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2021.06.22 tekst jednolity Dz.U.2021.1108 t.j. 

2019.09.02 tekst jednolity Dz.U.2019.1666 t.j. 

2018.06.08 tekst jednolity Dz.U.2018.1109 t.j. 

2018.01.09 tekst jednolity Dz.U.2018.51 t.j. 

2016.11.14 tekst jednolity Dz.U.2016.1836 t.j. 

2015.11.13 zmiana Dz.U.2015.1607  art. 1 

Art.  89.   (105)

1.   (106) Sąd wydaje postanowienie o umieszczeniu wnioskodawcy lub osoby, w której imieniu której wnioskodawca 
występuje, w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców na okres od 30 do 60 dni.

2.   (107) JeżeliW przypadku gdy cudzoziemiec przebywający w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców 
wskutek wykonania postanowienia sądu, wydanego na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach, złożył wniosek o nadanieudzielenie statusuochrony uchodźcymiędzynarodowej, sąd może 
wydaćwydaje postanowienie w sprawie przedłużenia okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub w 
areszcie dla cudzoziemców, jeżeli stwierdzi, że wniosek zostałw złożonyprzypadku wyłączniegdy wzachodzi 
celuktórakolwiek opóźnieniaz lubokoliczności, uniemożliwieniao wykonaniaktórych decyzjimowa ow 
zobowiązaniuart. cudzoziemca87 doust. powrotu1.

3.   (108) W przypadku, o którym mowa w ust. 2, okres pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla 
cudzoziemców przedłuża się odo 90 dni, począwszy od dnia złożenia przez cudzoziemca wniosku o 
nadanieudzielenie statusuochrony międzynarodowej.

uchodźcy.

4.   (109) Jeżeli decyzja kończąca postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy i udzielenie ochrony 
uzupełniającej, na podstawie której nie nadano statusu uchodźcy i nie udzielono ochrony uzupełniającej, została 
doręczona wnioskodawcy przed upływem okresów, o których mowa w ust. 1-3, okres pobytu w strzeżonym 
ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców może być przedłużony na czas określony niezbędny do wydania 
decyzji ostatecznej w tej sprawie lub do przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do 
powrotu. 
W przypadku gdy przed upływem okresów, o których mowa w ust. 1 i 3, postępowanie w sprawie udzielenia 
ochrony międzynarodowej nie zostało zakończone decyzją ostateczną i nadal zachodzi którakolwiek z 
okoliczności, o których mowa w art. 87 ust. 1, sąd może przedłużyć okres pobytu wnioskodawcy lub osoby, w 
imieniu której wnioskodawca występuje, w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców na czas 
określony, niezbędny do wydania takiej decyzji.

4a.   (110)  Sąd w przypadku, o którym mowa w ust. 4, nie przedłuża pobytu wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której 
wnioskodawca występuje, w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców, w przypadku gdy 
postępowanie istotne z punktu widzenia dalszego istnienia okoliczności, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-
3 i 5, nie zostało zakończone, a opóźnienie w tym postępowaniu nie wynika z przyczyn leżących po stronie 
wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje.

5. Okres pobytu w strzeżonym ośrodku i areszcie dla cudzoziemców, o którym mowa w ust. 1-4, nie może przekroczyć 
6 miesięcy.

6. Postanowienie w sprawie przedłużenia okresu pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców wydaje, 
na wniosek organu Straży Granicznej, sąd rejonowy, właściwy dla siedziby tego organu.

7.   (111)  Sąd, rozpatrując wniosek o przedłużenie okresu pobytu wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której 
wnioskodawca występuje, w strzeżonym ośrodku, ocenia, czy istnieje możliwość zastosowania środków, o 
których mowa w art. 88 ust. 1.
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(105) Art. 89 zmieniony przez art. 484 pkt 21 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1650) zmieniającej nin. ustawę
z dniem 1 maja 2014 r.

(106) Art. 89 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 61 lit. a ustawy z dnia 10 września 2015 r. (Dz.U.2015.1607) zmieniającej
nin. ustawę z dniem 13 listopada 2015 r.

(107) Art. 89 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 61 lit. a ustawy z dnia 10 września 2015 r. (Dz.U.2015.1607) zmieniającej
nin. ustawę z dniem 13 listopada 2015 r.

