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Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 

Do mojego Biura wpłynęła skarga grupy cudzoziemców ubiegających się w Polsce o 

nadanie statusu uchodźcy, w której opisany został problem opóźnień w wydawaniu osobom 

oczekującym na rozpatrzenie wniosku statusowego tymczasowych zaświadczeń tożsamości 

cudzoziemca, co skutkuje negatywnymi konsekwencjami dla zainteresowanych. 

Art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472) stanowi, iż 

tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca w okresie swojej ważności potwierdza 

tożsamość osoby, której zostało wydane, i uprawnia ją do pobytu na terytorium Polski. 

Dokument wydawany jest osobom ubiegającym się w Polsce o nadanie statusu uchodźcy. 

Pierwsze takie zaświadczenie wydaje organ, który przyjął od cudzoziemca wniosek 

statusowy, czyli komendant oddziału lub placówki Straży Granicznej. Dokument ten ważny 

jest przez okres 30 dni. Po upływie tego okresu, zgodnie z art. 55 ust. 2 w zw. z art. 58 ust. 2 

ustawy, kolejne zaświadczenia wydaje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców na wniosek 

zainteresowanej osoby. Zaświadczenia ważne są przez okresy nie dłuższe niż 6 miesięcy, do 

czasu zakończenia postępowania o nadanie statusu uchodźcy. Omawiana ustawa nie określa 

przy tym terminu, w jakim tymczasowe zaświadczenie tożsamości powinno zostać 

cudzoziemcowi wydane. 

W skierowanym do mnie liście Skarżący zwrócili uwagę na sytuację osób, które po 

odmowie nadania im statusu uchodźcy ponownie ubiegają się o ten status, a mimo to nawet 

przez kilka miesięcy od złożenia odpowiedniego wniosku nie otrzymują wspomnianego 

zaświadczenia. Brak takiego dokumentu naraża cudzoziemców na liczne uciążliwości, 
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zwłaszcza w razie konieczności potwierdzenia tożsamości czy prawa pobytu w Polsce przed 

polskimi organami. W skardze opisane zostały także przypadki zatrzymywania 

cudzoziemców, którzy nie dysponowali aktualnym tymczasowym zaświadczeniem 

tożsamości, przez Policję i inne uprawnione do tego organy państwowe. 

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147), 

zwracam się do Pana Ministra o wyjaśnienie, jak w praktyce podległego Panu Urzędu 

wygląda procedura wydawania tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca 

osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy. Proszę przy tym o uwzględnienie 

sytuacji cudzoziemców, którzy po raz kolejny ubiegają się o ten status. Jeżeli to możliwe, 

byłabym także zobowiązana za wskazanie, ile czasu zajmuje wydanie cudzoziemcowi 

takiego dokumentu. 


