
SPRAWOZDANIE
z wykonania planu działalności

Urzędu do Spraw Cudzoziemców za 2019 rok

CZĄŚC A: RealŁacja najważniejszych celów w roku 2019

Lp. Cel Najwa:Łniejsze
planowane

zadania sfużące
realizacji celu

Najwazniejsze podjęte
działania służące
realizacji celuplanowana

wartość do
osiągnięcia
na koniec
20l9 roku

osiągnięta
wartość

na koniec
2019 roku
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ZAPEWNIEME
OPTYMALNEGO
POZIOMU OBSŁUGI
CVDZOZIEMCOW W
RAMACH
PROWADZONYCH
POSĘPOWAŃ
ADMINISTRACYJNYCH

1) Średni czas
wydawania
decyĄi d|a
cudzoziemców
ubiegających się o
udzielenię
ochrony
międrynarodowej
lub azylu w RP
przez organl
instancji

5,7 m-ca 5,1 m_ca
Terminowe
prowadzenie
postępowań w
sprawach
cudzoziemców
ubiegających się o
udzielenię ochrony
międrynarodowej
lub azylu w RP
przez organl
instancji

1) Prowadzono bieżące
monitorowanie sytuacji
w krajach pochodzenia
cudzoziemców
wnioskujących o ochronę
międzynarodową,
Pracownicy UdSC podnosili
kompetencje zawodowę
poprzęz udział w
szkoleniach, seminariach
i projektach doĘczących
probl ematyk i ucho dźczej.
Prowadzono system
informatyczny
,,Monitoring", którego
celem jest kontrola
term inowości prowadzonych
postępowań.
Dokonywano analizy
orzęęmictwa Rady do
Spraw Uchodźców oraz
sądów administracyjnych
w sprawach dotyczących
ochrony międzynarodowej.
Prowadzono bazę informacj i
o krajach pochodzenia
,,Światowid" oraz biblioteki.
Na bieżąco monitorowano
liczbę składanych wniosków
o udzielęnie ochrony
międzynarodowej.
Monitorowano obciążenie
referęntów sprawami do
załatwięnia oraz
priorytetyzacja zadń.



2) Procent
skutecznie
zaskarżonych do
sądów
administracyjnych
decyzji
doĘczących
legalizacji pobytu,
w stosunku do
wsrystkich decyzji
wydanych przez
Szefa Urzędu do
Spraw
cudzozięmców

3,3% 0,85 oń Wydawanie
wysokiej jakości
decyzji
administracyjnych
poprzez|
- podnoszenie
kompetencji
pracowników,
- zapewnienie
optymalnego
poziomu
zatrudnienią,
- odpowiedni
nadzór nad
prowadzeniem
postępowań.

2) Prowadzone były
szkolęnia dla pracowników
merytorycznych
Dep artam entu L e galizacji
Pobytu ukięrunkowanę na
podniesienie poziomu ich
wiedzy i kompetencji w
zakresie prowadzonych
postępowań, a w
konsekwencji podniesienie
efektywności prowadzonych
postępowań i jakości
wydawanych rozstrrygnięć.
Prowadzone byĘ z udzialem
zastępców dyrektora i
radców prawnych spotkania
z naczelnikami wydziałów
poświęcone problemom
sygnalizowanym w zakresie
interpretacji i stosowania
przepisów oraz wdrożeniu
aktualnej linii orzecmiczej.
Informacje pozyskane w
trakcie spotkań są
pr zękazy w anę niezwło czn i ę
pracownikom przez
naczelników,

CZĘSC D: Informacja doĘcząca realizacji celów objęĘch planem działalności
na 2019 rok
(naleą lłótkn opisać najwłżniejsze prry)czyny, które wpłynęĘ na niezrealizowanie celów, wystqpienie istotnych różnic w planowanych
i osiqgniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań słńqcych realizacji celów)

Dzialania nadzorlzę prowadzonę przez kierownictwo Departamentu Legalizacji Pobytu w postaci stałego
monitoringu jakości prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu, przyniosĘ porytywny skutek
w postaci nieprzekroczenia na koniec roku planowanej do osiągnięcia wartości miernika. Miernik skutecznie
zaskarżonych do sądów administracyjnych decyzji dotyczących legalizacji pobytu w sto§unku do wszystkich
decyzji wydanych przęz Szęfa Urzędu do Spraw Cudzoziemców wyniósł 0,85Yo, pomimo obserwowanego
dalszego wzrostu napĘwu odwołń i zażaleń. W całym 2019 r. zaĘestrowano łącznie 19 l81 odwołań
izażalęń,zatęmo niemal 32o/owięcel niżwpoprzedzającym roku(wówczas 14568).
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