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Streszczenie:

Artykuł dotyczy dyskrecjonalnych kompetencji organów administracji publicznej w za-
kresie detencji stosowanej wobec cudzoziemców przebywających na terytorium Polski. 
Stanowi on polemiczny głos w dyskusji prowadzonej nad przesłankami i zakresem stoso-
wania środków detencyjnych, zwłaszcza w kontekście współczesnych zagrożeń związa-
nych z masową imigracją.

Syntetyczną charakterystykę uznania administracyjnego i towarzyszących jej instytucji 
autorka przedstawia na tle procesu stosowania prawa, w którym nie ma miejsca na cał-
kowicie swobodną interpretację jego norm. W tym kontekście ocenia również zasadność 
stosowanej wobec cudzoziemców detencji udowadniając, że nie należy ona do instru-
mentów prowadzonej przez państwo polityki azylowej.
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1. Wstęp

Funkcjonujące w Polsce ośrodki detencyjne dla cudzoziemców były już nieraz przed-
miotem różnego rodzaju polemik i krytycznych zazwyczaj ocen. Działalność tych 
instytucji wielokrotnie też poddawana była badaniom prowadzonym przez różne 

1  Autor jest doktorantem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.
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organizacje pozarządowe2. Obserwowane od kilkunastu miesięcy zjawisko masowej 
imigracji do Europy, głównie z Afryki i krajów Bliskiego Wschodu, pozwala progno-
zować wzrost liczby cudzoziemców umieszczanych także w polskich ośrodkach strze-
żonych. Tymczasem prowadzona obecnie polemika dotyczy głównie ochrony praw 
podmiotowych cudzoziemców, wobec których są stosowane środki detencyjne oraz 
zakresu stosowania detencji, szczególnie w kontekście istniejącej od niedawna możli-
wości korzystania ze środków alternatywnych3. 

Wszelkie działania mające na celu wzmacnianie praworządności, w tym także 
ochronę praw podmiotowych azylantów, zawsze zasługiwały na poparcie. Dostrzega-
jąc jednak rosnącą obecnie w Europie skalę zagrożeń terroryzmem i transgraniczną 
przestępczością zorganizowaną, słusznym skądinąd rekomendacjom zawartym w treści 
raportów przygotowanych przez niektóre organizacje pozarządowe4 powinny towa-
rzyszyć rozwiązania systemowe, pozwalające równocześnie na skuteczną ochronę naj-
ważniejszych interesów państwa. Problem jest złożony, zważywszy na fakt, iż działania 
prawne preferujące bezpieczeństwo i kontrolę kosztem ochrony indywidualnych praw 
podmiotowych nieraz już poddawane były krytyce5.

Formalno-prawne przesłanki stosowania detencji przewidziane zarówno w ustawie 
o cudzoziemcach (uCudz.)6, jak też w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (uCudzO)7, wymagają oczywiście indywidu-
alnej oceny w każdym prowadzonym w danej sprawie postępowaniu. 

Umieszczenie cudzoziemca w ośrodku strzeżonym ma na celu zagwarantowanie 
prawidłowego przebiegu prowadzonego wobec niego postępowania, w tym głównie 
czynności realizowanych z jego udziałem. Ma również na celu zapewnienie możliwości 
skutecznej realizacji orzeczeń wydawanych w takim postępowaniu, szczególnie tych 
o charakterze ekspulsyjnym. 

Zasadność stosowania środków detencyjnych można oceniać w oparciu o różne 
kryteria, w tym także ex post, tzn. w kontekście ostatecznych rozstrzygnięć wydanych 
wobec cudzoziemca w administracyjnym toku instancji, jak też orzeczeń wydanych 
w jego sprawie przez właściwe sądy administracyjne. 

2  Monitoring ośrodków strzeżonych prowadziły m.in. takie organizacje, jak: Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka (HFPR), Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa (FIPP), Fundacja Przeciwko Handlowi 
Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Amnesty International 
Polska i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP).

