
                                                                                                Projekt z dnia 13 marca 2009 r.    
 
 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) 

z dnia .................................. 2009 r. 

w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie 
statusu uchodźcy 

 

 

Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom 
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z późn. 
zm.2)) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się regulamin pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się              

o nadanie statusu uchodźcy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
12 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających 
się o nadanie statusu uchodźcy (Dz. U. Nr 146, poz. 1425).  

 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

I ADMINISTRACJI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, 
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz  z 
2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 216, poz. 1367 i Nr 234, poz. 1570. 



Załącznik do rozporządzenia Ministra  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia ................. 2009 r. (poz. ...) 

 
 

REGULAMIN POBYTU W OŚRODKU DLA CUDZOZIEMCÓW UBIEGAJĄCYCH 
SIĘ O NADANIE STATUSU UCHODŹCY 

 
§ 1.  Cudzoziemca przyjmuje się do ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o 

nadanie statusu uchodźcy, zwanego dalej „ośrodkiem”, po wpisaniu jego danych osobowych 
do ewidencji mieszkańców ośrodka.  

 
§ 2. 1. Cudzoziemiec potwierdza podpisem, że otrzymał regulamin pobytu w ośrodku oraz 

informacje o: 

1) przysługującej mu pomocy pieniężnej, jej wysokości i sposobie wypłaty; 

2) pozostałych formach pomocy, które zapewnia się cudzoziemcowi w ośrodku; 

3) zasadach i trybie pozbawiania pomocy socjalnej oraz wstrzymania pomocy socjalnej 
udzielanej w ośrodku. 

2. Regulamin pobytu w ośrodku oraz informacje, o których mowa w ust. 1, są 
udostępniane w języku zrozumiałym dla cudzoziemca. 

 

§ 3. 1. Cudzoziemiec przyjęty do ośrodka otrzymuje identyfikator z jego zdjęciem, 
potwierdzający uprawnienie do pobytu na terenie ośrodka. 

2. W identyfikatorze, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się: 

1) nazwisko i imię cudzoziemca; 

2) datę urodzenia lub wiek; 

3) obywatelstwo; 

4) datę przybycia do ośrodka; 

5) datę ważności identyfikatora; 

6) numer identyfikacyjny. 

3. W identyfikatorze zamieszcza się również dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 6, 
dotyczące towarzyszących cudzoziemcowi małoletnich dzieci. 

 

§ 4. 1. Cudzoziemiec otrzymuje do użytku: pościel, ręcznik, sztućce i naczynia stołowe 
oraz sprzęt znajdujący się na wyposażeniu pomieszczenia mieszkalnego. 

2. Przyjęcie przedmiotów, o których mowa w ust. 1, cudzoziemiec potwierdza podpisem. 

 

§ 5. 1. Cudzoziemca kwateruje się w pomieszczeniu mieszkalnym ośrodka, w miarę 
możliwości wraz z innymi członkami jego rodziny, i wyznacza mu się miejsce do spania. 

2. Cudzoziemcowi zabrania się samowolnie dokonywać zmiany pomieszczenia 
mieszkalnego i miejsca wyznaczonego mu do spania. 



3. W pomieszczeniu mieszkalnym ośrodka w godzinach od 22°° do 6°° mogą przebywać 
tylko osoby w nim zakwaterowane. 

4.  Cudzoziemiec może być przeniesiony do innego pomieszczenia mieszkalnego, gdy 
wymagają tego względy organizacyjne albo jest to niezbędne do: 

1) zapewnienia bezpieczeństwa cudzoziemcowi lub współmieszkańcom; 

2) wyłączenia pomieszczenia z użytkowania ze względów technicznych lub sanitarnych. 

 

§ 6. Pomieszczenia mieszkalne oraz inne pomieszczenia, w których przebywają 
cudzoziemcy, mogą być kontrolowane przez kierownika ośrodka oraz inne osoby przez niego 
wyznaczone.  

 

§ 7. Cudzoziemiec może korzystać z pomocy socjalnej tylko w tym ośrodku, do którego 
został skierowany.  

 
 § 8. 1. Wejście na teren ośrodka osób nie będących jego mieszkańcami wymaga 
każdorazowo zgody: 

1) kierownika ośrodka, w przypadku cudzoziemców korzystających z pomocy socjalnej, 
udzielanej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom 
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w przypadku pozostałych osób. 

