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vYy§Ęfiątle pokontrolne

kontroli sprawdzającej w zakresie t€rminowŃci rrrydawania na wniosek cudzoziemcrów
zaŚwiadczeń, o lrtÓrych mowa wart 35 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony

na terybrium Rzecrrypospolitej Polskiej.

Kontrolę paeprowadzono w Depańamencie PosĘpowań tkhodźcąych zgodnie z planem

Kontroli na rok 2017 zatwierdzonym pzez Szefa Uzędu do Spraw Cudzoziemców, Pana Rafała Rogalę

omz zgodnie z zapisami Programu Kontroli BSZ,WKIN.O9Ż,Ut7fwKz dnia 9 maja br.

O terminie realizacji kontroli zaplanowanej w dniacfi od 15 maja do 30 czerwca br. i jej

zakesie, Dyrektor Departamentu Po§tepowań tkhodźczych został powiadomiony przy piśmie

BSZ.WKIN.O9Z.ZIL7lWKz dnia 15 maJa 2017 r.

Celem kontroli była ocena dotrzymania terminu okeślonego w ań, 217 § 3 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania adminis$aryjnęo (Dz. U. 2016 poz.23 tekt jednolĘ) pray

wydawaniu przez pracowników Departamentu Postępowań Uńodźczych UdSC zaświadczeń, o Kórych

mowa w art. 35 ustawy z dnia 13 (zerwca 2003 r. o rdzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1990) oraz ocena skuteczności wdrożonęo zalecenia

z analogĘnej kontroli pneprowadzonej w 2016 r, obl§u}pego do roazerzenia funkcjonalności

System Informatyczny Monitoring i dodanie w zakładce ZaśWiadeenia możliwości wpisywania daty

złożenia wniosku i daty wydania wnioskowanego dokumentu.

Zakresem kontroli zosbĘ objęte działania kornórki wynikające z Wewnękznąo rąulaminu

organizaqyjnęo Departamentr.l Postępowań UchodŹczych Udsc stanowiącego załącznik

do Zanądzenia Ęrektora @neralnąo UdSC Nr 52 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia

wewnętnnego regulaminu organizacyjnąo Departamenfu PosĘpowań uchaźczych Uzędu do Spraw

Cudzoziemców, ze szcząólnym uwzględnieniem zadań lł,liązanych z wydawaniem cudzoziemcom

ubiegaficym się o udzielenie ochrony międzynarodowej, zaświadczeń, o Kórych mc,wa w art. 35

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r,

Kontrolą zostały objęte działania Departamentu Postępowań Uchodźczych w I kwartalelll7 r.



li

Konholę pneprowadził zespoł kontrolny w składzie:

1,rlrr- głÓ*ny specjalista w Wydziale KonBoliiNadzoru Biura Szefu Uzędu Udsc -

kierorvnik zespołu kontrolnego, upoważnienie Szefa Unędu do Spmw Cudzoziemców nr ilżOL7 z dnla

9 rnail br.;

2.ffi,96wnyspecjalistawWydzialeKontroliiNadzoruBiuraSzefaUzęduUdsc-
członek zespołu kontrolnego, upoważnienie Szefa Uzędu do Spnw Cudzoziemców nr 5/2017 z dnia

9 rnaB br,

Kontrolerzy złożyli oŚwiadczenia, że nie istnie}1 okoliczności uzasadniające wyĘczenie ich

z wyrnienionej kontroli.

Qynnofui kontrolne prowadzone byĘ z wykorzysaniem dostępnych technik badawczych:

analŁa dokumen6w i inforrnacji, rozmowy z pracownikami kontrolowanej jednostki oraz pobieranie

pisernnyó wyFśnień.

Tryb pronadzenia kontroli był zgodny z postanowieniamiVłtycznych w zakesie zasad i trybu

pzęrowadzania kontroli w uzędach obsługujących organy lub w Jednostkach organizaryjnych

@l€łrh lub nadzorowanych pzez Ministra Spraw Wewnętznyó stanowĘcyrni zaĘcznik do Decyzji

Nr 65 Ministra Spmw Wewnętznych z dnia 31 maja 2Ot2 r. {Dz. Un'.2a!2 poz. 43 z pżn. zm.).

