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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 4 maja 2009 r.

.p
l

w sprawie regulaminu pobytu w oÊrodku dla cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy
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 póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

tusu uchodêcy, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 1. Ustala si´ regulamin pobytu w oÊrodku
dla cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie sta-

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna
———————

1)

3)

Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia utraci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu pobytu w oÊrodku dla cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy (Dz. U. Nr 146,
poz. 1425), na podstawie 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 (Dz. U. Nr 70, poz. 416).

l.g

2)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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.
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———————

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 4 maja 2009 r. (poz. 616)
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REGULAMIN POBYTU W OÂRODKU DLA CUDZOZIEMCÓW UBIEGAJÑCYCH SI¢ O NADANIE STATUSU
UCHODèCY
§ 1. Cudzoziemca przyjmuje si´ do oÊrodka dla
cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu
uchodêcy, zwanego dalej „oÊrodkiem”, po wpisaniu
jego danych osobowych do ewidencji mieszkaƒców
oÊrodka.
§ 2. 1. Cudzoziemiec otrzymuje regulamin pobytu
w oÊrodku oraz informacje o:

1) przys∏ugujàcej mu pomocy pieni´˝nej, jej wysokoÊci, terminie i sposobie wyp∏aty;

2) pozosta∏ych formach pomocy, które zapewnia si´
cudzoziemcowi w oÊrodku;

2. W identyfikatorze, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza si´:
1) nazwisko i imi´ cudzoziemca;
2) dat´ urodzenia lub wiek;
3) obywatelstwo;
4) dat´ przybycia do oÊrodka;
5) dat´ wa˝noÊci identyfikatora;
6) numer identyfikacyjny.

3. W identyfikatorze zamieszcza si´ równie˝ dane,
o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 6, dotyczàce towarzyszàcych cudzoziemcowi ma∏oletnich dzieci.

2. Regulamin oraz informacje, o których mowa
w ust. 1, sà przekazywane w j´zyku zrozumia∏ym dla
cudzoziemca.

§ 4. Cudzoziemiec otrzymuje do u˝ytku: poÊciel,
r´cznik, sztuçce i naczynia sto∏owe oraz sprz´t znajdujàcy si´ na wyposa˝eniu pomieszczenia mieszkalnego.
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3) zasadach i trybie pozbawiania pomocy socjalnej
oraz wstrzymania i przywracania pomocy socjalnej udzielanej w oÊrodku.

3. Cudzoziemiec oÊwiadcza na piÊmie, ˝e otrzyma∏
regulamin oraz informacje, o których mowa w ust. 1.
4. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 3, jest do∏àczane do akt sprawy o udzielenie cudzoziemcowi
pomocy.

§ 5. 1. Cudzoziemca kwateruje si´ w pomieszczeniu mieszkalnym oÊrodka, w miar´ mo˝liwoÊci wraz
z innymi cz∏onkami jego rodziny, i wyznacza mu si´
miejsce do spania.

§ 3. 1. Cudzoziemiec przyj´ty do oÊrodka otrzymuje identyfikator z jego zdj´ciem, potwierdzajàcy
uprawnienie do pobytu na terenie oÊrodka.

2. Cudzoziemiec mo˝e dokonaç zmiany pomieszczenia mieszkalnego lub miejsca wyznaczonego mu
do spania za zgodà kierownika oÊrodka.
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4. Cudzoziemiec mo˝e byç przeniesiony do innego
pomieszczenia mieszkalnego, gdy wymagajà tego
wzgl´dy organizacyjne albo jest to niezb´dne do:
1) zapewnienia bezpieczeƒstwa cudzoziemcowi lub
wspó∏mieszkaƒcom;
2) wy∏àczenia pomieszczenia z u˝ytkowania
wzgl´dów technicznych lub sanitarnych.

ze

§ 6. Pomieszczenia mieszkalne oraz inne pomieszczenia, w których przebywajà cudzoziemcy, mogà byç
kontrolowane przez kierownika oÊrodka oraz inne
osoby przez niego wyznaczone.
§ 7. 1. WejÊcie na teren oÊrodka osób nieb´dàcych
jego mieszkaƒcami wymaga ka˝dorazowo zgody:

2. Posi∏ki sà wydawane trzy razy dziennie w godzinach: 800—1000, 1200—1400 i 1700—1900.
3. Godziny wydawania posi∏ków mogà byç zmienione przez kierownika oÊrodka, je˝eli wymagajà tego
wzgl´dy organizacyjne lub przemawia za tym wa˝ny
interes cudzoziemców.