3  Zob. art. 398 ust. 3 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz art. 88 ust. 1 Ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4  Na przykład raport HFPC Migracja to nie zbrodnia, http://www.hfhr.pl/raport-migracja-to-nie- 
zbrodnia/, dostęp: grudzień 2016; raport FIPP Stosowanie detencji wobec cudzoziemców. Raport z mo-
nitoringu i rekomendacje, http://panstwoprawa.org/publikacje/, grudzień 2016.

5  S. Peers, EU Justice and Home Affairs Law, 3rd Ed., Oxford 2012, p. 7.7.1., źródło: cyt. za: T. Sieniow, 
Detencja cudzoziemców a międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka [w:] Stosowanie detencji 
wobec cudzoziemców. Raport…, s. 22.

6  Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.
7  Tekst jedn. Dz.U. 2012 poz. 680 ze zm. 
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2. Instytucja uznania administracyjnego a zasadność stosowania wobec 
cudzoziemców środków detencyjnych

Zakończenie postępowania niekorzystną dla cudzoziemca decyzją nie zawsze po-
twierdza jednak zasadność uprzednio stosowanej wobec niego detencji, podobnie 
jak wydanie decyzji korzystnej nie zawsze podważa zasadność wcześniejszego jej 
stosowania. Właściwa ocena przesłanek uzasadniających stosowanie środków de-
tencyjnych powinna być zatem prowadzona w oparciu o czytelny aparat pojęciowy 
i z wykorzystaniem przydatnych w tym procesie instytucji prawa administracyj-
nego. Jedną z nich jest niezdefiniowana ustawowo instytucja uznania administra-
cyjnego. Pomimo swego czysto teoretycznego charakteru, ma ona także istotne 
znaczenie praktyczne. Konieczność dostosowania skutków działania norm praw-
nych do określonych stanów faktycznych wymaga bowiem stworzenia w systemie 
prawa określonych luzów decyzyjnych8. W tym też obszarze funkcjonuje admini-
stracyjne uznanie, które na gruncie ustroju państwa prawnego określane bywa jako: 
„(…) przekazanie przez władzę ustawodawczą innym organom państwa kompe-
tencji rozstrzygania w pewnych przypadkach i granicach w sposób nieskrępowany 
przez normę prawną”9.

Oparcie kompetencji dyskrecjonalnych o upoważnienie wynikające z konkretnie 
określonych norm prawnych nie tylko wyklucza zupełną swobodę działania organu. 
Zabronione jest również domniemanie istnienia uznania i stosowanie w tym zakresie 
wykładni rozszerzającej10.

Z konstrukcją uznania administracyjnego powiązane są występujące w tekstach 
aktów prawnych zwroty niedookreślone i klauzule generalne. W procesie wykładni 
określonych norm prawnych pojawiają się czasem wątpliwości interpretacyjne, któ-
rych nie rozwiązują wprowadzone do aktu prawnego definicje legalne. Jeśli konkret-
ne zwroty użyte przez prawodawcę cechuje niepełna treść pojęciowa, ustalenie ich 
znaczenia wymaga uwzględnienia okoliczności faktycznych danej sprawy. Katalog 
zwrotów niedookreślonych zawierać może np. pojęcia takie, jak: „bez zbędnej zwło-
ki”, „z należytą starannością”, „w niewielkich ilościach”. Podobnie jak w przypadku 
zwrotów niedookreślonych, także klauzule generalne wymagają w procesie stosowa-
nia prawa odniesienia do konkretnych okoliczności, pozwalających na ustalenie ich 
znaczenia. Stanowią one bowiem jedynie pewien element interpretowanego przepisu, 
odsyłający do ważnych z punktu widzenia ustawodawcy i społeczeństwa ocen poza-
systemowych. Przykładami często występujących w treści aktów prawnych klauzul 
generalnych są pojęcia: „interesu publicznego”, „ważnego interesu strony”, czy „zasad 

8  Por. M. Jaśkowska, Uznanie administracyjne w orzecznictwie sądów administracyjnych, Zeszyty Nauko-
we Sądownictwa Administracyjnego 2010, nr 5–6, s. 168 oraz I. Bogucka, Państwo prawne a problem 
uznania administracyjnego, PiP 1992, nr 10, s. 37.