Oena podrniotu kontrolowanego pźeprowadzona została w oparciu o miemiki oceny

od 1 do 3,gdzie:

r-pozatyrv,na - dopuszcza sĘ nieprawidłowoŚci do 5olo spraw;

2-pozltyrrna z nieprawidłowoŚciami - stwierdza się nieprawidłowości w pnedzlale powyżej

5o/o do 20oń spraw;

3-negatyrrna - stwierdza się nieprawidłowoŚci po,,lryzej 20olo spraw.

Czynności kontrolne zostaĘ pzeprowadzone na podstawie aktów prawnych rąulująrych

kontrolowaną tematykę :

1, Usbwa z dnia 14 cerwca 1960 r. Kodeks postępowania administmcyjnęo (Dz. U, z żOL6, pz.
23);

ż. Usbwa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1990);

3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

{Dz, U, z}a1'5 r. poz. 149, z późn. zm.);

4. 7a'zqdlzenie Dyrektora Generalnego UdSC Nr 52 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia

wewnsznąo rąulaminu organizacyjnąo Departamentu Postępowań UńodŹczych Uzędu

do Spmw Cudzoziemcow,

W okesie @danym kontroli, Ęrektorem Departamentu Postępowań UchodŹczych był Pan

Andnej KarpiaĘ Zastępcą Dyrektora Deparbmentu - PaniJoanna Kurcman.
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Zgodnie zżalądzeni*l Dyrektora Generalnego UdSC Nr 52 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie

zatwierdzenia wewnętzn€o regulaminu organizaryjnego Departamentu Po§tępowań Uchodźczych

Uzędu do Spraw Cudzoziernców, do zakresu działania Wydziałów I-IV oraz Wydziału ZarnieJsmwego

- Biała Podlaska należy m.in. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i pozbawianiem ochrony

międzynarodowej.

Pnepiry arL 35 ust. 1 usbwy z dnia 13 czeruca 2003 r. o udzielaniu ctldzoziemcom ochrony

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okreŚliły następująry tryb w sprawie wydawania zaświadczeń

cudzoziemcom, KÓryń procedura w sprawie o objęcie ochroną międzynarcdową tula powyżej

6 miesięcy jeżeli spnwa dotyeąca udzielenia ochrony mĘdzynarodowej nie zosbb załatwiona

w terminią o k&5rym mon|a w aft, 34 uś, 1, i opźnienie nie nastąpiło z winy wnioskdavvcy, Szef

Urzędu, na wniwk onby, kórej doĘay wniosek o udz?lenie ochrony mi$zynałodowej wyńle
zaŚwiadeenĘ które wnz z Ęmeasowym zaŚwiadęeniem tożnmąści cudzoziemca upnwnia

tę osoĘ do wykonyvuanb Wq na terytorium Rzeaypospolłtej Polskiej na zasadań i w Ębie
okreŚlonych w usbwie z dnb 20 kwietnia 20&l r. o promocji zatrudnienia i inssucjań rynku pmcy

(Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z ńźn. zm.).

^Ł 
Zl7 § 3 ustawy z dnb 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

okreŚlił, że organ adminhtacji publienej vuydaje zaŚwiadęenle bz zbędnej złvłoki, nie poźnĘ jdnak
niz w tetminie sidmiu dni.

Kontrola pzeprowadzona w 2016 r. w Departamencie Postępowań tkhodźcrych Uzędu

do Spraw Cudzoziemów, której celem było stwierdzenie, czy zaświadczenia umożliwiające podjęcb

pracy cudzoziemcom pozosbficym w proceduze o objęie ochroną mĘdzynarodową powyżej

6 miesięry zprryrzyn pzez nich niezawinionych, są wydawane w terminie 7 dni, vlykamła, żew 41o/o

spraw terminy te został pzekroczone.

