
SPRAWOZDANIE
z wykonania planu działalności

Urzędu do §praw Cudzoziemców za 2020 rok

CZĘŚC A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2020

Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Najważniejsze
planowane

zadania służące
realizacji celu

Najwazniejsze podjęte
dzińaniasłażące
realizacji celuplanowana

wartość do
osiągnięcia
na koniec
2020 roku

osiągnięta
wartość

na koniec
20ż0 rol<tl

l 2 3 Ą 5 6 7

l Zwiększenie sprawności
prowadzonych
postępowań
administracyjnych w
sprawach
cudzoziemców

1) Średni czas
trwania toczących
się przed organem
I instancji
postępowań w
sprawach o
udzielenie
ochrony
międąmarodowej
lub azylu na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej.

165 dni 105 dni
1. Optymalny
zasób kadrowy.
2, Zwiększenie
kompetencji
pracowników.
3, Odpowiedni
nadzór nad
prowadzonymi
postępowaniami.

Kontynuowana była
realizacja działaft
podejmowanych w roku
20 l 9, takich jak biezące
monitorowanie
sytuacji w laajach
pochodzenia
cudzoziemców
wnioskujących o udzielenie
ochrony międzynarodowej
na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
orazliczby
składanych wniosków, jak
równieź liczby wydawanych
de cy zji, mon itorowanie
obciążenia referentów
sprawami do załatwienia
oraz priorytet y zacja zadań.
W roku 2020 konieczre było
dostosowanie organizacj i
pracy do reżimu sanitarnego
wynikającego z
wprowadzenia stanu
zagrożenia
epidemiologicmego, co
przełoĘło się między
innymi na prowadzenie
przesłuchań cudzoziemców
w formie wideokonferencj i
czy prowadzenie szkoleń dla
pracowników w formie
online. Podjęte działania
zapewniły utrzymanie
ciągłości i sprawności
realizacjizadń,
terminowości oraz jakości
wydawanych rozstrzygnięć,



2) Sredni czas
trwania
postępowań
dotyczących
legalizacji pobytu
cudzoziemców na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
prowadzonych
przezSzefa
Urzędu do Spraw
cudzoziemców.

t80 dni 419 dni I. Optymalizacja
zasobów
kadrowych Urzędu.
2. Wdrożenie
rozwiq,ń
usprawniających
prowadzone
postępowania.
3. Odpowiedni
nadzór nad
prowadzonymi
postepowaniami.

W roku 2020 podjęto
następ uj ące działania:
- zwiększono zatrudnienie w
słuzbie cywilnej (w oparciu
o środki zręzerwy celowej
pozycja44 podnazwą
D ofinans ow anie r ealiz acj i
niektórych zadań
kontynuowanych, w tym
środki na odbudowę
dochodów budżetu państwa i
zqdąnią zwiqzane z popralłq
finansów publicznych);
- zwiększono wsparcie
pracowników
merytorycznych osobami
zatrudnionymi na podstawie
umów zlecenia;
- w IV kwartale 2020 r.

realizowano sprawy z lat
2016-2018 w tzw. formie
pakietowej;
- wprowadzono
elektronizacj ę wybranych
cąmności postępowania (tj.

elektroniczne metryki,
zasady szybszego
komunikowania się z
cudzoziemcami etc,, bramka
sms, kalkulator terminów);
- prowadzono nadzór nad
postępowaniami
administracyjnymi poprzez
wspóĘracę z
Departamentem Polityki
Migracyjnej w zakresie
orzecznictwa
sądowoadministracyjne go
oraz interpretacji przepisów;
- automaĘ zacj a p ostęp owań
administracyjnych w
sprawach Ie galizacji pobytu
(wprowadzenię kreatora
decyzji pozytywnych dot,
postępowań jednolĘch);
- opracowano zmiany w
strukturze Departamentu
Lega|izacji Pobytu oraz w
przepływie dokumentacj i ;

- przeprowadzano
weryfikacje wydawanych
orzeczęńpoprzęz
wprowadzenie j ednolitych
zasad orzekania zgodnych z
ltnią orzeczniczą;
- wprowadzono całościową
organizację pracy zdalnej

i pracowników wydziałów

I postępowań odwoławczych i

I zespołów obsługi
I nastawioną na

I maksymalizację efektu

I ilościowego przy
I zachowaniu podstawowych

I gwarancji ochrony przed

I r ozprzestrzenianiem się
l wirusa SARS-CoV-2.



CZĄŚC D: Informacja dotycząca reaiizacji celów objętych planem działalności
na 2020 rok
(należ1l lłótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęĘ na niezrealizowanie ce,lów, wystqpienie istotnych róŻnic w PlanowanYch
i osiqgttĘĘch wirtościach miemików lub podjęcie innych niż planowane zadań słuĄcych realizacji celów)

Miernik średni czas trwanią postępowań doĘczqcych legalizacji pobytu cudzoziemców ną terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, osiągnął na koniec roku

2020 wartość wyższąniż planowana. Najważniejszymiprzycrynami niezrealizowania celu były:

niedostateczne zasoby kadrowe (rezerwa celowa uruchomiona zostńa w kwietniu 2020 r., następnie

wstrzymana i uruchomiona ponownie we wrześniu, co spowodowało jej wykorzystanie dopiero w IV
kwartale 2020r.);
konieczność reorganizacji pracy pracowników w związkuzvłprowńzeniem stanu epidemii związanego

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2;

- stały wzrost liczby odwołń, skarg i ponagleń, a także innych żądań (niekiedy sprzeczrych)

peŁromocników i cudzoziemców, co powodowało paraliżowanie pracy pracowników (nP. liczre
wyjaśnianie żądania, prośby o §precyzowanie Ę.);
brak możliwości wprowadzenia systemów motywacyjnych opartych na liczbie spraw zakończonych;

brak możliwości zwiększenia altomaĘzacji i informatyzacji postepowń z uwagi na ograniczone prace

w systemie EZD i SI Pobyt v,2.

Warszawa, 10,02.2021 r.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Jarosław Szajner

/podpisano elektroniczrie/

(podpis kieromika jednostki)
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