakresie aspektów związanych z pobytem 
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w Polsce (rynek pracy, dostęp do mieszkań, itp.). W celu zapewnienia takiej możliwości należałoby 

przewidzieć środki w budżecie na zatrudnienie dodatkowych pracowników socjalnych – przynajmniej 

po jednym w każdym z ośrodków; a w ośrodkach wyspecjalizowanych – np. dla samotnych kobiet i 

matek – dodatkowo zespół interdyscyplinarny (pracownik socjalny, psycholog, itp.). 

 

3.2.2 Brakuje możliwości zagwarantowania ciągłości działalności organizacji pozarządowych w 

ośrodkach. Obecne finansowanie jest oparte jedynie na podstawie projektów, finansowanych przeze 

wszystkim ze środków zewnętrznych – nie budżetowych. Należy zatem zapewnić w budżecie państwa 

środki na zapewnienie ciągłości działań. 

 

3.3.2 Należy zwrócić uwagę, iż bardzo wiele zależy od pracowników danego PCPRu – nie wszyscy 

dokładają należytych starań, by IPI były czymś więcej niż wypłatą świadczeń. Stowarzyszenie zwracało 

na to uwagę w rekomendacjach do badań przeprowadzonych w 2007 roku. Jednakże do dziś niewiele 

się w tym zakresie zmieniło. Ponadto brakuje planu przeprowadzenia niezależnej ewaluacji realizacji 

IPI, co pozwoliłoby skutecznie zdiagnozować sytuację i poprawić jakość tych programów. Pierwsze i 

jedyne badanie było prowadzone przez Stowarzyszenie i Instytut Spraw Publicznych w latach 2006-

2007. 

 

3.3.5 Wydaje się, że rekomendacja ta także nie została wdrożona. Przede wszystkim nie chodzi tu o 

asystenta kulturowego/pomocy nauczyciela w szkołach – jest to odrębna instytucja (asystent działa 

na terenie szkoły, w której uczą się dzieci-cudzoziemcy, niezależnie od ich statusu prawnego i udziału 

w IPI), nie mająca nic wspólnego z mentorem/asystentem dla osób w IPI. Obecnie mentorzy 

zatrudniani są wyłącznie przez organizacje pozarządowe w celu wsparcia uchodźców w ogóle, a 

niekoniecznie w ramach ich działań w IPI – jeśli współpracują z PCPRami, to nieformalnie – a zatem 

niejako poza „polityką integracyjną” państwa. 

 

3.3.7 Opracowanie poniższego punktu nie jest adekwatne do jego tytułu i w najmniejszym stopniu 

nie odpowiada na pytanie, jak będzie odbywało się wzmacnianie roli organizacji pozarządowych w 

procesie integracji cudzoziemców. 
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3.3.8 W związku z czasem wdrożenia zaplanowanym na bieżący rok – brakuje doprecyzowania 

momentu, od którego rekomendacja zacznie obowiązywać. Rodzi się także pytanie, czy termin ten 

naprawdę jest realny do dotrzymania. Do wydłużenia programów konieczna jest bowiem zmiana 

ustawowa, a projekt w tym zakresie nie pojawił się jeszcze na stronach MPiPS.  

Niejasne jest też, czy każda osoba, której IPI trwa w 2014 roku, będzie już miała prawo 

wnioskować jego o wydłużenie. Ponadto brakuje doprecyzowania mechanizmu przedłużenia 

programu: niejasne jest, czy każda osoba ma prawo wnioskować, czy tylko osoba wcześniej 

„pozytywnie zweryfikowana” przez pracownika socjalnego i mentora.  

Końcowe zastrzeżenie o możliwości automatycznego obniżenia poziomu  lub czasu trwania 

świadczeń w przypadku zwiększenia liczby osób uprawnionych do świadczeń jest niedopuszczalne. 

Należy zabezpieczyć odpowiednią kwotę w budżecie. Niedopuszczalne jest bowiem różnicowanie 

cudzoziemców w ich prawach w zależności od aktualnej sytuacji budżetowej państwa.  

 

3.3.9 „Zniesienie obowiązku zameldowania 5-10 letniego…” – jeśli gdziekolwiek w prawie 

miejscowym istnieją takie zapisy, to są one bezprawne, co wielokrotnie podkreślały sądy 

administracyjne. Nie można wprowadzać wymogu zameldowania, by udowodnić zamieszkiwanie na 

terenie danej dzielnicy/gminy i związanie z nią. Jeśli jakakolwiek gmina wymaga meldunku do 

rozpatrywania wniosku o przydział lokalu z zasobów komunalnych – łamie tym samym prawo. 

Należałoby zatem raczej przeprowadzić monitoring (np. poprzez zlecenie tego właściwym 

wojewodom, sprawującym nadzór nad legalnością aktów prawa miejscowego) i w przypadku 

stwierdzenia istnienia takich wymogów w jakichkolwiek uchwałach rad gmin, uchylić z mocy prawa 

tego typu przepisy. Ponadto brakuje opisu sposobu wdrożenia rekomendacji. 

 

3.3.10. IPI zdecydowanie powinno być rozszerzone nie tylko na osoby, które uzyskały pobyt ze 

względu na sytuację w kraju pochodzenia, ale także na cudzoziemców, którzy otrzymali pobyt ze 

względów humanitarnych w rozumieniu nowej ustawy o cudzoziemcach. Należy przewidzieć na to 

środki w ramach MPiPS. Końcowe zastrzeżenie o możliwości automatycznego obniżenia poziomu  lub 

czasu trwania świadczeń w przypadku zwiększenia liczby osób uprawnionych do świadczeń jest 

niedopuszczalne. Należy zabezpieczyć odpowiednią kwotę w budżecie. 
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3.3.11 Rekomendacji nie można uznać za wdrożoną, skoro w dokumencie zaplanowano jej wdrożenie 

na rok 2014. Niezbędne jest także wprowadzenie regularnego, niezależnego i zewnętrznego  

monitoringu/ewaluacji. Brakuje takiej rekomendacji. 