Z uwagi na powyźsze sformułowano wniosek pokontrolny w bzmieniu:

1. W celu zwiękzenia nadzoru nad pzestzeganiem terminów wydawania zaświadczeń,

o k6rych mowa, należy do dnia 31 paździemika 2016 r. wysĘpić do Ęrektora Biura

Informatyki Uzędu do Spraw Cudzoziemców z wnioskiem o rozszezenie funkcjonalności

SI Monitoring i dodanie w zakładce ZaŚwiadeenia możliwości wpisywania daĘ złożenia

wniosku, jak i daty wydania wnioskowanęo dokumentu.

Szef Unędu do Spraw Cudzoziemów zalecił poinformowanie go do dnia 31 grudnia 2016 r.

o postępach we wdrożeniu zmian, o KÓrych mowa lub o ptźyczynach braku ich reatizacji.

Przed rozpeęiem czynności kontrolnych ustalono, że Zastępca Dyrektora Departamenttl

Postępowań Uchodźczych, pani Joanna Kurcman, wykonując zalecenie pokontrolne sformułowane

w wyĘpieniu Szefa Uzędu do Spraw Cudzozlemcow z kontroli zrealizowanej w tej komórce

organizaqpjnej w 2016 r., w dniu 4 paŹdziernll<a 2016 r. zwróci,ła się do Dyrektora Biura Informatyki
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UdSC o spowodowanie rozszezenia funkcjonalno&j S1 Monitoring i dodanie w zakładce Zaświadaenia

możliwoŚciwpisywania daĘ złożenia wniosku idaty wydania wnioskowanego dokumentu.

Przy piŚmie BI.WUOA.0402.!.2OL6fiS z dnia 6 paŹdziernika 2016 r. Dyrektor Biura Informatyki

UdSC, pan Ireneusz Prueklasa poinformował, że w dniu 5 października 2016 r. w środowisku

produkcyjnym została wgrana nowa wersja systemu DPU Monitoring zawieĘąca następujące zmiany:

r Na formularzu zaświadaenia dodano plr; dab wpłwu do kanretańi oraz data wpłwu
do DPU;

r Zdjęto obligatoryJność z pola data wydania;

. umożliwiono osobom z uprawnieniem sekrebriatdostęp do formulaza zaświadaenia;

. umożliwiono uzupełnienie daĘ wydania z poziomu: szczqóĘ spnwy - zaświadaenia;

. wprowadzono aleĘ (warunek - wpisano datę wpływu do kancelarii, ale data wydania nie

została uzupełniona).

W dniu 19 grudnia 2016 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Postępowań Uchodźczych, pani

Joanna Kurcman poinformowała Szefa Uzędu do Spraw Cudzoziemcow o rozszerzeniu wspomnianych

funkc}rnalności SI Monitoring.

Biorąc powyższe pod uwagę nalźy uznaĆ, że zalecenia z kontroli planowej przeprowadzonej

w Departamencie Postępowań Uchodźczych w 2016 r., zosbły wykonane.

W celu opracowania analizy pzedkontrolneJ, w dniu 31 marca br. Dyrektor Biura Szefa Uzędu

vuyĘpił z pismem do ĘreKora Biura Informatyki UdSC, pana lreneusza Pneklasy o poinformowanie

o iloŚci wydanych w I kwartale 20L7 r. zaŚ,wiadczeń, o których mowa w art. 35 ustawy 13 czenruca

2003 r, o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytońum Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy piŚmie z dnia 4 kwietnia 2017 r. pzekazano informacją ż w systemie informatycznym

DPU Monitoring, w I kwartale 20L7 r. w Departamencie Postępowań Uchodźczych UdSC rozpoznano

145 wniosków doĘczących wydania zaŚwiadczenia uprawniającąo do podjęcia zatrudnienia

w związku z łm, że postępowania o objęcie ochroną międzynarodową prowadzone pzed Szefem

Unędu do Spraw Cudzoziemców nie zakończono w terminie, o Kórym mowa w art. 34 ust. 1 ustawy

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzecrypospolitej Polskiej i opoźnienie nie naĘpiło

z winy wnioskodawcy.

