Warszawa, 4 marca 2016 r.

Szanowna Pani
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacja Panoptykon wspólnie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Instytutem Spraw
Publicznych oraz Polskim Forum Migracyjnym prowadzi projekt „Nadchodzą! Jak ich
przywitamy?”, finansowany z Funduszy EOG. Celem prowadzonego przez nas monitoringu jest
przeanalizowanie już funkcjonujących form kontroli nad uchodźcami oraz nowych narzędzi,
które mogą się pojawić w związku z tzw. kryzysem migracyjnym. Na podstawie zebranych
informacji przygotowany zostanie raport skierowany przede wszystkim do instytucji
uczestniczących w procedurze migracyjnej oraz odpowiedzialnych za ochronę praw człowieka.

W związku z powyższym na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) Fundacja Panoptykon zwraca się
z prośbą o udostępnienie następujących informacji:

A. dotyczących Międzyresortowego Zespołu do spraw przesiedleń i relokacji
uchodźców powołanego Zarządzeniem nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 września 2015 r.
Prosimy o udostępnienie dokumentów (o ile zostały sporządzone), o których przygotowaniu
mowa w Zarządzeniu:
1) planu przyjęcia uchodźców w ramach przesiedleń i relokacji;
2) procedur bezpieczeństwa w procesie przyjmowania i pobytu uchodźców;
3) koncepcji działań integracyjnych wobec wyżej wymienionej grupy osób;
4) kopii wszystkich uchwał podjętych przez Zespół, o którym mowa wyżej;
5) sprawozdania rocznego z realizacji zadań zespołu.
Zgodnie z informacjami medialnymi, w Zespole powołano trzy zespoły robocze: zespół
ds. bezpieczeństwa, zespół ds. finansowania działań oraz zespół ds. integracji osób
przesiedlonych i relokowanych. Zespoły te zostały zobowiązane do wypracowania koncepcji
i przedstawienia jej przewodniczącemu Zespołu ds. Migracji do końca października 2015 r.
W związku z powyższym prosimy o udostępnienie:
6) materiałów przygotowanych przez powołane zespoły.

Fundacja Panoptykon | ul. Orzechowska 4 lok. 4 | 02-068 Warszawa
e: fundacja@panoptykon.org | t: +48 660 074 026 | w: panoptykon.org

B. dotyczących Międzyresortowego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w
procesie przesiedleń i relokacji cudzoziemców powołanego Zarządzeniem nr 21
Prezesa Rady Ministrów z 25 lutego 2016 r.:
1. Czy Zespół rozpoczął już pracę?
2. Kiedy odbyły się jego posiedzenia i na kiedy są planowane kolejne?
3. Prosimy o udostępnienie uchwał podjętych przez Zespół.

C. dotyczących realizacji decyzji Rady Unii Europejskiej z 3 września 2015 r. (decyzja
ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz
Włoch i Grecji, dalej: decyzja)
Zgodnie art. 5 ust. 7 decyzji „Państwa członkowskie zachowują prawo do odmowy relokacji
wnioskodawcy wyłącznie w przypadku wystąpienia uzasadnionych powodów wskazujących, że
dana osoba może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego lub porządku
publicznego lub w przypadku wystąpienia poważnych podstaw zastosowania przepisów
dotyczących wykluczenia, określonych w art. 12 i 17 dyrektywy 211/95/UE”.
1. Jaki organ będzie odpowiadał za weryfikację, czy występują okoliczności wskazane
w powyższym przepisie?
2. W jaki sposób weryfikowane będzie zaistnienie wskazanym w powyższym przepisie
okoliczności?

Zgodnie z art. 5 ust. 8 decyzji „w celu wdrożenia wszystkich elementów procedury relokacji
opisanej w niniejszym artykule państwa członkowskie mogą, po wymianie wszystkich istotnych
informacji, podjąć decyzję o oddelegowaniu oficerów łącznikowych do Włoch i do Grecji”.
3. Czy podjęto decyzję o oddelegowaniu oficerów łącznikowych do Włoch i Grecji?

Prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną w otwartym formacie umożliwiającym
kopiowanie (pdf, odt, doc, xls lub rtf) na adres mailowy: fundacja@panoptykon.org.

W imieniu Fundacji Panoptykon

_______________________________
Małgorzata Szumańska
Wiceprezeska
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