§ 10. Cudzoziemcowi przebywajàcemu w oÊrodku
udost´pnia si´ pomieszczenie kuchenne do przygotowywania posi∏ków oraz pomieszczenie wyposa˝one
w urzàdzenia ch∏odnicze do przechowywania artyku∏ów ˝ywnoÊciowych.
§ 11. Cudzoziemiec przebywajàcy w oÊrodku powinien poddaç si´ badaniom lekarskim i zabiegom sanitarnym zaleconym przez lekarza sprawujàcego opiek´ medycznà w oÊrodku.
§ 12. 1. Cudzoziemcowi przebywajàcemu w oÊrodku zapewnia si´:

1) mo˝liwoÊç podtrzymywania zwyczajów i tradycji
narodowych i kulturowych oraz wykonywania
praktyk religijnych, je˝eli nie sà sprzeczne z prawem obowiàzujàcym w Rzeczypospolitej Polskiej;

l.g

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

§ 9. 1. Ca∏odzienne wy˝ywienie zbiorowe jest wydawane w sto∏ówce.

.p
l

3. W pomieszczeniu mieszkalnym oÊrodka w godzinach od 2200 do 600 mogà przebywaç tylko osoby
w nim zakwaterowane.

Poz. 616
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2) Szefa Urz´du do Spraw Cudzoziemców — w przypadku pozosta∏ych osób.

3) dost´p do informacji o przepisach prawnych dotyczàcych pobytu w oÊrodku;
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2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do przedstawiciela Urz´du Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodêców, który mo˝e wejÊç na teren oÊrodka, po uprzednim zawiadomieniu kierownika oÊrodka.

2) swobod´ poruszania si´ po terenie oÊrodka, z wy∏àczeniem miejsc obj´tych zakazem wst´pu;

3. W przypadku przedstawicieli organizacji, do których zadaƒ statutowych nale˝à sprawy uchodêców,
oraz podmiotów udzielajàcych pomocy prawnej
w sprawach o nadanie statusu uchodêcy, Szef Urz´du
do Spraw Cudzoziemców mo˝e udzieliç zgody na wejÊcie na teren oÊrodka na okres prowadzenia przez
nich dzia∏aƒ na rzecz cudzoziemców przebywajàcych
w oÊrodku.
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§ 8. 1. Cudzoziemiec mo˝e przyjmowaç odwiedziny w oÊrodku w godzinach od 1000 do 1600 w miejscu
wyznaczonym przez kierownika oÊrodka.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za
zgodà kierownika oÊrodka, godziny odwiedzin
w oÊrodku mogà zostaç wyd∏u˝one, nie póêniej jednak ni˝ do godziny 2200.
3. Osoba odwiedzajàca zg∏asza pracownikowi
ochrony oÊrodka cel wizyty, okazuje dokument potwierdzajàcy jej to˝samoÊç oraz dokument potwierdzajàcy posiadanie zgody na wejÊcie na teren oÊrodka, a tak˝e podaje dane osobowe cudzoziemca, którego zamierza odwiedziç.
4. Pracownik ochrony oÊrodka wpisuje do zeszytu odwiedzin imi´ i nazwisko osoby odwiedzajàcej
oraz numer dokumentu potwierdzajàcego jej to˝samoÊç.

4) dost´p do informacji o podmiotach udzielajàcych
bezp∏atnej pomocy prawnej w sprawach o nadanie statusu uchodêcy;
5) dost´p do informacji o organizacjach, do których
zadaƒ statutowych nale˝à sprawy uchodêców;
6) dost´p do informacji o procedurach przeciwdzia∏ania oraz reagowania na przypadki przemocy,
w tym na tle seksualnym lub ze wzgl´du na p∏eç;
7) mo˝liwoÊç sk∏adania skarg i wniosków w sprawach funkcjonowania i warunków pobytu
w oÊrodku.