 

3.4.1. Nie należy ograniczać prawa do świadczeń z pomocy społecznej osobom, które otrzymają 

zgodę na pobyt ze względów humanitarnych. Podobnie jak cudzoziemcy wskazani w 

znowelizowanym brzmieniu art. 5 pkt 2 lit. a ustawy o pomocy społecznej, którzy mają prawo do 

świadczeń z pomocy społecznej, osoby posiadające zgodę na pobyt ze względów humanitarnych 

również otrzymują bezterminową zgodę na pobyt na terytorium RP oraz kartę pobytu. Co więcej, jak 

sama nazwa instytucji wskazuje, przebywają oni na terytorium RP z przyczyn humanitarnych, a więc 

przez nich niezawinionych. Nie ma więc powodu wprowadzać rozgraniczenia pomiędzy prawami 

socjalnymi osób posiadających status uchodźcy bądź ochronę uzupełniającą, a prawami socjalnymi 

osób posiadających zgodę na pobyt ze względów humanitarnych. W związku z powyższym należy 

dokonać zmian w planowanym brzmieniu art. 5 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej poprzez dodanie 

w art. 5 pkt 2 lit. a ustawy o pomocy społecznej kategorii cudzoziemców posiadających zgodę na 

pobyt ze względów humanitarnych. Tym samym należy wykreślić wskazaną grupę cudzoziemców w 

art. 5 pkt 2 lit. b ustawy o pomocy społecznej.  

Należy rozważyć także możliwość, aby w wyjątkowych przypadkach cudzoziemiec, który 

otrzymał w Polsce zgodę na pobyt tolerowany, uzyskał możliwość poruszania się po terytorium 

Schengen na podstawie wydanego mu dokumentu poświadczającego legalny pobyt. 

 

3.5.1 Konieczne jest zakreślenie terminu wdrożenia rekomendacji. 

 

4. Integracja cudzoziemców 

4.1.1. Wbrew stanowisku zawartym w dokumencie, wydaje się, że rekomendacja ta nie została 

wdrożona. Na dzień obecny brakuje bowiem jakichkolwiek systemowych rozwiązań, nie mówiąc już o 

rozwiązaniach kompleksowych, dotyczących integracji cudzoziemców, niekorzystających z ochrony 

międzynarodowej. Brak jest także programów publicznych skierowanych do nich.  

Warto także zauważyć, że integracja cudzoziemców nie może sprowadzać się jedynie do 

nauczania języka polskiego, co zdawałoby się wynikać z treści dokumentu, odwołującego się jedynie 
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do tej części działań integracyjnych. Obejmuje ona także szereg innych działań, które powinny 

tworzyć system. Język jest zaledwie jednym z elementów integracji. 

Wątpliwości budzi także: 

- uzasadnienie odnośnie do wprowadzenia odpłatności za kursy językowe – czemu przyjęto kryterium 

40% odpłatności, a nie inne (czy jakiekolwiek badania lub analizy stoją za przyjęciem takiego 

kryterium),  

- z jakich innych źródeł mogłyby zostać pokryte pozostałe koszty,  

- czy cudzoziemiec będzie w stanie pokryć samodzielnie koszt w wysokości 6 tysięcy złotych – wydaje 

się to mało realne. Stwierdzenie, iż koszty te mogłyby pochodzić z Funduszu Migracji i Azylu, przy 

wyliczeniu ich na kwotę 13,5 mln złotych (jest to kwota liczona na podstawie danych wstecznych, a 

należy się spodziewać zwiększenia napływu cudzoziemców) jest mało prawdopodobne, bowiem 

skonsumowałoby praktycznie wszystkie środki przyznane Polsce w ramach tego funduszu.   

W obliczu tych wyliczeń warto ponownie przemyśleć rekomendację dotyczącą wprowadzenia 

obowiązku znajomości języka polskiego jako warunku do otrzymania stałego zezwolenia 

pobytowego. 

  

4.1.4. Wydaje się, że nie sposób mówić o pełnym wdrożeniu tej rekomendacji. Do osiągnięcia tego 

celu niezbędne jest bowiem uprzednie wzmocnienie organizacji migrantów (w tym zapewnienie im 

źródeł finansowania, umożliwiającego ich liderom/liderkom zatrudnienie w ramach organizacji). Na 

dzień dzisiejszy są one zbyt słabe, by móc być realnym partnerem rządu. Wsparcie dla takich 

organizacji powinno być zorganizowane na wzór wsparcia dla organizacji mniejszości narodowych i 

etnicznych. Tylko wówczas organizacje migrantów będą mogły zdobyć wystraczające doświadczenie i 

umiejętności oraz będą mogły wytworzyć odpowiednie zasoby do bieżącego komentowania polityki 

rządu dotyczącej integracji cudzoziemców, w tym do komentowania aktów prawnych czy 

dokumentów strategicznych. 

 

4.1.5. Rekomendacja ta jest wdrażana w bardzo niewielkim zakresie. Trudno uznać za jej wdrożenie 

realizację jednego projektu, prowadzonego przez IOM, oraz 1 ulotkę opracowaną przez PIP.  

Należy też podkreślić, że przywoływana w dokumencie możliwość uzyskania wsparcia 

prawnego w PIP jest fikcyjna, bowiem pracownicy PIP nie są przygotowani do świadczenia takiego 
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wsparcia. O słuszności tego twierdzenia może świadczyć zupełnie marginalna liczba porad 

świadczonych cudzoziemcom przez inspektorów PIP.  

Z badań Stowarzyszenia wynika także, że cudzoziemcy kompletnie nie znają przysługujących 

im praw oraz są bardzo często wykorzystywani przez pracodawców (por. W. Klaus (red.) Ziemia 

obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce, Warszawa 2011). Konieczne jest pilne 

wprowadzenie działań, które rozwiązałyby te problemy – zwiększyły świadomość cudzoziemców oraz 

dały im realne możliwości w dochodzeniu swoich roszczeń wobec nieuczciwych pracodawców.  