9  M. Zimmermann, Pojęcie administracji publicznej a „swobodne uznanie”, Warszawa 2009, s. 49.
10  Z. Duniewska, Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, insty-
tucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2013, s. 95.
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współżycia społecznego”11. Wypada też wspomnieć w tym miejscu, że w doktrynie 
prawa administracyjnego przeważają poglądy, w myśl których czynności związane 
z interpretacją pojęć nieostrych i klauzul generalnych nie wchodzą w zakres dyskre-
cjonalnych kompetencji organów administracji publicznej. Relatywizacją swobod-
nego uznania jest także zakładanie istnienia tych kompetencji wszędzie tam, gdzie 
pojęcia nieostre występują12.

Dla prowadzonych tu rozważań istotne jest też pojęcie interesu, rozumianego za-
równo w kontekście społecznym (interes publiczny), jak też jednostkowym (interes pry-
watny, indywidualny). Samo pojęcie interesu ma niewątpliwie charakter wieloznaczny 
i abstrakcyjny, wiązany często ze źródłem określonych korzyści, albo też z subiektywnie 
odczuwanymi potrzebami13. W płaszczyźnie regulowanej normami prawa administra-
cyjnego istotne znaczenie ma jednak przede wszystkim ustawowo niezdefiniowane po-
jęcie interesu prawnego strony postępowania. Na podstawie analizy orzecznictwa sądów 
administracyjnych można przyjąć, że oprócz normy prawnej stanowiącej podstawę jego 
istnienia, powinien się on przede wszystkim cechować indywidualnością, konkretnością 
oraz obiektywną sprawdzalnością odnoszącą się do konkretnych okoliczności faktycz-
nych, będących zarazem przesłankami zastosowania przepisów prawa materialnego14. 
Dyrektywa równorzędnego traktowania obu tych interesów wynika z wykładni nie-
których przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.)15, w tym głównie 
z treści art. 7 in fine. Pogląd taki potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych, 
w którym czytamy, że: „Organ administracji, działający na podstawie przepisów prawa 
materialnego przewidujących uznaniowy charakter rozstrzygnięcia, jest obowiązany – 
zgodnie z zasadą z art. 7 k.p.a. – załatwić sprawę w sposób zgodny ze słusznym intere-
sem obywatela, jeśli nie stoi temu na przeszkodzie interes społeczny, ani nie przekracza 
to możliwości organu administracji wynikających z przyznanych mu uprawnień i środ-
ków”16. Odnosząc się natomiast do zakresu prowadzonego w danej sprawie postępowania 
dowodowego sądy zwracały uwagę na fakt, iż ocena tego zakresu należy do wyłącznej 
kompetencji organu. W wyroku z dnia 14 listopada 2014 r. NSA stwierdził, że: „Organy 
administracji mają obowiązek podejmować czynności niezbędne do wyjaśnienia sprawy, 
nie zaś wszelkie możliwe do przeprowadzenia czynności (…)”17. 

Przechodząc do pojęcia interesu publicznego, należałoby w pierwszym rzędzie pod-
kreślić jego dynamiczny charakter oraz fakt, że na ocenę jego znaczenia w konkretnej 
sytuacji wpływają czynniki położone zarówno w płaszczyźnie doktrynalnej, jak też 

11  Więcej na temat klauzul generalnych w A. Choduń, A. Gomułowicz, A.P. Skoczylas, Klauzule generalne 
i zwroty niedookreślone w prawie podatkowym i administracyjnym, Warszawa 2013, s. 32–38.

12  M. Zimmermann, Pojęcie administracji publicznej…, s. 85. Podobnie M. Mincer, Uznanie admini-
stracyjne, Toruń 1983, passim. 

