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Minister Spraw Wewnętrznych

Docierają do mnie niepokojące informacje o sytuacji, jaka od kilku miesięcy panuje 

w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w związku 

z dużą liczbą składanych przez cudzoziemców wniosków o wydanie zezwoleń na pobyt 

w Polsce. Z danych, jakie otrzymałam z ww. Urzędu wynika, że w okresie od maja do 

końca listopada ub. r. złożonych zostało ponad 70 % więcej wniosków, niż w porównywalnym 

okresie w roku 2013. Istotny wpływ na wzrastającą liczbę wniosków ma przy tym 

dramatyczna sytuacja na Ukrainie. Udział obywateli tego państwa w ogólnej liczbie 

wnioskodawców w roku 2014 był o ponad 100 % większy niż w roku 2013 (według danych 

przedstawionych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, do końca listopada ub. r. 

obywatele Ukrainy złożyli aż 9290 wniosków o legalizację pobytu w Polsce).

Duża liczba składanych wniosków wpływa na standardy obsługi interesantów w ww. 

Wydziale. Skutkuje powstawaniem kolejek, a te, tradycyjnie już, są źródłem dochodu dla 

grup nieformalnych pośredników, odpłatnie zajmujących lub odsprzedających miejsca 

w kolejce i wyzyskujących cudzoziemców usiłujących załatwić swoją sprawę w Urzędzie. 

Istnieje przy tym duże prawdopodobieństwo, na co zwrócił mi uwagę Dyrektor Generalny 

MUW, że samo utrzymanie się liczby składanych wniosków na obecnym poziomie 

w ciągu kilku miesięcy spowoduje całkowity paraliż systemu terminowego załatwiania 

spraw pobytowych cudzoziemców, czego konsekwencje poniosą sami zainteresowani
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i ich rodziny, a także zatrudniające cudzoziemców przedsiębiorstwa. Jest to tym 

bardziej niepokojące, że w ocenie Dyrektora Generalnego Urzędu wyczerpano już 

wszystkie możliwości usprawnienia procesu prowadzenia postępowań legalizacyjnych i nie 

uzyskano oczekiwanych rezultatów, a jedyną szansą na poprawę sytuacji są zmiany 

systemowe w zakresie prawa i obowiązujących procedur.

W związku z powyższym, na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r.

0 Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2014 r. poz. 1648), zwracam się do Pani 

Minister z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z sytuacją panującą w ww. Wydziale

1 niezwłoczne podjęcie działań, w ramach posiadanych kompetencji, które usprawnią 

procedury załatwiania spraw pobytowych cudzoziemców i pozwolą zażegnać obecny 

kryzys. Byłabym również zobowiązana za informację na temat sytuacji w pozostałych 

urzędach wojewódzkich, w wydziałach zajmujących się legalizacją pobytu cudzoziemców 

na terytorium Polski.
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