 

4.1.6. Trudno sformułowanie „rozpoczęcie dyskusji” uznać za właściwą formę do opisywania 

rekomendacji. Trudno także uznać, że organizacja jednego spotkania realizuje rekomendację choćby 

częściowo. Niewątpliwie natomiast problem włączenia migrantów w życie polityczne jest niezwykle 

istotny i co ważne, jego wdrożenie nie wymaga żadnych środków finansowych, a jedynie woli 

politycznej. 

 

4.1.7. Rekomendację tę trudno uznać za wdrożoną choćby w części. Programy UdsC są prowadzone 

dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, a nie dla wszystkich migrantów. Poza tym 

obecnie prowadzone przez UdsC działania zdecydowanie nie wypełniają opisu, który jest zawarty w 

omawianym dokumencie. Za wdrożenie trudno także uznać realizację różnorodnych projektów z 

funduszy unijnych, które są nieporównywalne, były ograniczone czasowo i terytorialnie oraz 

docierały jedynie do wybranej grupy cudzoziemców. Założenia odnośnie planowanych programów 

należy natomiast uznać za słuszne. 

 

4.1.8. Trudno uznać za wdrożenie rekomendacji wymienienie różnych kursów, w których brali udział 

pracownicy poszczególnych instytucji. Nie mają one bowiem nic wspólnego z działaniami 

systemowymi. Po pierwsze, nie oznaczają one przygotowania wszystkich pracowników do pracy z 

cudzoziemcami. Ponadto wśród beneficjentów kursów wymieniono jedynie funkcjonariuszy Straży 

Granicznej i Urzędu ds. Cudzoziemców, zatem organy zajmujące się przede wszystkim pracą z 

cudzoziemcami. W pozostałych przypadkach wskazano pojedyncze, oderwane szkolenia dla różnych 

grup. Brakuje pomysłu na całościowe i działania w tym zakresie, w tym szkolenia dla pracowników 

socjalnych, pracowników urzędu pracy, nauczycieli.  



ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51 
01-204 Warszawa 

tel./fax. (+ 48) 22 621 51 65 
e-mail: biuro@interwencjaprawna.pl 

www.interwencjaprawna.pl 
 

 

    21 
Misją Stowarzyszenia Interwencji Prawnej jest działanie na rzecz osób dyskryminowanych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym poprzez udzielanie im pomocy prawnej i wsparcia integracyjnego 

Odnośnie szkoleń dla policjantów trudno zgodzić się z obecnością tematyki cudzoziemskiej w 

szkołach policyjnych. Z doświadczeń organizacji wynika bowiem, że działania takie nie są 

prowadzone. Wskazane natomiast w dokumencie informacje pozostają na tak ogromnym stopniu 

ogólności (np. brak podanej liczby godzin szkoleniowych w ramach realizowanych programów, czy 

konkretnych programów, w ramach których są one prowadzone), że trudno się odnieść do ich 

prawdziwego wpływu i realnego przygotowania funkcjonariuszy. Spotkania w garnizonach wydają się 

mieć charakter epizodyczny. Z badań wynika, że policjanci są nieprzygotowani do pracy z 

cudzoziemcami, którzy kontakt z nimi często oceniają bardzo krytycznie.  

Ponadto przygotowanie urzędników to nie tylko szkolenia, ale także inne bieżące wsparcie w 

prowadzonych przez nich działaniach – w rozwiązywaniu napotkanych problemów. Jest to 

szczególnie istotne w przypadku nauczycieli.  

 

4.2.1. Rekomendacja została określona jako częściowo wdrożona. W tym punkcie opisane zostały 

tylko zakończone już projekty. Przeprowadzone działania (projekty edukacyjne  

i informacyjne, działania organizacji pozarządowych) to działania ważne i ciekawe. Jednak pozostają 

one działaniami czasowymi, jednorazowymi, adresowanymi do wąskich  

i określonych grup odbiorców (urzędnicy pracujący w instytucjach w sąsiedztwie ośrodków dla 

uchodźców i nauczyciele). Nie są to jednak rozwiązania trwałe i systemowe.  

Wdrożenie rozwiązań systemowych jest planowane dopiero na rok 2015, po przyjęciu 

dokumentu „Polska polityka integracji cudzoziemców – założenia i wytyczne”. Planowane działania 

opisane są zbyt ogólnie. Nie zostały także opisane żadne działania zaplanowane na  rok 2014.  

W kilku miejscach w rozdziale używa się pojęcia „rasa”. Np. „celem projektu „Polska jest 

Różnorodna” było zwrócenie uwagi na problem odmienności rasowej”. Nie wydaje się, by 

„odmienność rasowa” (jakkolwiek fatalnie sformułowanie to nie brzmi) mogła być jakimkolwiek 

problemem. W kontekstach, w jakich sformułowanie „rasa” pojawia się w tym dokumencie, można je 

zastąpić np. „pochodzeniem etnicznym” czy „przynależnością narodową”. 

 

4.2.2 Badania przeprowadzone przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej pokazują, że kontrole 

prowadzone przez PIP nie przekładają się na poprawę przestrzegania praw cudzoziemców. Celem 

kontroli PIP jest sprawdzenie legalności zatrudnienia, a nie przestrzegania praw cudzoziemców. 

Zatem działaniami mającymi na celu poprawę przestrzegania praw cudzoziemców powinny być nie 
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kontrole, ale przede wszystkim działania informacyjne skierowane do pracodawców, np. szkolenia 

(jak legalnie zatrudniać cudzoziemców, jakie są prawa cudzoziemca itp.). Z poniższego dokumentu 

wynika, że nie odbyły się żadne tego rodzaju szkolenia dla pracodawców, żadne też nie są też 

zaplanowane na kolejne lata. 