13  R. Longchamps de Bérier, Wstęp do nauki prawa cywilnego, Lublin 1922, s. 63.
14  Por. Wyrok NSA z 9.12.2005 r., II OSK 310/05, LEX nr 190891.
15  Tekst jedn. Dz.U. 2013 poz. 267 ze zm.
16  SA 820/81, ONSA z 1981 r., z. 1, poz. 57, LEX nr 9626. 
17  II OSK 1022/13, LEX nr 1592108.
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aksjologicznej18. Pojęcie to ma także charakter normatywny i uniwersalny, stanowiąc 
dla organów administracji publicznej kategorię nadrzędną, wyznaczającą podstawowy 
cel oraz legalny zakres ich działania. Nie może być ono jednak utożsamiane z interesem 
samej administracji19. Jak podkreśla P.J. Suwaj, w orzecznictwie sądowym kategoria 
interesu publicznego ma głównie charakter funkcjonalny, porównywalny z „dobrem 
publicznym”, „interesem zbiorowości” lub „interesem ogólnym”. W przywołanym przez 
nią orzeczeniu z dnia 18 listopada 1993 r., NSA stwierdził, że: „(…) w każdym przypad-
ku działający organ ma obowiązek wskazać, o jaki interes ogólny (publiczny) chodzi 
i udowodnić, iż jest on na tyle ważny i znaczący, że bezwzględnie wymaga ograniczenia 
uprawnień indywidualnych obywateli (…)”20. Wzajemne relacje obu tych interesów za-
leżą zatem od przyjętych kryteriów aksjologicznych, które pozwalają traktować je jako 
równoważne, obojętne albo sprzeczne. W tym ostatnim przypadku konflikt interesów 
sprowadza się do braku możliwości równoczesnej ich realizacji21. 

Oprócz naczelnych zasad postępowania administracyjnego, zawartych w przepi-
sach k.p.a., istotne znaczenie w procesie wydawania konkretnych rozstrzygnięć admi-
nistracyjnych ma także uniwersalna reguła proporcjonalności. Dopuszcza ona usta-
nawianie ograniczeń w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw tylko wówczas, 
gdy mają one charakter ustawowy i są uzasadnione koniecznością ochrony warto-
ści najważniejszych dla funkcjonowania państwa22. Organy administracji publicznej 
mogą więc podejmować tylko takie działania, które są niezbędne do osiągnięcia usta-
wowo wyznaczonych celów. W prawie unijnym zasada proporcjonalności określona 
jest m.in. w treści art. 3b Traktatu z Lizbony23. W odniesieniu do zakresu i form dzia-
łania Unii Europejskiej zabrania ona wykraczania poza to, co jest niezbędne do osią-
gnięcia celów traktatowych. 

Spośród wielu instrumentów pozwalających na ocenę zasadności stosowania wo-
bec cudzoziemców środków detencyjnych, przydatny może okazać się model stosowa-
nia prawa wprowadzony przez J. Wróblewskiego24. Zakłada on bowiem cztery etapy, 
w ramach których dokonuje się kolejno: wykładni konkretnego przepisu (w tym także 
określenia właściwości organu i ewentualnie ustalenia znaczenia pojęć nieostrych), 
następnie obiektywnej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego, subsumcji 
i ostatecznie dyskrecjonalnego rozstrzygnięcia, o ile dany przepis w ogóle uznaniowość 
organu dopuszcza25. Model ten ma zastosowanie nie tylko na etapie postępowania są-

18  J. Zimmermann, Przepisy ogólne prawa administracyjnego i definiowanie pojęć, Ruch Prawniczy, Eko-
nomiczny i Socjologiczny 2009, zeszyt 2, s. 172–173. 

19  J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 2004, s. 24.
20  P.J. Suwaj, Konflikt interesów w administracji publicznej, Warszawa 2009, s. 30 i 34. 
21  Ibidem, s. 39. 
22  Jak w art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
23  Traktat z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską (Dz.U.UE. C 306.1 z 17.12.2007 r.).

24  Jerzy Wróblewski (1926–1990), profesor nauk prawnych, teoretyk prawa, nauczyciel akademicki, 
w latach 1981–1984 rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

25  J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1972, passim.
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dowego. Jego uniwersalny charakter pozwala na wykorzystywanie go także w admi-
nistracyjnym toku instancji.

