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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. 

 

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 realizacji uprawnień, o których mowa w ustawie o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej: 

Zgodne z art. 45 ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej przed wydaniem decyzji o nadaniu cudzoziemcowi statusu uchodźcy lub 

udzieleniu mu ochrony uzupełniającej organ prowadzący postępowanie w sprawie udzielenia 

ochrony międzynarodowej zwraca się m.in. do komendanta wojewódzkiego policji 

o przekazanie informacji, czy wobec wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której wnioskodawca 

występuje, zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 lub art. 20 ust. 

1 lub ust. 2 lub 3. 

W związku z tym prosimy o informację: 

1) ile razy w 2015 r. organ prowadzący postępowanie w sprawie udzielenia ochrony 

zwrócił się do Policji o przekazanie informacji, o których mowa wyżej? 

2) ile razy w 2015 r. w przekazanej informacji Policji wskazała na okoliczności, o których 

mowa: 

a) w art. 19 ust. 1 pkt 3; 

b) w art. 19 ust. 2; 
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c) w art. 20 ust. 1; 

d) w art. 20 ust. 2; 

e) w art. 20 ust. 3? 

3) czy w Policji obowiązują jakiekolwiek wytyczne (bez względu na ich nazwę), regulujące 

sposób przygotowywania informacji, o których mowa wyżej. Jeśli tak, prosimy o ich 

udostępnienie. 

4) na podstawie jakich źródeł, zwłaszcza – przy wykorzystaniu jakich baz danych – Policja 

przygotowuje informację, o której mowa wyżej. 

 

Natomiast zgodnie z art. 86f ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony, Szef Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców, przed przystąpieniem do przesiedlenia lub relokacji cudzoziemca zwraca 

się m.in. do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wjazd 

cudzoziemca na teren Rzeczypospolitej i jego pobyt na tym terytorium może stanowić 

zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. Komendant Główny Policji przekazać ma powyższą informację w terminie 7 dni. 

W związku z tym prosimy o informację: 

5) na podstawie jakich źródeł, zwłaszcza – przy wykorzystaniu jakich baz danych – Policja 

przygotowuje informację, o której mowa wyżej. 

 

B. związanych z Systemem Informacyjnym Schengen  

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie 

Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, w Polsce administratorem 

danych przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen jest Komendant Główny Policji. 

Prosimy o udostępnienie informacji o liczbie otrzymanych przez Komendanta Głównego Policji 

w latach 2010-2015 wniosków o: 

1) udostępnienie danych zgromadzonych w Systemie Informacyjnym Schengen; 

2) poprawienie danych zgromadzonych w Systemie Informacyjnym Schengen; 

3) usunięcie danych zgromadzonych w Systemie Informacyjnym Schengen. 

W odniesieniu do wniosków o poprawienie i usunięcie danych prosimy o informację, w ilu 

przypadkach wniosek został uznany za zasadny. Jeśli to możliwe prosimy również o wskazanie, 

ile wniosków z poszczególnych lat złożonych zostało przez cudzoziemców. 

 

Dla ułatwienia realizacji wniosku załączamy do niego tabelę, w którą prosimy wpisać dane 

(załącznik w formacie doc). Dane dotyczące wniosków cudzoziemców prosimy podawać 

w nawiasach. 
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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 

 