 

4.2.4 Punkt ten odnosi się do roli szkoły w edukacji obywatelskiej migrantów i społeczeństwa 

przyjmującego. Podobnie jak w reszcie dokumentu, zostały tu opisane już zrealizowane działania – 

jednorazowe, docierające do niewielkiej grupy odbiorców. Nie określono także żadnej strategii 

realizacji tej rekomendacji w kolejnych latach. Opisane w tym punkcie projekty pozostają działaniami 

jednorazowymi. Pokazuje to, że edukacja antydyskryminacyjna i międzykulturowa w Polsce nie ma 

charakteru powszechnego. 

Jak wynika z raportu „Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej  

w systemie edukacji formalnej w Polsce” (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, 2011) w 

polskiej szkole  obecność tematyki antydyskryminacyjnej, równości i różnorodności społecznej jest 

wciąż niewystarczająca, a treści przekazywane w szkole są w dużym stopniu powieleniem 

stereotypów i uprzedzeń. Brakuje systemu profesjonalnego kształcenia  

i doskonalenia nauczycieli w kwestiach związanych z edukacją antydyskryminacyjną 

 i międzykulturową. Zagadnienia te nie są także obecne w wystarczającym stopniu  

w Podstawie Programowej (programie nauczania, podręcznikach). 

Zagadnienia dotyczące edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej wydają 

się bowiem nie być dla nikogo ani kwestią ważną, ani uregulowaną. Raport zwraca uwagę na brak 

polityki edukacyjnej, spójnego programu działania i strategii przyjętej na poziomie centralnym. 

Brakuje zatem rozwiązań systemowych, których komentowany dokument również nie określa. 

 

4.3.1. Poważne wątpliwości budzą dokumenty wskazane jako podstawa do prowadzenia badań i 

analiz, o których mowa w rekomendacji. Szczególnie należy podkreślić, że z „Krajowego Programu 

działań na rzecz równego traktowania na lata 2013 – 2016” w trakcie prac zostało usuniętych bardzo 

wiele wątków dotyczących cudzoziemców i w zasadzie w dokumencie tym grupa ta jest pominięta 

(poza drobnymi wyjątkami).  

Istotne jest także określenie, w jaki sposób będzie planowane będą badania i jak można 

zaangażować do finansowania ich inne środki, niż tylko pochodzące z Funduszu Migracji i Azylu (np. 
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środki na naukę), bowiem na wszystkie wskazane w omawianym dokumencie działania z pewnością 

nie wystarczy alokowanych w nim środków. 

 

4.3.2. W dokumencie takim, jak komentowany, powinny znaleźć się szczegółowe zadania odnośnie 

do wdrożenia rekomendacji zaplanowanych w „Polityce Migracyjnej Polski”. Ogólne odwołanie się do 

planowanego nowego dokumentu, jakim jest „Polska polityka integracji cudzoziemców – założenia i 

wytyczne” nie spełnia takich założeń. Zbyt często, zamiast wskazywać konkretne rozwiązania, 

następuje odwołanie do tego dokumentu, którego los nie jest pewny.  

 

4.3.3. Rekomendację tę należy uznać za niewdrożoną. System Pobyt służy do zbierania informacji o 

cudzoziemcach do innych celów – jak wskazali sami autorzy Dokumentu – do identyfikacji 

cudzoziemców. Statystyki, które można z niego wygenerować, są na podstawowym poziomie. 

Niewątpliwie konieczne jest wdrożenie innego systemu, który dane zbierałby bardziej kompleksowo, 

połączonego z systemem oświadczeń czy zezwoleń na pracę. Niestety opiniowany dokument znów 

ucieka od podania konkretnych działań do wdrożenia tego celu. 

 

4.3.4. W planowanych działaniach brak jest wskazania podmiotu, który powinien zlecić badania 

postaw społecznych. Ich realizatorem powinna być placówka badawcza, która nie tylko będzie 

potrafiła zaplanować i przeprowadzić taki monitoring, ale także wyciągnąć wnioski z uzyskanych w 

jego ramach wyników.  

 

5. Obywatelstwo i repatriacja 

5.1 Należy zauważyć, że termin na ratyfikację Europejskiej Konwencji o Obywatelstwie (2015-2016) 

jest zbyt odległy, biorąc pod uwagę, że Polska podpisała ten dokument w 1999 roku. Brakuje 

konkretnych planów dotyczących sfinalizowania prac dotyczących jej ratyfikacji. W procesie dyskusji 

o przystąpieniu Polski do Konwencji o Statusie Bezpaństwowców powinny być wzięte pod uwagę 

również opinie organizacji pozarządowych i międzynarodowych, zajmujących się pracą 

z cudzoziemcami. Należałoby także wprowadzić odrębne procedury o nadanie statusu 

bezpaństwowca służące właściwej identyfikacji cudzoziemca jako osoby bezpaństwowej. 
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5.2 Warto zastanowić się nad rozszerzeniem katalogu osób, którym przyznawane jest obecnie 

zezwolenie na osiedlenie się, o małoletnie dzieci urodzone poza terytorium RP, których jedno z 

rodziców posiada zezwolenie na osiedlenie się. 

Istnieje także potrzeba ustanowienia jednolitego trybu stwierdzania polskiego pochodzenia. 

Obecne sformułowanie jest mało konkretne, gdyż nie jest to tylko „zasadne”, ale niezbędne, aby taki 

system istniał i funkcjonował. 

 

5.3 Sposób wdrożenia nie zawiera informacji dotyczącej upowszechnienia polityki repatriacyjnej 

państwa dla zrealizowania jej celu. 

 

7. Sprawne funkcjonowanie systemu prawnego i instytucjonalnego 

7.1. Należy się zastanowić, czy ustawa o cudzoziemcach rzeczywiście będzie stanowiła wystarczający 

środek wdrożenia rekomendacji. Niezbędna jest dalsza intensyfikacja działań, mających na celu 

uproszczenie i odformalizowanie postępowań migracyjnych.  