(108) Art. 89 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 61 lit. a ustawy z dnia 10 września 2015 r. (Dz.U.2015.1607) zmieniającej
nin. ustawę z dniem 13 listopada 2015 r.

(109) Art. 89 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 61 lit. a ustawy z dnia 10 września 2015 r. (Dz.U.2015.1607) zmieniającej
nin. ustawę z dniem 13 listopada 2015 r.

(110) Art. 89 ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 61 lit. b ustawy z dnia 10 września 2015 r. (Dz.U.2015.1607) zmieniającej nin.
ustawę z dniem 13 listopada 2015 r.

(111) Art. 89 ust. 7 dodany przez art. 1 pkt 61 lit. c ustawy z dnia 10 września 2015 r. (Dz.U.2015.1607) zmieniającej nin.
ustawę z dniem 13 listopada 2015 r.

(112) Art. 89 ust. 8 dodany przez art. 1 pkt 61 lit. c ustawy z dnia 10 września 2015 r. (Dz.U.2015.1607) zmieniającej nin.
ustawę z dniem 13 listopada 2015 r.

8.   (112)  Sąd wydaje postanowienie o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 88 ust. 1. Na postanowienie 
przysługuje zażalenie do sądu okręgowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Sąd rozpatruje 
zażalenie w terminie 7 dni.

2014.05.01 zmiana Dz.U.2013.1650  art. 484 

Art.  89.   (45)

1. Sąd wydaje postanowienie o umieszczeniu wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której imieniu wnioskodawca 
występuje, w strzeżonym ośrodku lub areszcie wdla celu wydalenia,cudzoziemców na okres od 30 do 60 dni.

2. W przypadku gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec przebywający w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu 
wydalenia wskutek wykonania postanowienia sądu, wydanego na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
cudzoziemcach, sąd przedłuża okres pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia o 90 dni, przy czym 
pierwszym dniem przedłużonego okresu pobytu jest dzień złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy. 
Jeżeli cudzoziemiec przebywający w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców wskutek wykonania 
postanowienia sądu, wydanego na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, złożył wniosek o 
nadanie statusu uchodźcy, sąd może wydać postanowienie w sprawie przedłużenia okresu pobytu cudzoziemca w 
strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców, jeżeli stwierdzi, że wniosek został złożony wyłącznie w celu 
opóźnienia lub uniemożliwienia wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

3. Jeżeli decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której orzeczono o wydaleniu, zostanie doręczona 
wnioskodawcy przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 i 2, okres pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie 
w celu wydalenia może być przedłużony na czas określony, niezbędny do wydania decyzji ostatecznej o odmowie 
nadania statusu uchodźcy i do wykonania wydalenia. Okres pobytu w strzeżonym ośrodku i areszcie w celu 
wydalenia nie może przekroczyć roku. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, okres pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla 
cudzoziemców przedłuża się o 90 dni, począwszy od dnia złożenia przez cudzoziemca wniosku o nadanie statusu

uchodźcy.

4. Postanowienie o umieszczeniu wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, w strzeżonym 
ośrodku lub areszcie w celu wydalenia w przypadku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2, wydaje, na wniosek 
organu Straży Granicznej, sąd rejonowy, w obszarze właściwości którego znajduje się siedziba tego organu. 
Jeżeli decyzja kończąca postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy i udzielenie ochrony uzupełniającej, na 
podstawie której nie nadano statusu uchodźcy i nie udzielono ochrony uzupełniającej, została doręczona 
wnioskodawcy przed upływem okresów, o których mowa w ust. 1-3, okres pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie 
dla cudzoziemców może być przedłużony na czas określony niezbędny do wydania decyzji ostatecznej w tej sprawie 
lub do przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

5. Postanowienie w sprawie przedłużenia okresu pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia wydaje, 
na wniosek organu Straży Granicznej, sąd rejonowy, w obszarze właściwości którego znajduje się siedziba tego 
organu. 
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(45) Art. 89 zmieniony przez art. 484 pkt 21 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1650) zmieniającej nin. ustawę z
dniem 1 maja 2014 r.

(45) Art. 89 ust. 4 zmieniony przez art. 14 pkt 26 ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. (Dz.U.11.191.1133) zmieniającej nin.
ustawę z dniem 1 stycznia 2012 r.