 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedstawiciela Urzędu Wysokiego Komisarza 
Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, który  może wejść na teren ośrodka, po 
uprzednim zawiadomieniu kierownika ośrodka. 

3. W przypadku przedstawicieli organizacji, do których zadań statutowych należą sprawy 
uchodźców oraz podmiotów udzielających pomocy prawnej w sprawach o nadanie statusu 
uchodźcy, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może udzielić zgody na wejście na teren 
ośrodka na okres prowadzenia przez nich działań na rzecz cudzoziemców przebywających w 
ośrodku. 

 

§ 9. 1. Cudzoziemiec może przyjmować odwiedziny w ośrodku w godzinach od 10°° do 
16°° w miejscu wyznaczonym przez kierownika ośrodka. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika ośrodka, godziny 
odwiedzin w ośrodku mogą zostać wydłużone, nie później jednak niż do godziny 22°°. 

3. Osoba odwiedzająca zgłasza pracownikowi ochrony ośrodka cel wizyty, okazuje 
dokument potwierdzający jej tożsamość oraz dokument potwierdzający posiadanie zgody na 
wejście na teren ośrodka, a także podaje dane osobowe cudzoziemca, którego zamierza 
odwiedzić.  

4. Pracownik ochrony ośrodka wpisuje do zeszytu odwiedzin imię i nazwisko osoby 
odwiedzającej oraz numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.  

 

 § 10. 1. Całodzienne wyżywienie zbiorowe jest wydawane w stołówce. 



2. Posiłki są wydawane trzy razy dziennie w godzinach: 8°°– 10°°, 12°°– 14°° i 17°°– 
19°°. 

 3. Godziny wydawania posiłków mogą być zmienione przez kierownika ośrodka, jeżeli 
wymagają tego względy organizacyjne lub przemawia za tym ważny interes cudzoziemców. 

 

§ 11. Cudzoziemcowi przebywającemu w ośrodku udostępnia się pomieszczenie 
kuchenne do przygotowywania posiłków oraz pomieszczenie wyposażone w urządzenia 
chłodnicze do przechowywania artykułów żywnościowych. 

 

§ 12. Cudzoziemiec przebywający w ośrodku powinien poddać się badaniom lekarskim          
i zabiegom sanitarnym zaleconym przez lekarza sprawującego opiekę medyczną w ośrodku. 

 

§ 13. 1. Cudzoziemcowi przebywającemu w ośrodku zapewnia się:  

1) możliwość podtrzymywania zwyczajów i tradycji narodowych i kulturowych oraz 
wykonywania praktyk religijnych, o ile nie są sprzeczne z prawem obowiązującym w 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) swobodę poruszania się po terenie ośrodka, z wyłączeniem miejsc objętych zakazem 
wstępu; 

3) dostęp do informacji o przepisach prawnych dotyczących pobytu w ośrodku; 

4) dostęp do informacji o podmiotach udzielających bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach 
o nadanie statusu uchodźcy; 

5) dostęp do informacji o organizacjach, do których zadań statutowych należą sprawy 
uchodźców; 

6) dostęp do informacji o procedurach przeciwdziałania oraz reagowania na przypadki 
przemocy, w tym na tle seksualnym lub ze względu na płeć; 

7) możliwość składania skarg i wniosków w sprawach funkcjonowania i warunków pobytu 
w ośrodku. 

2. Cudzoziemiec przebywający w ośrodku jest obowiązany: 

1) stosować się do poleceń pracownika Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz pracownika 
ochrony ośrodka; 

2) wykazywać szczególną troskę o bezpieczeństwo małoletnich pozostających pod jego 
opieką; 

3) dbać o higienę osobistą; 

4) dbać o czystość zajmowanych pomieszczeń mieszkalnych, poprzez ich sprzątanie i 
usuwanie nieczystości, a także dbać o czystość pomieszczeń wspólnego użytkowania; 

5) przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22°° do 6°°; 

6) powracać do ośrodka przed godziną 23°°; 

7) posiadać i okazywać na żądanie pracownika tymczasowe zaświadczenie tożsamości 
cudzoziemca oraz identyfikator, o którym mowa w § 3; 

8) przy każdorazowym opuszczaniu terenu ośrodka pozostawiać pracownikowi ochrony 
ośrodka identyfikator, o którym mowa w § 3; 



9) niezwłocznie zawiadamiać pracownika o wystąpieniu choroby, wypadkach lub awariach 
zaistniałych na terenie ośrodka; 

10) przenieść się do innego ośrodka, jeżeli wymagają tego względy organizacyjne. 