Do oceny zostało losowo wytypowanych B0 spraw, kontroli poddano 59 akt cudzoziemców

ubiegających się o ochronę międzynarodową zawieĘących wnioski i wydane zaświadczenia

lub posbnowienia o odmowie wydania zaświadczenia. W pozostaĘch 21 sprawach uzyskano

potwierdzenie paekazania teczek aktowych do organów odwoławczych.

Na podstawie pzeglądu 59 aK spraw zawieraJących mateńał, k6re9o kryteria odpowiadały

zakresowi prowadzonej kontroli, stwierdzono, że:

. na 57 złożonych wniosków w 53 sprawach termin wydania zaświadczenia okre§ony w art. 217

§ 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępo\flania administrafinąo, §. 7 dni,

został dotrzymany. W 4 przypadkach zaŚwiadczenie zoshło wysłane w terminie powyżeJ tego

terminu:



- postępowanieffi na wniosek panirylrzłożony w dniu

30 grudnia 2016 r. zaŚwiadczenie przygotowano w dniu 11 sĘcznia 2017 r., wysyłki dokonano

w dniu 11 stycznla 20t7 r. Referent sprawy, paniFllspoządziła nobtĘ

Waśniająą doUaąą og5źnienia w wydaniu zaświadaenia do praq, w Kórej wskazała,

że pzebywając na zaległym urlopie wypoczynkowym dekretację pzekazująę wniosek

do rozpoznania otzymała w dniu 11 stycznia br. Osoby zastępujące panią l!
pzebywał podczas jej nieobecności na zwolnieniu lekarskim;

- posĘpowanie m na wniosek pani llll złożony w dniu

30 grudnia 2016 r. zaŚwiadczenie prrygotowano w dniu 11 stycznia 2Ot7 r., wysyłki dokonano

w dniu 11 stycznia ż0I7 r. Referent sprawy, panilllnsponądziła analogiczną

do powyżej opisanej, notatkę wyjaśniającą dotycząą opoźnienia w wydaniu zaŚwiadczenia;

- postępowanieĘ na wniosek pana llllllDzłożony w dniu

10 lutąo 2017 r. zaświadczeńie przygotowano w dniu 21 lutąo 2Ot7 r., pismo doęczające

zaświadczenie datowano na dzień 23lubgo 2aI7 r.;

_ posĘpowanie ffi na wniosek 

-!llD 

złożony w dniu

4 stycznia 20t7 r,, zaświadczenie prłygotowano w dniu 19 stycznia 2017 r,, wysyłki dokonano

również w dniu 19 stycznia żOL7 r.i

. na 2 złożone wnioski wydano w termin'le postanowienia, w których odmówiono wydania

Ędanego zaświadczenia, z uwagi na faĘ iż nie pzekroczono czasu prowadzenia procedury

w sprawie o objęcie ochroną międzynarodową

Jak wynika z materiałów pzekazanych przy piśmie Ęrektora Biura Informatyki UdSC,

w 21 sprawach, Kórych akt nie pzedstawiono do kontroli z uwagi na ich pzesłanie do organów

odwoławczych, terminy wydania zaświadczenia na wniosek cudzoziemca zostały dotrzymane.

Wys€wiono ocenę ogólną pozytywną,

W dniu 27 ąerwca ża77 r. prry piŚmie BSZ,WKIN.O9Z,2.Za§[WK Projekt wysĘpienia

pokontrolnego został pzekazany do Dyrektora Depańamentu Postępowań UchodŹczych wraz

z inforrnacją o możliwości zgłoszenia w tenninie 3 dni roboczyó od dnia otrżymania niniejsząo

projektu, umotywowanych pisemnych zastneżeń do ustaleń i ocen w nim zawaĘch. Zaskzeżenia,

o Kórych mowa nie zostały zgłcszone.

Z uwagi na pozytywną ocenę kontrolowanego obszaru, odsĘpiono od sformułowania zaleceń

pokontolnych.
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