Warszawa, 29 lutego 2016 r.

Szanowny Pan
Rafał Rogala
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

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. 61 Konstytucji RP oraz art. 2 ustawy z 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198) Fundacja Panoptykon wnosi
o udostępnienie informacji o tym:

1) czy w stosunku do osób poddanych procedurze relokacji zostaną podjęte szczególne
środki mające na celu monitorowanie ich działań (w szczególności możliwej zmiany
miejsca zamieszkania) po wydaniu decyzji o nadaniu statusu uchodźcy lub ochrony
uzupełniającej?
2) czy w związku z motywem (28) decyzji Rady (UE) 2015/1523 oraz motywem (34)
decyzji Rady (UE) 2015/1601 Polska wskazała swoje preferencje dotyczące
wnioskodawców, którzy mają zostać relokowani w oparciu o te decyzje?
3) czy w związku z motywami (32) - (34) decyzji Rady (UE) 2015/1523 oraz motywami
(38)-(40) decyzji Rady (UE) 2015/1601 Polska planuje nałożenie obowiązku zgłaszania
się do kontroli miejsca przebywania na relokowanych cudzoziemców ubiegających się
o udzielenie im ochrony międzynarodowej oraz tych, którym udzielono takiej ochrony?
4) czy w związku z motywami (32) - (33) decyzji Rady (UE) 2015/1523 oraz motywami
(38)-(39) decyzji Rady (UE) 2015/1601 Polska planuje zapewnić wnioskodawcom
ubiegającym się o ochronę międzynarodową świadczenia materialne w ramach
przyjmowania, obejmujące zakwaterowanie, wyżywienie i odzież, tylko w naturze? Czy
w stosunku do tej grupy planowane jest wprowadzenie ograniczeń w przyznawaniu
relokowanym cudzoziemcom świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 72 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej?
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Prosimy o przesłanie informacji – w postaci odpowiedzi na każde z powyższych pytań – drogą
elektroniczną w otwartym formacie umożliwiającym kopiowanie (pdf, odt, doc lub rtf) na
adres mailowy: fundacja@panoptykon.org

_______________________________
Katarzyna Szymielewicz
Prezeska
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