Najważniejsze akty prawa międzynarodowego zawierające regulacje dotyczące zasad, 
warunków i ograniczeń w stosowaniu detencji wobec cudzoziemców zostały szczegółowo 
opisane w cytowanym już raporcie FIPP26. Wnioski płynące z analizy tych aktów sprowa-
dzają się do kilku podstawowych dyrektyw, którymi powinny kierować się sądy i organy 
administracji wykonujące ustawowe zadania w tym obszarze. Do najważniejszych z nich 
należy bez wątpienia zakaz samowolnego (arbitralnego) zatrzymania lub umieszczenia 
w ośrodku detencyjnym, w tym także bez podstawy prawnej wynikającej wprost z norm 
prawa krajowego. Stosowanie detencji dopuszczalne jest wyłącznie na podstawie orzeczeń 
sądów, przy zachowaniu kontroli sądowej wszystkich przypadków zatrzymywania osób27. 
Detencja powinna być też traktowana jako środek ostateczny, wobec braku możliwości 
stosowania środków alternatywnych i jedynie przez okres uzasadniony konkretnymi 
okolicznościami danej sprawy, przy zachowaniu należytej staranności organu prowadzą-
cego postępowanie. Stosowanie tych środków wymaga także dokonywania indywidualnej 
oceny przesłanek, co powinno skutkować wskazaniem zindywidualizowanego powodu 
ich stosowania. Jeżeli środki te realizowane są wobec osób podlegających ekspulsji, organy 
prowadzące postępowanie mają obowiązek określania realnych, czyli przewidywalnych 
perspektyw wydalenia. Cudzoziemcom poddanym detencji należy zapewnić możliwość 
korzystania z wszystkich przysługujących im gwarancji proceduralnych, włącznie z pra-
wem do informacji, wniesienia środków odwoławczych oraz bezpłatnej pomocy prawnej. 
Znaczna część omawianych regulacji dotyczy także warunków realizacji samej detencji, 
które powinny być adekwatne do statusu osób jej poddanych. Podkreśla się także ko-
nieczność zapewnienia niezależnego monitoringu i kontroli detencji ze strony organów 
administracji, organizacji pozarządowych i sądów penitencjarnych. 

3. Przesłanki stosowania środków detencyjnych

Z wyjątkową ostrożnością należy rozważać możliwość stosowania detencji wobec osób 
o szczególnych potrzebach, w tym niepełnosprawnych, chorych, kobiet w ciąży i ma-
łoletnich. W stosunku do tej kategorii osób, zwłaszcza wobec małoletnich, środki de-
tencyjne powinny być stosowane nie tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach, 
ale też na podstawie przepisów precyzyjnie definiujących przesłanki ich stosowania28. 

26  Chodzi m.in. o Powszechną Deklarację Praw Człowieka, Konwencję Genewską, Międzynarodowy 
Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich, Europejską Konwencję Praw Człowieka, Kartę Praw Podsta-
wowych UE oraz dyrektywy unijne: powrotową (2008/115/WE), recepcyjną (2003/9/WE) oraz proce-
duralną (2005/85/WE). Istotne zalecenia zawiera również Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy z 28 stycznia 2010 nr 1707. Zasady stosowania detencji omawia także wydany przez Radę 
Europy Podręcznik europejskiego prawa dotyczącego azylu, granic i imigracji. Edycja IV, http://fra.europa.
eu/sites/default/files/handbook-law-asylum-migration-borders-2nded_pl.pdf, grudzień 2016.

27  Mam tu na myśli zatrzymanie cudzoziemca na podstawie art. 394 ust. 1 uCudz. lub art. 87 
ust. 1 i 2 uCudzO.

28  Wyjątkowo złożony problem dopuszczalności umieszczania małoletnich w ośrodkach detencyjnych 
nie pozwala na podjęcie go w treści tego artykułu, zwłaszcza że dotyczy on różnych kategorii małoletnich, 
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Katalog przytoczonych powyżej reguł nie jest oczywiście kompletny. Wyczerpująca 
ich charakterystyka, podobnie jak analiza regulacji dotyczących warunków pobytu 
w ośrodkach detencyjnych, wykracza poza tematykę tego artykułu. 