 

7.6. Rekomendacja nie jest wdrożona. Nie przedstawiono także proponowanych metod jej 

wdrożenia. Wobec powyższego konieczna jest ponowna weryfikacja celu wdrożenia rekomendacji i 

podjęcie działań w tym kierunku poprzez zmianę odpowiednich przepisów prawa. 

 

7.7. Zasadnym byłoby przekazanie Szefowi UdSC kompetencji organu wyższego stopnia w stosunku 

do wojewodów również w zakresie rozpatrywania odwołań od decyzji w sprawie zezwolenia na pracę 

dla cudzoziemca, wydanej poza ramami jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. 

Zapewniłoby to spójność całego systemu.  

 

7.8. Należałoby zintensyfikować działania w tym zakresie. Punkt 7.13. szczegółowo odnosi się do 

niniejszej rekomendacji. Ponadto słusznym byłoby określenie dostępności do systemu „POBYT” 

odpowiednim służbom z uwzględnieniem stopnia dostępności do danych. 
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7.11. Zasadna byłaby intensyfikacja prowadzonych przez Szefa UdSC działań informacyjnych oraz 

promocyjnych. Zbędnym wydaje się umieszczenie informacji o działaniach, które prowadzono w 

przeszłości, w tym bardzo szczegółowy opis kampanii z 2013 roku. Komentowany dokument 

powinien patrzeć w przyszłość i opisywać działania instytucji publicznych w tej perspektywie, a nie 

podsumowywać, co zostało zrobione. 

 

7.12. Podstawowym instrumentem realizacji niniejszej rekomendacji jest – jak wskazano w 

omawianym dokumencie – kontrola instancyjna decyzji administracyjnych wydawanych w sprawach 

cudzoziemskich przez wojewodów (działających z ich upoważnienia i w ich imieniu – kierowników 

wydziałów właściwych do spraw cudzoziemców w urzędach wojewódzkich). W tym znaczeniu w 

istocie można – jak się wydaje – przyjąć, że zarówno w chwili obecnej, jak i po wejściu w życie nowej 

ustawy o cudzoziemcach, omawiana rekomendacja jest (będzie) wdrożona, ale – co należy podkreślić 

– co najwyżej w sposób częściowy.  

Należy bowiem zwrócić uwagę, że dokument „Polityka migracyjna Polski” niejako „zastał” 

taki stan prawny, tzn. usytuowanie Szefa UdSC jako organu wyższego stopnia w stosunku do 

wojewodów w sprawach z zakresu prawa o cudzoziemcach. Innymi słowy, jeżeli w dokumencie tym 

zawarto wytyczną, aby wzmocnić (dodatkowo) kontrolę instytucjonalną Szefa UdSC nad polityką 

migracyjną kreowaną przez kierowników wydziałów spraw cudzoziemskich, dążono – jak się wydaje – 

do poważniejszych zmian w tym zakresie, nie zaś jedynie do utrzymania zastanego stanu rzeczy. W 

tym kontekście zwraca uwagę ogólnikowość opisu sposobu realizacji niniejszej rekomendacji. 

Wskazano wprawdzie, że powołanie nowego organu administracji zespolonej właściwego w 

sprawach cudzoziemskich (jak należy sądzić – organu terenowego na wzór kierowników 

wojewódzkich służb, inspekcji i straży) nie jest obecnie możliwe, nie ustosunkowano się jednakże do 

tego, czy nie istnieją inne (niegenerujące kosztów dla budżetu państwa) instrumenty realizacji 

omawianej rekomendacji, poświęcając za to wiele miejsca przeniesieniu zadań pomiędzy 

wojewodami a organami SG, co z kolei nie ma bezpośredniego związku z rekomendacją 7.12.   

Stowarzyszenie pragnie zwrócić uwagę, że narzędziem, które mogłoby spowodować poprawę 

jakości decyzji administracyjnych wydawanych w sprawach cudzoziemskich przez wojewodów, 

zapewniającym jednocześnie większą spójność orzeczniczą pomiędzy poszczególnymi urzędami 

wojewódzkimi, mogłoby być, np. włączenie Szefa UdSC w proces kreowania kierownictwa wydziałów 

właściwych w sprawach cudzoziemców w urzędach wojewódzkich. Mogłoby to przyjąć postać, np. 
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powoływania dyrektora (naczelnika/ kierownika) wydziału spraw cudzoziemców przez wojewodę, ale 

za zgodą Szefa UdSC (jak ma to miejsce, np. w nadzorze geodezyjnym, Inspekcji Ochrony Środowiska, 

Inspekcji Transportu Drogowego) albo też powoływania na to stanowisko przez Szefa UdSC, niemniej 

za zgodą czy też w porozumieniu z wojewodą (wzór – Policja, Państwowa Straż Pożarna).  

Nieprzedstawienie jakichkolwiek nowych propozycji przez komentowany dokument w tym 

zakresie, czasu niezbędnego do przeprowadzenia konsultacji potrzebnych dla wprowadzenia w życie 

takich rozwiązań, ich ewentualnych kosztów i poprzestanie na powieleniu w uregulowaniach nowej 

ustawy o cudzoziemcach rozwiązań znanych prawu polskiemu jeszcze z okresu poprzedzającego 

powstanie „Polityki migracyjnej Polski”, karze postawić pytanie, czy rekomendację 7.12. można uznać 

za wdrożoną nawet chociażby tylko w zakresie częściowym.  

 

7.14. Zbędnym wydaje się zawarcie informacji dotyczących działań podejmowanych w przeszłości. 

Zasadna byłaby intensyfikacja działań prowadzonych przez MPiPS w zakresie przedstawionej 

rekomendacji.  

