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Nawi4zujqc do Pan{pisma z dnia 8 sierpnia 2013 rll.dz. 01/08lAIWI3, uprzejmie

informujg, i2 po szczeg6lowym zapoznaniu sig z zaprezentowanym przez Pana stanowiskiem,

podj4tem decyzjE o ponownym przeanalizowaniu problemu poruszonego w piSmie, celem

rozwa?enia zmiany linii orzeczniczej w przedmiotowej sprawie.

Niew4tpliwym jest, i2 orzekanie o zakazie wjazdu na terytorium RP lub strefy

Schengen w decyz4ach o odmowie nadania statusu uchodZcy, odmowie udzielenia ochrony

uzupelniajqcej nieudzieleniu zgody na pobyt tolerowany i wydaleniu z terytorium RP

(zwanych dalej decyzjami o odmowie nadania statusu uchodZcy) wzbudzalo kontrowersje

w kontekScie mozliwoSci stosowania pomocniczego w przedmiotowych razstrzygnigciach

dyspozycji art. 90 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r., Nr

264, poz. 1573 z p62tt. zm.). Kwesti4 budz4c4 w4tpliwoSci byla moZliwoSi pomocniczego

stosowania przepisu art. 90 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy wobec odeslania znajduj4cego sig w art.

48 ust. 3 ustawy z dnra 13 czerwca2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium

RP (Dz. U.22012r.,pot.680 2p62fi. zm,).

Uzasadnieniem prawnym orzekania w decyzji wydawanej w sprawie udzielania

statusu uchodZcy o zakazie wjazdu byla, moim zdaniem, dyspozycja art. 48 ust. 3 ustawy

o udzielanit cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Zgodnie z pov,ryAszym przepisem do

postEpowania w sprawie nadania statusu uchodlcy, w czgsci dotyczqcej orzeczenia

o wydaleniu, stosuje sig przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

dotyczqce postgpowania w sprawie wydalenia. Analizujqc brzmienie pov,ryaszego przepisu
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uznal'em, i2 zasadnym jest przyjEcie, 2e przepis art. 48 ust. 3 nie ogranicza stosowania
w postEpowaniu w sprawie nadania statusu uchodZcy przepis6w ustawy o cudzoziemcach w

zakresie wydalenia jedynie do norm proceduralnych, lecz pozwala r6wniez na stosowanie
przepis6w materialnych zawartych w rczdziale 8 ustawy o cudzoziemcach, o ile nie se one
sprzeczne zprzepisami ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rp.

w konsekwencji uzasadnionym bylo odpowiednie stosowanie art. 90
4 ustawy o cudzoziemcach, zgodnie z kt6rym w decyzji o wydaleniu orzeka sig
ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej polskiej lub na
Rzeczypospolitej Polskiej i paristw obszaru Schengen, i okresla okres tego zakazu.

Inny pogl4d, wyru2any przez RadE do Spraw uchodzc6w, wskazyw ar, iz norma
zawarta w art. 48 ust. 3 ustawy o udzielantu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rp nie
pozwala na tak szerokie stosowanie przepis6w ustawy o cudzoziemcach. powyzszy poglqd
opieral siq na stwierdzeniu, i2 przepis nalely odcz;4ywac literalnie, a zatemmozliwe jest
stosowanie przy wydawaniu decyzji w sprawach o nadanie statusu uchod1cy, w czESci

dotyczqcej orzekania o wydaleniu, jedynie przepis6w ustawy o cudzoziemcach maj4cych
charakter przepis6w proceduralnych, przy jednoczesnym zakazie stosowania tych przepis6w,
kt6re oceni(, moina jako materialne.

Wobec faktu, iz praktyka organu II instancji - jakkolwiek niejednolita w przeszlo1ci -
zmierza do wzei jvskazanej wykladni spornych przepis6w, podj4lem decyzjE o rewizji
dotychczasowego stanowiska i zaprzestanie stosowania kontrowersyjnego rczwiqzania
prawnego.

Zryrazami szacunku,
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