 

§ 14. Na terenie ośrodka cudzoziemcowi zabrania się: 

1) posiadania broni lub amunicji w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i 
amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.3)), a także materiałów 
wybuchowych lub innych przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu 
publicznemu; 

2) posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych; 

3) posiadania i spożywania napojów alkoholowych; 

4) zakłócania porządku publicznego; 

5) przyjmowania na nocleg osób nieuprawnionych do przebywania w ośrodku; 

6) samowolnego przenoszenia wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych ośrodka; 

7) używania dodatkowych urządzeń grzewczych lub innych urządzeń, których używanie 
może zakłócić prawidłowe funkcjonowanie ośrodka; 

8) wynoszenia posiłków ze stołówki; 

9) pozostawiania dzieci bez opieki rodziców lub opiekunów; 

10) fotografowania lub filmowania osób znajdujących się na terenie ośrodka bez ich zgody; 

11) niszczenia mienia ośrodka oraz mienia innych cudzoziemców przebywających w ośrodku; 

12) prowadzenia działalności o charakterze gospodarczym; 

13) wykorzystywania pomieszczeń ośrodka niezgodnie z przeznaczeniem; 

14) palenia tytoniu w pomieszczeniach wspólnego użytkowania. 

 

§ 15. Cudzoziemiec, który naruszył zasady współżycia społecznego w ośrodku, może 
zostać przeniesiony do innego ośrodka.  

 

§ 16. W ośrodku można organizować zajęcia kulturalno – oświatowe lub sportowe z 
udziałem instytucji, organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz osób fizycznych. 

 

§ 17. Ośrodek nie odpowiada za pieniądze lub inne przedmioty wartościowe 
przechowywane przez cudzoziemca w ośrodku. 

 

§ 18. 1. Wnioski, skargi i prośby cudzoziemców są przyjmowane przez kierownika 
ośrodka oraz inne wyznaczone przez niego osoby, także w czasie bezpośrednich kontaktów z 
cudzoziemcami. 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 
r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1199. 



2. Skargi i wnioski dotyczące kierownika ośrodka oraz w sprawach funkcjonowania i 
warunków pobytu w ośrodku są przekazywane do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
bez pośrednictwa kierownika ośrodka. 

 

§ 19. Tekst regulaminu pobytu w ośrodku  oraz informacje, o których mowa w § 13 ust. 1  
pkt 4 i 5, umieszcza się w widocznym miejscu na terenie ośrodka w języku polskim oraz w 
językach zrozumiałych dla przebywających w ośrodku cudzoziemców. 

 

§ 20. Cudzoziemiec, opuszczając ośrodek, powinien zwrócić pracownikowi identyfikator,     
o którym mowa w § 3, oraz przedmioty, o których mowa w § 4 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych do wydania rozporządzenia określającego regulamin pobytu w ośrodku 
dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, zawartego w art. 82 ust. 2 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z późn. zm.), zwanej dalej 
„ustawą”. 

Obecnie problematyka ta jest uregulowana w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu pobytu 
w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz. U. Nr 146, 
poz. 1425), wydanym na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy 
z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, przepisy wykonawcze wydane na 
podstawie art. 62 ust. 2 zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych. 

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany podstawy prawnej do 
wydania tego aktu wykonawczego. 

W załączniku do projektu rozporządzenia określony został regulamin pobytu 
w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Opracowanie 
zasad pobytu cudzoziemców w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu 
uchodźcy ma na celu zapewnienie porządku w trakcie przyjmowania i podczas pobytu 
cudzoziemca w tym ośrodku. Projekt określa podstawowe zasady porządkowe, którym 
cudzoziemiec przebywający w ośrodku powinien się poddać, czynności towarzyszące 
przyjmowaniu i zakwaterowaniu cudzoziemca w ośrodku, warunki odwiedzin osób 
z zewnątrz, a także formalności związane z opuszczaniem ośrodka przez cudzoziemca. 