Przesłanki stosowania środków detencyjnych, zawarte zarówno w ustawie o cu-
dzoziemcach, jak też w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony, można usys-
tematyzować według wielu różnych kryteriów dotyczących np. trybu ich stosowania 
(obligatoryjny albo fakultatywny), pozytywnego lub negatywnego charakteru tych 
przesłanek, czy też relacji wobec decyzji kończących postępowanie (istniejących przed 
lub po wydaniu takiej decyzji). 

W ustawie o cudzoziemcach przesłanki stosowania środków detencyjnych najczę-
ściej powiązane są z przesłankami wydania decyzji powrotowej (art. 302 ust. 1). Poza 
wyjątkami określonymi w ustawie mają one charakter obligatoryjny, choć w niektórych 
przypadkach wymagają wyjaśnienia pojęć nieostrych i klauzul generalnych29. Niektóre 
z nich są także powiązane z przesłankami warunkującymi niezwłoczne wykonanie decy-
zji powrotowych (art. 315 ust. 2). Także i te przesłanki wymagają każdorazowo właściwej 
interpretacji w odniesieniu do ustalonych w sprawie okoliczności faktycznych. Pozostałe 
przesłanki umieszczenia cudzoziemca w ośrodku detencyjnym dotyczą przypadków 
nieopuszczenia terytorium kraju w terminie określonym w decyzji powrotowej (jeśli jej 
natychmiastowe wykonanie nie jest możliwe), lub niewywiązywania się z obowiązków 
określonych w postanowieniu o zastosowaniu środków alternatywnych do detencji.

Przesłanki zastosowania środków detencyjnych określone przepisami uCudzO 
są tożsame z przesłankami uzasadniającymi zatrzymanie cudzoziemca aplikującego 
o udzielenie ochrony międzynarodowej (art. 87 ust. 1), jeżeli niemożliwe było zastoso-
wanie środków alternatywnych, o których mowa w art. 88 ust. 1 tej ustawy. 

Charakter zawartych w obu ustawach przesłanek wymaga w tym miejscu szerszego 
komentarza, szczególnie w odniesieniu do niektórych aspektów postępowania dowo-
dowego. Jak bowiem starałam się wcześniej wykazać, podjęcie jakiejkolwiek decyzji 
o charakterze dyskrecjonalnym nie może się opierać na subiektywnej ocenie organu, 
niepopartej argumentami natury dowodowej. 

Jednym z pierwszych problemów, z jakimi mogą zetknąć się organy realizujące usta-
wowe zadania w omawianym tu obszarze, może być identyfikacja konkretnego cudzo-
ziemca, zwłaszcza nieposiadającego dokumentów podróży lub innych dokumentów 
stwierdzających tożsamość. Obejmuje ona zarówno ustalenie (potwierdzenie), danych 
osobowych cudzoziemca, jak też określenie jego obywatelstwa i kraju pochodzenia. Wy-
nik tych ustaleń w istotny sposób determinuje dalszy tryb postępowania prowadzonego 
wobec cudzoziemca, zwłaszcza jeśli postępowanie to ma charakter azylowy. W ramach 
procedury identyfikacyjnej mogą być wykorzystywane informacje zawarte w różnych 
bazach danych (np. SIS, VIS, EURODAC, POBYT), telefoniczne wywiady z ekspertami, 
analizy językowe oraz tzw. testy wiedzy. Podejmowane są również działania w ramach 

w tym pozostających bez opieki lub aplikujących o przyznanie ochrony międzynarodowej. Nie ulega 
jednak najmniejszej wątpliwości, że bez względu na przyjęte kryteria, najważniejszym z nich jest szeroko 
rozumiane dobro każdego małoletniego cudzoziemca. 

