
UDZIELENIE OCHRONYMIĘDZYNARODOWEJ
(status uchodźcy lub ochrona uzupełniająca)

POSTĘPOWANIE DEPORTACYJNE
(zobowiązanie do powrotu)

Decyzja organu II instancji (Szefa UDSC)
w sprawie deportu lub pobytu

Wszczyna SG, jeśli cudzoziemiec:
- jest w PL nielegalnie

- nie złożył wniosku o ochronę (lub złożył kolejny wniosek)

Decyzja (komendanta SG)

Zobowiązanie do powrotu (deport) Udzielenie pobytu
(ze wzgl. humanitarnych

lub tolerowanego)NIE PODPISUJ ZRZECZENIA SIĘ
prawa do wniesienia odwołania !!!

Odwołanie od decyzji (termin 14 dni)

Zobowiązanie do
powrotu (deport)

Skarga do WSA (termin 30 dni)
(można wystąpić o adwokata z urzędu)

+ Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji

W razie oddalenia skargi: możliwość
skierowania skargi kasacyjnej do NSA

Udzielenie pobytu
(ze wzgl. humanitarnych

lub tolerowanego)

12 - 36 miesięcy
2 - 12 miesięcy

6 -9 miesięcy

9 - 12 mies.

6 - 9 miesięcy

9 - 12 miesięcy

Pamiętaj by informowaćKomendanta SG,który wszczął postępowanie,o zmianie miejsca pobytu!

zwykle
2 dni - 2 mies.
(czasem
do 12 mies.)

zwykle
2 - 15 mies.
(w SOC: 3 mies.)

Wniosek do SG
Małe interview | fingerprints | wydanie zielonego tymczasowego ID

Duże interview
(zwykle 1-3 mies. po złożeniu wniosku)

Decyzja statusowa Szefa UDSC (6-15 mies.)

Po 6 mies. dostęp do rynku pracy
(jeżeli nie wydano decyzji negatywnej)

Jeżeli nie posiadasz dokumentu podróży
potwierdzającego twoją tożsamość (oryginał),

SG może rozpocząć proces identyfikacji
(potwierdzenie tożsamości)

Negatywna
(odwołanie: termin 14 dni)

Postępowanie odwoławcze
(Przed Radą ds. Uchodźców)

- w SOC (ok. 2 mies.)
- na wolności (ok. 12 mies.)

W razie II decyzji negatywnej:
skarga do WSA (termin 30 dni)

Pozytywna

+Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji

Postępowanie przed WSA (ok. 6 mies.)

Sądmoże uchylić decyzję, (ale nie może
nadać status uchodźcy i udzielić

ochrony uzupełniającej)

W razie oddalenia skargi:
możliwość skierowania

skargi kasacyjnej do NSA
(ok. 12 mies.)



POSTĘPOWANIE DETENCYJNE
(pobyt w strzeżonym ośrodku)

Pierwsze zatrzymanie na 48 godz. przez SG.
W tym czasie SG przygotowuje wniosek do sądu

(o umieszczenie cudzoziemca w SOC)
Sąd ma 24 godz. na rozpatrzenie wniosku

Jeśli cudzoziemiec złożył wniosek
o ochronę sąd może go umieścić
w SOC na okres do 60 dni

Jeśli cudzoziemiec nie złożył
wniosku o ochronę sąd umieszcza go

w SOC na okres do 90 dni

Jeśli cudzoziemiec złoży wniosek
o ochronę w SOC, sąd przedłuża pobyt
o 90 dni od dnia złożenia wniosku

Gdy w okresie 60 lub 90 dni wniosek o ochronę
nie został rozpatrzony ustawa nie pozwala na dalszą detencję

(W praktyce jednak sądy przedłużają pobyt do 180 dni - czyli o 90 lub 120 dni)

Po 6 mies. od złożenia wniosku cudzoziemca się zwalnia,
chyba że wydano w jego sprawie decyzję negatywną w II instancji

Po II decyzji negatywnej pobyt w ośrodku można przedłużać każdorazowo
o 90 dni w związku z prowadzeniem postępowania powrotowego

Maksymalny pobyt w detencji – 18 mies.

POSTĘPOWANIE KARNE
(za nielegalne przekroczenie granicy)

Wszczyna SG
pod nadzorem prokuratora

Cudzoziemcy często dobrowolnie poddają się karze.
Sąd ich skazuje na karę w zawieszeniu lub karę grzywny

Każdy ma prawo do adwokata
z urzędu i do tego by nie przyjmować

propozycji SG/prokuratora

Konwencja Genewska zakazuje
karania uchodźców za nielegalne

przekroczenie granicy

Pamiętaj, aby informować
prokuraturę/sąd o zmianie adresu zamieszkania

Najlepiej wystąpić o obrońcę z urzędu (bezpłatnie)

Instytut na rzecz Państwa Prawa
ul. Chopina 14/70, 20-023 Lublin

Infolinia: +48 606 703 933 (9.00-13.00) status@panstwoprawa.org

WESPRZYJ NAS: Nr konta: PL 02 1240 2382 1111 0000 3926 3173
SWIFT: PKO PL PW | (Bank Pekao SA III O/Lublin)

www.panstwoprawa.org
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