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Szanowna Pani 
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Społecznej 
 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 

728 z późn. zm.), Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje zadania związane 

z integracją cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą. W szczególności, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określa 

metody i sposoby monitorowania postępów cudzoziemców w ich integracji (obecnie 

uregulowane w Rozporządzeniu z 7 kwietnia 2015 roku). 

Fundacja Panoptykon wspólnie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Instytutem Spraw 

Publicznych oraz Polskim Forum Migracyjnym prowadzi projekt „Nadchodzą! Jak ich 

przywitamy?”, finansowanych 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: 

 

1) informacji o tym, czy w związku z planowaną relokacją uchodźców z Grecji i Włoch (na 

podstawie Decyzji  Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14 września 2015 r. oraz Decyzji Rady 

(UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 roku), Minister Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej przewiduje odrębne lub szczególne traktowanie tej grupy cudzoziemców 

w ramach indywidualnych programów integracyjnych; 

2) informacji o tym, czy postępy integracji w Polsce tej grupy cudzoziemców będą w odrębny 

lub szczególny sposób monitorowane oraz jakie dane będą gromadzone w ramach takiego 

monitoringu;  

3) dokumentów, które określają zasady realizowania pomocy socjalnej w stosunku do 

cudzoziemców objętych programem relokacji na podstawie ww. Decyzji Rady UE. 

 



 

2 

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 
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Katarzyna Szymielewicz 
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