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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: 

A. dotyczących wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej: 

1) ile wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej zostało złożonych w styczniu 

i lutym 2016 r. w Polsce? 

2) z jakich krajów pochodzą osoby, które złożyły wnioski w 2016 r.? 

3) ile spośród złożonych w 2016 r. rozpatrzono w trybie przyspieszonym? 

 

B. dotyczących korzystania z systemu Eurodac przez Polskę: 

1) odciski ilu osób wprowadzono do systemu Eurodac? Prosimy o podanie tych danych 

w rozbiciu na lata (za lata 2010-2015) i kategorie osób: 

a) cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową; 

b) osób zatrzymanych przez właściwe organy kontrolne w związku 

z nielegalnym przekroczeniem granicy lądowej, morskiej lub powietrznej 

państwa członkowskiego UE przybywających z terytorium państwa trzeciego 

i nie podlegających zawróceniu; 

c) cudzoziemców nielegalnie przebywających na terytorium Państwa 

Członkowskiego, w celu sprawdzenia czy cudzoziemiec ten nie złożył 

wcześniej wniosku o udzielenie azylu w innym państwie członkowskim; 

2) średnio jak szybko po pobraniu odcisków palców są one przesyłane do systemu 

Eurodac?  



 

2 

3) ile osób zwróciło się w latach 2010–2015 do Urzędu do Spraw Cudzoziemców 

z wnioskami o: 

a) udostępnienie danych zgromadzonych na ich temat w systemie Eurodac? 

b) poprawienie danych zgromadzonych na ich temat w systemie Eurodac? 

c) usunięcie danych zgromadzonych na ich temat w systemie Eurodac? 

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

przypadkach Urząd przychylił się do wniosku. Prosimy o udostępnienie tych danych w rozbiciu 

na poszczególne lata. 

Dla ułatwienia realizacji wniosku załączamy tabelę (w formacie doc_, w którą prosimy wpisać 

dane.  

 

C. wykorzystywania danych zgromadzonych w Wizowym Systemie Informacyjnym 

1) jak często na potrzeby prowadzonego postępowania o ustalenie państwa 

odpowiedzialnego Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców sięga po dane z Wizowego 

Systemu Informacyjnego; 

2) jak często Szef UdsC sięga po dane z tego systemu na potrzeby postępowań o udzielenie 

ochrony międzynarodowej? 

 

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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