 

7.15. Poważne zastrzeżenia budzi pozostawienie poza kręgiem osób uprawnionych do pomocy 

integracyjnej cudzoziemców, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych. 

 

7.16. Zasadna byłaby intensyfikacja prowadzonych działań oraz włączenie w ich realizację placówek 

dyplomatycznych i urzędów konsularnych Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto należy zauważyć, że 

serwis internetowy www.go-poland.pl,  pomimo zapowiedzi, nie został uruchomiony.  

Wątpliwości budzi informacja dotycząca budowania spójnego systemu promowania polskich 

uczelni oraz innowacyjnych projektów badawczych za granicą jako jeden z priorytetów na najbliższe 

lata w kontekście określenia terminu wdrożenia jako 2014 r. Brakuje także wskazania jakichkolwiek 

działań, które mogłyby prowadzić do osiągnięcia tego celu.  

 

7.19. Zasadna byłaby intensyfikacja prowadzonych działań celem rozszerzenia współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. Proponowane rozszerzenie współpracy mogłoby dotyczyć wymiany 

eksperckiej, wzmocnieniu obecnej współpracy poprzez zwiększenie ilości wspólnie realizowanych 

projektów. 
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7.20. Poważne zastrzeżenia budzi jakość pouczeń przekazywanych cudzoziemcom w toku 

prowadzonych wobec nich postępowań. Zasadnym byłoby zwiększenie konsultacyjnej roli organizacji 

pozarządowych w zakresie przygotowywania tekstów pouczeń i materiałów informacyjnych dla 

cudzoziemców.   

 

7.21. Zbędnym wydaje się zawarcie informacji dotyczących działań podejmowanych w przeszłości. 

Ważnym jest zwrócenie szczególnej uwagi na kompetencje językowe pracowników. Należy 

wprowadzić systemu szkoleń doszkalających i językowych dla pracowników wydziałów spraw 

cudzoziemców w urzędach wojewódzkich. Warto także zadbać, by nowo zatrudniani pracownicy tych 

wydziałów legitymowali się na wstępie znajomością co najmniej jednego języka obcego (wybranego 

spośród najpopularniejszych języków, którymi posługują się cudzoziemcy zamieszkali na danym 

terenie) w stopniu minimum komunikacyjnym (nie niższym niż na poziomie B2). 

 

7.22. Sposób realizacji niniejszej rekomendacji należałoby rozszerzyć o pracowników wydziałów 

spraw cudzoziemców w urzędach wojewódzkich (por. kom. 7.21.). Ponadto zasadnym jest wstępna 

oraz okresowa weryfikacja znajomości języków obcych funkcjonariuszy Straży Granicznej 

przeprowadzana przez specjalnie wyznaczoną Komisję składającą się z trzech osób. Pozwoliłoby to na 

bieżącą kontrolę poziomu znajomości języków oraz czynione postępy.  

 

7.24. Potrzeba jest intensyfikacja działań w tym zakresie. Poważne zastrzeżenia budzi zakres 

podmiotowy beneficjentów systemu bezpłatnej pomocy prawnej, w szczególności ograniczenie 

prawa do skorzystania z takiej pomocy jedynie przez osoby, wobec których toczy się postępowanie o 

zobowiązanie do powrotu (jedynie postępowanie odwoławcze). Podobnie wątpliwości budzi dążenie 

do oparcia finansowania systemu o środki nowopowołanego Funduszu Azylu i Migracji, zwłaszcza 

kwestia, czy takie rozstrzygnięcie nie spowoduje ograniczenia dostępu organizacji pozarządowych do 

środków tego Funduszu na działania „pomoc prawna” wobec innych cudzoziemców, niż uprawnieni 

do skorzystania z systemu bezpłatnej pomocy prawnej, np. cudzoziemców, wobec których wszczęto 

postępowanie o zobowiązanie do powrotu, ale nie wydano decyzji w I instancji, cudzoziemców 

przebywających w Polsce na podstawie określonego zezwolenia pobytowego. Należy podkreślić, że 
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obowiązek organizacji bezpłatnej pomocy prawnej w tak wąskim zakresie został nałożony na Polskę 

przez dyrektywy UE (art. 13 tzw. dyrektywy  powrotowej, który powinien zostać wdrożony do 

24.12.2010 roku) i jako taki powinien być finansowany ze środków budżetowych.  

 

8. Międzynarodowe uwarunkowania polityki migracyjnej Polski 

8.1.1 Należałoby się zastanowić nad intensyfikacją działań w ramach bieżącego procesu wdrażania. 

Przede wszystkim mowa o uwzględnieniu szczególnej roli oraz interesów Rzeczypospolitej Polskiej w 

procesie rozszerzania współpracy z partnerami wschodnimi. Wydaje się, że właściwym byłoby 

umocnienie roli Rzeczypospolitej w poszczególnych grupach roboczych oraz komitetach. Co za tym 

idzie, należy rozważyć podjęcie kroków w celu pozyskiwania ekspertów. Należałoby się zastanowić 

także nad funkcjonowaniem Aparatu Pełnomocnika Granicznego oraz oficerów łącznikowych, w tym 

nad współpracą z Republiką Federalną Niemiec. Wydaje się to niezwykle ważne zwłaszcza wobec 

licznych postępowań dublińskich, wskutek których cudzoziemiec przekazywany jest na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Należałoby określić, jakie są cele oraz planowane w związku z tym 

działania.  

 

8.1.2  Wątpliwości budzi brak informacji o aktualnym etapie wdrożenia programu EUROSUR oraz 

planowanego zakończenia wdrożenia i kosztów, jakie należy ponieść. Program wdrożenia niniejszej 

rekomendacji nie zawiera informacji dotyczących partnerów, z którymi prowadzona jest współpraca 

międzynarodowa, oraz potencjalnych partnerów, z którymi można by takową nawiązać. Należałoby 

określić także cele powyżej wspomnianej współpracy oraz jej koszty. Wydaje się słuszne także 

podanie informacji na okoliczność roli oraz celów komisji znajdujących się na przejściach granicznych 

z Federacją Rosyjską, Ukrainą oraz Białorusią. Słusznym byłoby podanie informacji o kosztach.  