Regulacja zawarta w projekcie rozporządzenia uległa zmianom w niewielkim zakresie 
w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Zmiany dotyczą regulaminu pobytu 
w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, stanowiącego 
załącznik do projektu rozporządzenia. 

§ 1 – 5 regulują zasady przyjęcia do ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się 
o nadanie statusu uchodźcy oraz zasady zakwaterowania w pomieszczeniach mieszkalnych 
ośrodka.  

W § 8 uregulowano kwestie wejścia na teren ośrodka. Przyjęto zasadę, że wejście na 
teren ośrodka osób nie będących jego mieszkańcami wymaga każdorazowo zgody Szefa 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Jednakże zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu 
do Spraw Cudzoziemców, Szef Urzędu będzie mógł udzielić imiennego upoważnienia 
Dyrektorowi Biura Organizacji Ośrodków dla Cudzoziemców Ubiegających się o Nadanie 
Statusu Uchodźcy lub Azylu do załatwiania w jego imieniu spraw w tym zakresie. 

Cudzoziemcom  korzystającym z pomocy socjalnej, udzielanej na podstawie ustawy 
z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodę na wejście na teren ośrodka może wyrazić kierownik tego 
ośrodka. Przedstawiciel Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw 
Uchodźców może wejść na teren ośrodka bez zgody Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, 
po uprzednim zawiadomieniu kierownika ośrodka. W przypadku przedstawicieli organizacji, 
do których zadań statutowych należą sprawy uchodźców oraz podmiotów udzielających 
pomocy prawnej w sprawach o nadanie statusu uchodźcy, Szef Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców może udzielić zgody na wejście na teren ośrodka na okres prowadzenia przez 
nich działań na rzecz cudzoziemców przebywających w ośrodku. 



Z uwagi na szczególny charakter pobytu cudzoziemców ubiegających się o nadanie 
statusu uchodźcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej konieczne jest precyzyjne 
określenie kompetencji w tym zakresie. Przemawiają za tym  przede wszystkim względy 
bezpieczeństwa cudzoziemców przebywających w ośrodkach, jak również względy 
organizacyjne, potrzeba wyeliminowania wejść osób nieuprawnionych do pobytu w ośrodku 
w celu nielegalnego zamieszkania oraz konieczność reglamentowania wejść osób spoza 
ośrodka w sytuacji np. reżimu sanitarno – epidemiologicznego. Zaproponowane rozwiązanie 
odzwierciedla dotychczasową praktykę w tym zakresie z dodatkowym uprzywilejowaniem 
przedstawicieli Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw 
Uchodźców oraz organizacji pozarządowych. Jest to system sprawny, a precyzyjne określenie 
kompetencji w tym zakresie nie spowoduje utrudnień.  

§ 9 regulaminu określa godziny odwiedzin. W stosunku do poprzedniej regulacji 
wprowadzono możliwość wydłużenia godzin odwiedzin, nie później jednak niż  do godziny 
22°°.  

W § 10 regulaminu zostały uregulowane kwestie wyżywienia w ośrodku. 
Doprecyzowano godziny wydawania posiłków. Wprowadzenie przedziału godzinowego ma 
na celu zapewnienie sprawności funkcjonowania ośrodka, zwłaszcza w tym przypadku 
dotyczy to pracy osób przygotowujących posiłki dla cudzoziemców. Jednocześnie godziny 
wydawania posiłków mogą być zmienione przez kierownika ośrodka, jeżeli wymagają tego 
względy organizacyjne lub przemawia za tym ważny interes cudzoziemców. Z regulaminu 
usunięte zostały przepisy dotyczące ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie (§7 
ust. 2 i 3 obecnie obowiązującego regulaminu pobytu w ośrodku), w związku z faktem, że 
regulamin pobytu w ośrodku ma określać warunki pobytu oraz sprawy dotyczące porządku 
wewnętrznego w ośrodku. 

§ 11 reguluje kwestie udostępniania pomieszczenia kuchennego do przygotowywania 
posiłków oraz pomieszczenia wyposażonego w urządzenia chłodnicze do przechowywania 
artykułów żywnościowych. 