2. Cudzoziemiec przebywajàcy w oÊrodku jest
obowiàzany:
1) stosowaç si´ do poleceƒ pracownika Urz´du do
Spraw Cudzoziemców oraz pracownika ochrony
oÊrodka;
2) wykazywaç szczególnà trosk´ o bezpieczeƒstwo
ma∏oletnich dzieci pozostajàcych pod jego opiekà;
3) dbaç o higien´ osobistà;
4) dbaç o czystoÊç zajmowanych pomieszczeƒ
mieszkalnych, poprzez ich sprzàtanie i usuwanie
nieczystoÊci, a tak˝e dbaç o czystoÊç pomieszczeƒ
wspólnego u˝ytkowania;
5) przestrzegaç ciszy nocnej w godzinach od 2200
do 600;
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6) powracaç do oÊrodka przed godzinà 2300;

8) wynoszenie posi∏ków ze sto∏ówki;

7) posiadaç i okazywaç na ˝àdanie pracownika tymczasowe zaÊwiadczenie to˝samoÊci cudzoziemca
oraz identyfikator, o którym mowa w § 3;

9) pozostawianie ma∏oletnich dzieci bez opieki rodziców lub opiekunów;

10) udost´pniaç pomieszczenie mieszkalne do kontroli kierownikowi oÊrodka lub innym osobom przez
niego wyznaczonym;
11) przenieÊç si´ do innego oÊrodka, je˝eli wymagajà
tego wzgl´dy organizacyjne.
§ 13. Na terenie oÊrodka cudzoziemcowi nie jest
dozwolone:

11) niszczenie mienia oÊrodka oraz mienia innych
cudzoziemców przebywajàcych w oÊrodku;
12) prowadzenie dzia∏alnoÊci w celach zarobkowych;

13) wykorzystywanie pomieszczeƒ oÊrodka niezgodnie z przeznaczeniem;

14) palenie tytoniu w pomieszczeniach wspólnego
u˝ytkowania.

§ 14. W oÊrodku mo˝na organizowaç zaj´cia kulturalno-oÊwiatowe lub sportowe z udzia∏em instytucji,
organizacji, stowarzyszeƒ i innych podmiotów oraz
osób fizycznych.
§ 15. OÊrodek nie odpowiada za pieniàdze lub inne przedmioty wartoÊciowe przechowywane przez
cudzoziemca w oÊrodku.

l.g

1) posiadanie 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 póên. zm.1)), a tak˝e materia∏ów wybuchowych lub innych przedmiotów,
których u˝ywanie mo˝e zagra˝aç bezpieczeƒstwu
publicznemu;

.p
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9) niezw∏ocznie zawiadamiaç pracownika o wystàpieniu choroby, wypadkach lub awariach zaistnia∏ych na terenie oÊrodka;

10) fotografowanie lub filmowanie osób znajdujàcych
si´ na terenie oÊrodka bez ich zgody;
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8) przy ka˝dorazowym opuszczaniu terenu oÊrodka
pozostawiaç pracownikowi ochrony oÊrodka identyfikator, o którym mowa w § 3;

2) posiadanie Êrodków odurzajàcych i substancji
psychotropowych;

§ 16. 1. Wnioski, skargi i proÊby cudzoziemców sà
przyjmowane przez kierownika oÊrodka oraz inne wyznaczone przez niego osoby.

3) posiadanie i spo˝ywanie napojów alkoholowych;
4) zak∏ócanie porzàdku publicznego;

w.
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5) przyjmowanie na nocleg osób nieuprawnionych
do przebywania w oÊrodku;
6) samowolne przenoszenie wyposa˝enia pomieszczeƒ mieszkalnych oÊrodka;

7) u˝ywanie dodatkowych urzàdzeƒ grzewczych lub
innych urzàdzeƒ, których u˝ywanie mo˝e zak∏óciç
prawid∏owe funkcjonowanie oÊrodka;
———————
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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.
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1)

2. Skargi i wnioski dotyczàce kierownika oÊrodka
oraz w sprawach funkcjonowania i warunków pobytu
w oÊrodku sà przekazywane do Szefa Urz´du do
Spraw Cudzoziemców bez poÊrednictwa kierownika
oÊrodka.
§ 17. Tekst regulaminu pobytu w oÊrodku oraz informacje, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 4 i 5,
umieszcza si´ w widocznym miejscu na terenie oÊrodka w j´zyku polskim oraz w j´zykach zrozumia∏ych dla
przebywajàcych w oÊrodku cudzoziemców.
§ 18. Cudzoziemiec, opuszczajàc oÊrodek, powinien zwróciç pracownikowi identyfikator, o którym
mowa w § 3, oraz przedmioty, o których mowa w § 4.

