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Piotr Stachahczyk

Sekretarz Stanu

M inisterstwo Spraw Wewnqtrznych

ul, Batorego 5

02-591 Wa rszawa

W*',rv*n
' iqkujqc za odpowiedl z dnia 24 lipca 2014 roku powtdrnie zwracamy siq z prosbq o udzielenie
r'ormacji w sprawie {apewnienia ciostqpu do pomocy prawnei dla cudzoziemc6w, kt6rzy zlo2yli
' tiosek o nadanie 6tatusu uchodlcy oraz cudzoziemcdw, wobec kt6rych prowadzone jest

r : stqpowaniu ur rprr*li* zobowiqzania clo powrotu,
i

I r)rQc pod uwagq infoimacje przekazane przez Pana Ministra w pidrnie z2.4lipcaoraz te uzyskane L4
' :a b'r' podczas spo!kania informacyjnego dot, Funduszu Azylu, Migracji iIntegracji w siedzibie
l'' nisterstwa spraw wpwnqtrznych, najwcze(niejszym mo2riwym terminem ogioszenia konkursu w
l rrnach PK'FAMljest poczqtek 201.5, natomiast poczqtek rearizacji nowych projekt6w przypadnie naI rrwartai 2015 roku. i

lr'' rrmacje te sq bardzo niepokojqce, oznaczaiq bowiem, ze grupa szczegdlnie wrazliwa - osr:by w
Strr cedurze uchodlczej oraz powrotowei -przez okres minimum pdt roku nie bqdzie miala
z'i;:warantowanego oo'[qp' do bezptatnej pomocy prawnei, poniewa2 organizacje pozarzqdowe nie
['ir':rq w stanie jej SvViadczyi na dotychczasowq skalq, Konsekwencjq takiej sytuacji hqdzie
n ,: ruypelnienie przez notskq zobowiqzari, Wvnikaiacr tr.h z l)rtrat,+\,\^,\, D-,r-*

(oru^i

)rsKQ zobowiqzari, wynikaiqcych z Dyrektywy parramentu Europejskiego i Rady



2013/32/AE z dnia 26 czerwca ?.01.3 r, w sprawie wsp6lnych procedur udzielania i cofania ochronV

miqdzynarodowej <:raz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zoa}/u.5/wE z dnia 16 grudnia

2008 r' w sprawie wspdlnych norm i procedur stosowanych przez paristWa cz{onkowskie w
odniesieniu do powrotdw nielegalnie przebywajqcych obywateli ;.raristw trzeciih, Jak czytamy w

Ipi6mie z 24 lipca,6wiadczenie pomocy prawnej nie pozostaje obecnie zadanierh wiasnym 2adnego

organu/ jednak to wtaSnie Ministerstwo Spraw wewnQtrznych zajmuje siq kvyestiami migracji, a

poradnictwo w tym zakresie dotyczy wla(nie cudzoziemc6w,

w zwiqzku z pQwy2szym, zwracamy siQ z pro6bq o udzielenie informLcii o rezultatach
i

przeprowadzonej analizy kosztdw imo2liwych rozwiqzad dotyczqcych zapelrnienia bezpiatnej
pomocy prawnej dla cudzoziemc6w w przypadku braku jej finansowania ze Srodkbw unijnych (w tym
mozliwoici zabezpieczenia ze jroclk6w bud2etu paristwa).
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Do wiadomo5ci;

Ewa Synowiec, Dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w polsce

Anna-Carin Ost, Przedstawiciel Wysokiego Komisarza
Po lsce

lrena Lipowicz, Rzegznik praw Obywatelskich

Bronisiaw Komorowski, prezycJent Rzeczyposporitej porskiej
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Ccntrum Pomocy prawnej im, Haliny Niei
Fundacja Instytut na rzecz paristwa prawa

FLrrrdacja Instytut Spraw publicznyclr

Furrdacja,,Ocalenie"

Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Helsilrska Fundacja praw Cziowieka
Polska Akcja Humanitarna

Stowarzyszenie Interwencji prawnej

W imieniu powy2ej wymienionyclr organizacji
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