29  Zob. np. art. 302 ust. 1 pkt 9 uCudz.
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współpracy z krajami trzecimi oraz ekspertami z krajów pochodzenia identyfikowa-
nych cudzoziemców30. 

Pomijając ostateczny wynik procesu identyfikacji wypada zauważyć, że na tym etapie 
postępowania trudno jeszcze określać status takiego cudzoziemca mianem „uchodźcy”, 
czy „azylanta”31. Z czysto prawnego punktu widzenia status taki cudzoziemiec otrzy-
muje bowiem dopiero w wyniku decyzji administracyjnej wydanej przez uprawniony 
organ32. Do czasu wydania takiej decyzji (zwłaszcza wobec cudzoziemców o nieusta-
lonej tożsamości), organy prowadzące postępowanie muszą uwzględniać możliwość 
wystąpienia przesłanek uzasadniających odmowę przyznania takiego statusu, a w nie-
których wypadkach zastosowania środków surowszych niż detencja administracyjna 
(np. wobec cudzoziemców poszukiwanych w związku z popełnieniem przestępstwa). 
Nie oznacza to oczywiście, że stosowanie detencji jest uzasadnione w całym okresie 
trwania procedury azylowej. 

Proces decyzyjny związany ze stosowaniem tych środków powinien mieć charakter 
elastyczny i dynamiczny zarazem, oparty o wyniki dokonywanych na bieżąco ustaleń. 
W pierwszej kolejności powinien on uwzględniać konieczność ochrony najważniejszych 
interesów państwa. W tym bowiem przypadku uniwersalny charakter wartości takich 
jak wolność i bezpieczeństwo polega na tym, że w równym stopniu przysługują one 
zarówno cudzoziemcom aplikującym o udzielenie ochrony międzynarodowej, jak też 
obywatelom państwa przyjmującego.

Przy ocenie przesłanek dotyczących względów obronności lub bezpieczeństwa pań-
stwa lub konieczności ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego należy mieć 
na względzie fakt, iż w prawie krajowym są to dobra chronione przepisami Kodeksu 
karnego33 oraz przepisami karnymi innych ustaw. Niektóre zachowania godzące w te 
dobra mogą mieć także charakter wykroczeń, zwłaszcza tych o charakterze chuligań-
skim. Pomijając przestępstwa nacechowane znacznym stopniem społecznej szkodli-
wości, w tym głównie zbrodni, ocena potencjalnego zagrożenia, jakie może stwarzać 
sprawca, powinna uwzględniać szereg elementów, w tym także ustawowe znamiona 
czynu i motywy jego popełnienia34. Należy również brać pod uwagę prawdopodobień-
stwo powrotu do przestępstwa, np. wobec sprawcy będącego recydywistą. Szczególnie 
wnikliwie należy analizować informacje dotyczące możliwości popełnienia przestęp-
stwa w przyszłości, także przez osobę wcześniej nie karaną. 

30  Więcej na temat metod ustalania tożsamości cudzoziemców w raporcie Krajowego Punktu Kontak-
towego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce, Ustalanie tożsamości cudzoziemców w celu udzielenia 
ochrony międzynarodowej. Analiza wyzwań i potrzeb. Wkład krajowy Polski, link do raportu: https://
emn.gov.pl/esm/publikacje/nasze-publikacje/tematyczne-studia-bada, grudzień 2016.

31  W prawie europejskim istnieje wyraźna granica pomiędzy zakresami znaczeniowymi pojęć „uchodź-
ca” i „imigrant” oraz „imigracja przymusowa” i „imigracja dobrowolna”. Więcej na ten temat w: I. Wró-
bel, Wspólnotowe prawo imigracyjne, Warszawa 2008, s. 13, passim.

32  W przypadku statusu uchodźcy i azylu decyzję taką wydaje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
(art. 23 pkt 1 i art. 94 ust. 1 uCudzO).

33  Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.
34  Znaczenie może mieć np. umyślność bądź nieumyślność działania sprawcy, sposób jego działania 
określony stroną przedmiotową czynu, jak również skutek popełnionego przestępstwa. 



