SPRAWOZDANIE
z wykonania planu działalności
Urzędu do Spraw Cudzoziemców za 2016

rok

CZĘŚC A: RealŁacja najwźniejszych celów w roku 2016
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Terminowę
prowadzenie
postępowań w
sprawach

1) Prowadzono.bieżące
monitorowanie sytuacji w
krajach pochodzenia

cudzozięmców

cudzoziemców
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wnioskujących o ochronę
międzynarodową.

o nadanie statusu
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Wysoka jakośó
obsługi

cudzoziemców
poprzezi
- podnoszenie
kompetencji
pracowników,
- terminowe
prowadzenie

postępowń.

orzeęnictwaRady do
Spraw Uchodźców oraz
sądów administracyjnych w
sprawach dotyczących
ochrony międzynarodowej.
Prowadzono bazę informacj i
okrajach pochodzenia
,,Swiatowid" oraz biblioteki.
Na bieżąco monitorowano
liczbę składanych wniosków
o udzięlenie ochrony
miedzvnałodowei.
2) Pracownicy UdSC
podnosili swoje

kompetencje zawodowe
poprzez uczęstniczenie w
kursach językołych,
szkol eniach doĘ czący ch

legalizacji pobytu

cudzoziemców oraz
prowadzenia postępowań
administracyjnych.

Kierownictwo prowadziło
staĘ monitoring
przestrzeganiaprzaz
pracowników terminowości
prowadzonych postępowan

doĘczącychlegalizacji

pobyfu poprzez
wprowadzenię obowiązku
raportowania o ilości i

rodzajurcąatrywanych

spraw ortź składania

informacji w formie
tabelaryczrej o
czynnościach

przsprowńzonych w toku
prowadzonych postępowń
administracyjnych,
Zwiększono obsadę kadrową
Departamentu Postępowń
Le galizacy jrry ch p opr zsz

zatrudnienie stałstów.

CZĘŚC D: Informacja dotycząca realŁacji celów objęĘch planem

działalności

na 2016 rok
(naleĄ lvótko opisń najważniejsze przyczyny, laóre wpłynęłyną niezrealizowanie celów, wystqpienie istotnych
różnic w planowanych i osiqgniętych wąrtościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadąń §użqcych
realizacji celów)

W ostatnich latach liczba wniosków składanych ptzez cudzoziemców ubiegających
się o udzielenie ochrony międzynarodowej bądź azy|u na terytorium RP utrzymuje się na wysokim
poziomie, tj. 8.193 osoby objęte wnioskami ńożonymi w 2014 r., 12.325 osób w 2015 r., 12.322
osoby w 2016 r. Pomimo dużego obcipenia pracą miernik ,,Średni czas wydawania decyzji dla
cudzoziemców ubiegajqcych się o nadanie statusu uchodźcy lub azylu w RP przez organ I instancji"
osiągnął na koniec 2016 r. wartość niższą niż planowana. Powyższe jest następstwem wznocnienia
przez Kierownictwo Urzędu nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi udzielenia
cudzoziemcom ochrony międzynarodowej. Ponadto porytywny skutek prryniosło prowadzenie
bieżącej analizy jakości decyzji kończącychpostępowanie oraznńzór nńprzestrzeganiem procedury
pt. ,,Zasady postępowania w sprawach wpĘwających do Departamentu Postępowń IJchodźczych".
Wprowadzony w roku 2016 stĘ monitoring przestrzegania terminowości prowadzonych
postępowń doĘczących legalizacji pobytu, przyniósł pozytywny skutek w postaci nieprzekroczenia
na koniec roku planowanej do osiągnięcia wartościmiernika Procent skutecznie zaskarżonych do
sqdów administracyjnych decyzji doĘczqcych legalizacji pobytu, w stosunku do wszystkich decyzji
wydanych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Pomimo systematycznego wzrostu liczby
zarejestrowanych odwołń cudzoziemców od decyzji wojewodów, tj, w I kwartale 2016 r. - 1.762
prowadzonych postępowań, II kwartał 2016 r. - 2.605 postępowń, III kwartał 2016 r. - 3.347 spraw,
IV kwartał - 4,243 postępowń, nńzór nad jakością prowadzonych postępowń doĘczących
legalizacji pobytu, m.in, wprowadzenie obowiązku raportowania o ilościi rodzaju rozpatrywanych
spraw oraz składania informacji w formie tabelarycmej o czynnościach przeprowadzonych w toku
prowadzonych postępowń administracyjnych, pozwolił nautrrymarne wysokiej jakościwydawanych
decyzji przęz organ II instancji.
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