(46) Art. 89 ust. 5 zmieniony przez art. 14 pkt 26 ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. (Dz.U.11.191.1133) zmieniającej nin.
ustawę z dniem 1 stycznia 2012 r.

Okres pobytu w strzeżonym ośrodku i areszcie dla cudzoziemców, o którym mowa w ust. 1-4, nie może przekroczyć 
6 miesięcy.

6. Postanowienie w sprawie przedłużenia okresu pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców wydaje, 
na wniosek organu Straży Granicznej, sąd rejonowy, właściwy dla siedziby tego organu.

2012.06.19 tekst jednolity Dz.U.2012.680 t.j. 

2012.01.01 zmiana Dz.U.2011.191.1133  art. 14 

Art.  89. 
1. Sąd wydaje postanowienie o umieszczeniu wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, w 

strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia, na okres od 30 do 60 dni.
2. W przypadku gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec przebywający w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu 

wydalenia wskutek wykonania postanowienia sądu, wydanego na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
cudzoziemcach, sąd przedłuża okres pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia o 90 dni, przy czym 
pierwszym dniem przedłużonego okresu pobytu jest dzień złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy.

3. Jeżeli decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której orzeczono o wydaleniu, zostanie doręczona 
wnioskodawcy przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 i 2, okres pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie 
w celu wydalenia może być przedłużony na czas określony, niezbędny do wydania decyzji ostatecznej o odmowie 
nadania statusu uchodźcy i do wykonania wydalenia. Okres pobytu w strzeżonym ośrodku i areszcie w celu 
wydalenia nie może przekroczyć roku.

4.   (45) Postanowienie o umieszczeniu wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, w 
strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia w przypadku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2, wydaje, 
na wniosek Szefaorganu UrzęduStraży Granicznej, sąd rejonowy, w któregoobszarze okręguwłaściwości którego 
znajduje się siedziba tego organu.

5.   (46) Postanowienie w sprawie przedłużenia okresu pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia 
wydaje, na wniosek Szefa Urzędu, organu Straży Granicznej lub Policji, sąd rejonowy, w któregoobszarze 
właściwości okręguktórego znajduje się siedziba organutego składającego wniosekorganu.

2009.11.10 tekst jednolity Dz.U.2009.189.1472 t.j. 

2008.05.29 zmiana Dz.U.2008.70.416  art. 1 

Art.  89. 
1. Obsługę administracyjną i kancelaryjną Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

Sąd wydaje postanowienie o umieszczeniu wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, w 
strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia, na okres od 30 do 60 dni.

2. Działalność Rady jest finansowana z budżetu państwa, z rozdziału dotyczącego Rady do Spraw Uchodźców, z części 
dotyczącej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
W przypadku gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec przebywający w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu 
wydalenia wskutek wykonania postanowienia sądu, wydanego na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
cudzoziemcach, sąd przedłuża okres pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia o 90 dni, przy czym 
pierwszym dniem przedłużonego okresu pobytu jest dzień złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy.

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjne i finansowe wykonywania obsługi 
Rady, uwzględniając charakter zadań Rady, określonych w art. 81. 
Jeżeli decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której orzeczono o wydaleniu, zostanie doręczona 
wnioskodawcy przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 i 2, okres pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie 
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w celu wydalenia może być przedłużony na czas określony, niezbędny do wydania decyzji ostatecznej o odmowie 
nadania statusu uchodźcy i do wykonania wydalenia. Okres pobytu w strzeżonym ośrodku i areszcie w celu 
wydalenia nie może przekroczyć roku.

4. Postanowienie o umieszczeniu wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, w strzeżonym 
ośrodku lub areszcie w celu wydalenia w przypadku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2, wydaje, na wniosek Szefa 
Urzędu, sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się siedziba tego organu.

5. Postanowienie w sprawie przedłużenia okresu pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia wydaje, 
na wniosek Szefa Urzędu, organu Straży Granicznej lub Policji, sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się siedziba 
organu składającego wniosek.

2006.12.18 tekst jednolity Dz.U.2006.234.1695 t.j. 

2003.07.21 tekst pierwotny Dz.U.2003.128.1176 