§ 13 regulaminu określa uprawnienia oraz obowiązki cudzoziemca przebywającego 
w ośrodku.  Cudzoziemcowi zapewnia się możliwość podtrzymywania zwyczajów i tradycji 
narodowych i kulturowych oraz wykonywania praktyk religijnych, o ile nie są sprzeczne 
z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemiec m. in.  ma zapewniony 
dostęp do informacji o podmiotach udzielających bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach 
o nadanie statusu uchodźcy, jak również o organizacjach, do których zadań statutowych 
należą sprawy uchodźców. Jednocześnie cudzoziemcowi zapewnia się dostęp do informacji 
o procedurach przeciwdziałania oraz reagowania na przypadki przemocy, w tym na tle 
seksualnym lub ze względu na płeć.  

W § 14 regulaminu został określony katalog  działań zabronionych cudzoziemcom na 
terenie ośrodka. Katalog ten został rozszerzony o zakaz: prowadzenia działalności 
o charakterze gospodarczym, wykorzystywania pomieszczeń ośrodka niezgodnie 
z przeznaczeniem oraz palenia tytoniu w pomieszczeniach wspólnego użytkowania. 

W § 16 przewidziano możliwość organizowania zajęć kulturalno – oświatowych lub 
sportowych z udziałem instytucji, organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz osób 
fizycznych. 

§ 18 reguluje sposób i tryb składania wniosków, skarg i próśb. Wnioski, skargi 
i prośby cudzoziemców są przyjmowane przez kierownika ośrodka oraz inne wyznaczone 
przez niego osoby, także w czasie bezpośrednich kontaktów z cudzoziemcami. Natomiast 
skargi i wnioski dotyczące kierownika ośrodka oraz w sprawach funkcjonowania i warunków 
pobytu w ośrodku są przekazywane do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców bez 
pośrednictwa kierownika ośrodka. 



§ 19 wprowadza zasadę, że tekst regulaminu pobytu w ośrodku  oraz informacje 
o podmiotach udzielających bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach o nadanie statusu 
uchodźcy, jak również o organizacjach, do których zadań statutowych należą sprawy 
uchodźców umieszcza się w widocznym miejscu na terenie ośrodka w języku polskim oraz 
w językach zrozumiałych dla przebywających w ośrodku cudzoziemców. 

Przewidziany w projekcie termin wejścia w życie rozporządzenia wynosi 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega 

obowiązkowi notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 
poz. 597). 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom 
Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 
dokonania konsultacji lub uzgodnienia. 

 
 
                                            OCENA SKUTKÓW REGULACJI  
 
1. Podmioty, na które będzie oddziaływać rozporządzenie: 
      Projektowane rozporządzenie oddziaływać będzie na następujące podmioty: 
1) cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, 
2) Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, 
3) Straż Graniczną. 
 
2. Konsultacje społeczne: 

Projektowana regulacja stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) została 
zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia został skierowany do: 
1) Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,  
2) Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców,  
3) Stowarzyszenia Amnesty International,  
4) Polskiej Akcji Humanitarnej,  
5) Instytututu na rzecz Państwa Prawa,  
6) Stowarzyszenia Interwencji Prawnej,  
7) Fundacji Edukacji i Twórczości,  
8) Polskiego Czerwonego Krzyża, 
9) Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, 
których uwagi zostały uwzględnione. 
 Nieuwzględniono jedynie uwagi zgłoszonej przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 

dotyczące § 14 pkt 8 odnośnie zakazu wynoszenia posiłków ze stołówki. Zdaniem 
projektodawcy, wynoszenie posiłków wpłynęłoby na jakość przygotowanych posiłków.  



Ponadto w przypadku wystąpienia zachorowania wynikającego ze spożywanych pokarmów 
trudniejsze byłoby ustalenie źródła tego zachorowania oraz osób za niego odpowiedzialnych.  
 
3. Wpływ rozporządzenia na dochody i wydatki budżetu państwa i budżetu jednostek 

samorządu terytorialnego: 
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje wydatków dla budżetu państwa oraz dla 

budżetu jednostek samorządu terytorialnego. 
 
4.  Wpływ regulacji na rynek pracy: 
      Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków związanych z rynkiem pracy. 
 
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw: 
      Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
 
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny: 
     Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
 