 

8.1.4 Należałoby zintensyfikować aktywność reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej w 

poszczególnych grupach oraz komitetach. Co za tym idzie koniecznym jest pozyskiwanie ekspertów, a 

nie jedynie rozszerzenie kadry. Nadto zwiększenie zasobu kadrowego jedynie o dwie osoby jest 

niewystarczające wobec działań, które należałoby realizować. 
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8.1.8 Przedstawiony sposób wdrażania rekomendacji nie zawiera informacji dotyczących inicjowania 

debaty na temat polityki migracyjnej. Wątpliwości budzi także brak przykładowych środków, z 

pomocą których priorytety migracyjne miałyby wpisywać się w kontekst polityki europejskiej 

prowadzonej przez Rząd.  

 

8.1.9. Należałoby zastanowić się, w jaki sposób oraz za pomocą jakich środków można wzmocnić 

wpływ Polski na realizację programu Partnerstwa Wschodniego. Zwłaszcza, że można poddać pod 

wątpliwość efektywność jego funkcjonowania w ramach programu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. 

Działania podejmowane z ramach realizacji polityki wschodniej do tej pory mają wymiar raczej 

administracyjny. Wobec powyższego konieczne jest zintensyfikowanie działań oraz określenie 

priorytetów w kontaktach z poszczególnymi państwami, którego dotyczy program. Ponadto brakuje 

informacji dotyczących projektów, które miałyby być zrealizowane w przyszłości.   

 

8.1.10 Rekomendacja nie wydaje się być wdrażana. Działania podejmowane przez Polskę polegają na 

wsparciu innych konsorcjów i nie wydają się być wiodące. Brakuje informacji co do przyszłych działań 

oraz ich kosztów. Wątpliwości budzi brak szczegółów dotyczących materiałów informacyjnych 

przygotowanych przez MPiPS, między innymi informacji dotyczących języków, w jakich je 

przygotowano, o jakie języki należy je uzupełnić, jakie koszty w związku tym zostaną poniesione, a 

także o ich dostępności.  

Należałoby zintensyfikować działania dotyczące informowania o możliwościach podjęcia 

legalnej pracy w Polsce. Ważne, aby działania informacyjne nie stanowiły ukrytej formy autopromocji 

oraz zaproszenia do pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na konieczność przeprowadzenia 

kampanii informacyjnej w Gruzji, zwłaszcza wobec powtarzających się prób wjazdu bez posiadania 

wymaganych dokumentów.  

 

8.1.11 Sposób wdrożenia rekomendacji budzi wątpliwości w kwestiach związanych z terminami 

wdrożenia poszczególnych projektów, ponieważ często za termin wdrożenia uznaje się datę podaną 

jako rzeczywisty początek przedsięwzięcia. Sprzeciw budzi zwłaszcza określenie terminu wdrożenia 

promocji mechanizmu delegowania polskich ekspertów do organizacji międzynarodowych, 

określonego jako 2014 r. Ponadto należałoby rozwinąć kontekst dotyczący realizacji zamówień 
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publicznych. Nie jest jasne, czy termin wdrożenia podany na 2014 r. odnosi się jedynie do kwestii 

„rozważenia nowelizacji” czy też do jej przeprowadzania. Należałoby zastanowić się nad formami 

promocji oraz projektami, które zostałyby zrealizowane w przyszłości.  

 

8.2.2 Poważane zastrzeżenia budzi zawarcie informacji w dokumencie, który ma za cel określenie 

sposobów wdrożenia rekomendacji, opinii dotyczących przebiegu współpracy pomiędzy Strażą 

Graniczną a placówkami dyplomatycznymi Indii, Chin oraz Wietnamu. Brakuje natomiast informacji, 

które powinny się w nim znaleźć, dotyczących sposobu intensyfikacji współpracy z ww. państwami.  

Pomimo wspomnienia o wizytach studenckich czy też wymianach, nie określono w żaden 

sposób ewentualnych projektów, które mogłyby zostać zrealizowane w przyszłości. Brakuje także 

danych dotyczących umów pozostających na etapie negocjacji, przede wszystkim informacji, czego 

one dotyczą oraz kiedy planowo zostaną wdrożone. Niepotrzebne jest liczne umieszczenia informacji 

o aktywnościach, które już miały miejsce.  

 

8.2.3 Brakuje informacji, o jakich instytucjach jest mowa oraz na czym miałoby polegać wsparcie 

polityczne. Należałoby zwrócić szczególną uwagę na usprawnienia współpracy oraz wymiany 

informacji pomiędzy poszczególnymi resortami.  

 

8.2.4  Rekomendacja nie jest wdrażana na bieżąco, skoro odniesiono się jedynie do zawartych już 

umów. Brakuje informacji dotyczących zawierania kolejnych umów i ich praktycznego zastosowania 

oraz renegocjacji porozumień. Należałoby określić etapy renegocjacji porozumień, ich cele oraz 

termin ich wdrożenia.  

 

8.2.5 Zbędne jest zawieranie w komentowanym dokumencie informacji dotyczących już zawartych 

umów. Niepotrzebne są także informacje dotyczące celów zawierania umów międzynarodowych 

przez Ministerstwo Zdrowia. Należy zastanowić się nad rozszerzeniem wymiany ekspertów celem 

intensyfikacji działań.  
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8.2.6 Niepotrzebne jest zawarcie informacji dotyczącej działań podejmowanych w przeszłości. 

Wątpliwości budzi, czy w sposobie wdrożenia rekomendacji zawarto informacje odnośnie wszystkich 

państw ważnych z punktu widzenia polityki migracyjnej.  

 

8.2.7 Przedstawiony sposób wdrożenia rekomendacji sprawia wrażenie, że odnosi się ona jedynie do 

państw przynależących do Partnerstwa Wschodniego. Należałoby się odnieść także do innych krajów. 

Wątpliwości budzi, czy rewizja Wspólnotowego Kodeksu Wizowego będzie stanowiła pełne 

wdrożenie niniejszej rekomendacji.  

 

8.3.1 Zbędne jest zawarcie informacji dotyczących projektów, które zrealizowano w przeszłości. 

Brakuje informacji dotyczącej przyszłych działań. Słusznym jest nawiązanie współpracy z 

Międzynarodową Organizacją Pracy – sekcją dotyczą migracji. 

 

9. Związki innych polityk z polityką migracyjną Polski 

Niewątpliwie uwzględnienie polityki migracyjnej w formułowaniu celów i zadań innych polityk (w 

obszarze rynku pracy, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa wewnętrznego, edukacji i in.) jest 

głęboko zasadne. Niniejszy rozdział jednakże pozostaje na takim stopniu ogólności, że trudno się do 

czegokolwiek odnieść, wobec czego nie będziemy formułować konkretnych uwag poruszających 

kwestie polityki migracyjnej w tym zakresie. 

Jednym ze sposobów na zapewnienie udziału polityki migracyjnej w tworzeniu innych polityk 

jest współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką migracji, poprzez np. 

informowanie ich o trwających pracach, przekazywanie dokumentów do konsultacji, umożliwianie 

uczestnictwa członkom organizacji w spotkaniach roboczych. 

 

10. Monitoring procesów migracyjnych 

10.1.6. Stoimy na stanowisku, że sprawowanie funkcji kontrolnych przez Państwową Inspekcję Pracy w 

zakresie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w taki sposób, jak to się odbywa aktualnie, tj. 

w ścisłej współpracy ze Strażą Graniczną, uniemożliwia jednoczesne działania w zakresie ochrony 
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praw pracowniczych cudzoziemców. Zagadnienie zostało w sposób szczegółowy przedstawione w 

punkcie 1.2.19. 

 

10.1.10. Uważamy, że monitoring działań preintegracyjnych i integracyjnych prowadzonych w 

stosunku do cudzoziemców powinien być zlecany podmiotom zewnętrznym lub co najmniej 

prowadzony przy ich udziale. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że w dokumencie 

wdrożeniowym nie określono jasnych wskaźników, na których opierałby się monitoring. Brak jest 

zatem informacji dotyczącej elementów działań preintegracyjnych i integracyjnych, które będą 

poddawane ocenie, oraz przede wszystkim jej kryteriów. Nie wskazano również harmonogramu 

planowanych monitoringów, co nie pozwala na ocenę ich skuteczności. Dodatkowo podkreślić należy 

brak informacji dotyczącej kosztów monitoringu i jednoznacznego wskazania instytucji, które te koszty 

poniosą. 

 

10.1.11. W ocenie Stowarzyszenia projektowane działania nie wypełniają rekomendacji dotyczącej 

badania stosunku społeczeństwa polskiego do migrantów oraz skuteczności prowadzonych kampanii 

społecznych. Jak wynika z dokumentu badania te obejmują przede wszystkim emigrantów i 

migrantów zarobkowych, co wydaje się być niewystarczające. Ponadto nie przedstawiono 

konkretnych założeń prowadzenia kampanii na rzecz pozytywnego odbioru społecznego 

przebywających w Polsce imigrantów – kampanii, której przeprowadzenie wydaje się być warunkiem 

wstępnym jakichkolwiek działań na tej płaszczyźnie. 

 

10.2.1. W dokumencie wdrożeniowym nie wskazano uzasadnienia dla integracji rejestru POBYT z 

systemami Narodowego Funduszu Zdrowia. Stowarzyszenie nie znajduje racjonalnych powodów dla 

powiązania wymienionych systemów. W naszej ocenie, powiązanie takie może zniechęcać ciężko 

chorych imigrantów do korzystania z opieki lekarskiej. Zasadnym wydaje się zatem ponowne 

rozważenie konieczności integracji systemów oraz analiza skutków, które integracja taka może 

wywołać. Warto także wskazać, że integracja taka będzie kosztowna, co w kontekście bardzo 

ograniczonych środków przeznaczonych na wdrożenie polityki migracyjnej, każe się zastanowić, czy 

nie ma pilniejszych i potrzebniejszych rekomendacji do sfinansowania.  
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10.3.4. Niepokojącym jest fakt, iż dokument wskazuje jedynie Wojewodę Mazowieckiego jako 

wojewodę podejmującego współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie sytuacji 

cudzoziemców. Wskazanym byłoby, aby również inne województwa, na terenie których zamieszkuje 

znaczny odsetek cudzoziemców wdrożyły mechanizmy współpracy z organizacjami pozarządowymi w 

tym zakresie. Ponadto pragniemy wskazać, iż rekomendacja dotycząca prowadzenia przez organy 

administracji rządowej współpracy z organizacjami pozarządowymi nie wskazuje planu, warunków, ani 

harmonogramu takiej współpracy. Opracowanie planu powinno nastąpić przy udziale 

zainteresowanych organizacji, a jego przyjęcie gwarantować efektywniejszą współpracę i w 

konsekwencji wpłynąć na intensyfikację działań na rzecz  cudzoziemców przebywających w Polsce. 

 

10.4.1. Uważamy, że organizacjom pozarządowym i ośrodkom naukowo-badawczym powinno 

powierzyć się stały monitoring oraz przeprowadzanie niezależnej ewaluacji realizacji polityki 

migracyjnej. Ich udział w pracach jedynie w formie konsultacji społecznych jest w naszej ocenie zbyt 

wąski. 
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    34 
Misją Stowarzyszenia Interwencji Prawnej jest działanie na rzecz osób dyskryminowanych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym poprzez udzielanie im pomocy prawnej i wsparcia integracyjnego 

 