Patrycja Jankowska

160 

Źródła informacji, z których korzystają organy ścigania, są bardzo zróżnicowane. 
Często zawiera się w nich również wynik prowadzonych czynności operacyjno-rozpo-
znawczych. Istotne jest zatem, aby każda informacja wskazująca na istnienie określone-
go zagrożenia, była niezwłocznie i wnikliwie weryfikowana oraz we właściwy sposób 
udokumentowana. Służą temu zarówno wspomniane już bazy danych, jak też krajowe 
i międzynarodowe systemy wymiany informacji.

Postępowania prowadzone w sprawach cudzoziemców w znacznej mierze dotyczą 
także tych, którzy na terytorium Polski znaleźli się nielegalnie. Istotny jest jednak nie 
tyle sam fakt bezprawnego przekroczenia granicy państwowej, ile motywy towarzyszą-
ce takiemu działaniu. Bez względu na to, czy cudzoziemiec dopuścił się przestępstwa 
z art. 264 § 2 Kodeksu karnego, czy też tylko wykroczenia z art. 49a § 1 Kodeksu wykro-
czeń35, karalność tych czynów może zależeć między innymi od tego, czy ich popełnienie 
pozostawało w bezpośrednim związku z koniecznością poszukiwania ochrony międzyna-
rodowej. W takim bowiem przypadku postępowanie karne powinno zostać umorzone36. 

Przesłanka określana jako „prawdopodobieństwo ucieczki”, oprócz przypadków 
wymienionych w obu omawianych ustawach37, może być także oparta o udokumento-
wane informacje pochodzące z różnych źródeł, w tym od samego cudzoziemca, innych 
osób będących z nim w kontakcie, czy też funkcjonariuszy wykonujących wobec niego 
czynności służbowe. Może ona wynikać również z okoliczności towarzyszących za-
trzymaniu lub legitymowaniu (np. próba ucieczki podjęta w trakcie wykonywania tych 
czynności). Prawdopodobieństwo ucieczki (ukrycia się) można także oceniać w odnie-
sieniu do zachowań cudzoziemca zmierzających do ukrycia własnej tożsamości. Nie bez 
znaczenia dla oceny tego prawdopodobieństwa (także w kontekście innych zagrożeń) 
mogą być dokumenty i inne przedmioty posiadane przez cudzoziemca, mogące w wielu 
wypadkach stanowić dowód w prowadzonym w jego sprawie postępowaniu.

Niezwykle istotną funkcję w postępowaniach prowadzonych na podstawie prze-
pisów obu ustaw stanowi przesłuchanie cudzoziemca. Prawidłowo przeprowadzone 
przesłuchanie może bowiem dostarczyć szeregu cennych informacji możliwych do wy-
korzystania zarówno w interesie cudzoziemca, jak też działających na jego niekorzyść38. 
Informacje uzyskane tą drogą powinny być jednak wnikliwie analizowane i weryfiko-
wane. Przesłuchujący powinni być merytorycznie i praktycznie przygotowani do wy-
konywania tego typu czynności. W toku przesłuchania popełniane bowiem bywają 
błędy ważące często na ostatecznym wyniku całej procedury39.

35  Tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1094 ze zm. 
36  Podstawą umorzenia postępowania karnego może być w tym wypadku np. stwierdzenie zaistnienia 
kontratypu stanu wyższej konieczności, albo ustalenie, że społeczna szkodliwość czynu jest znikoma. 

37  Chodzi o przesłanki określone w art. 87 ust. 2 uCudzO i art. 315 ust. 3 uCudz.
38  W toku przesłuchania cudzoziemca mogą być ujawniane zarówno okoliczności uzasadniające wydanie 
korzystnych dla niego rozstrzygnięć, jak też nierzadko wypowiedzi nieszczere, mające np. na celu ukrycie 
faktycznych powodów imigracji uzasadniających odmowę przyznania statusu uchodźcy.

39 Zob. raport M. Tobiasz (HFPC), Przesłuchiwanie cudzoziemców w trakcie postępowania administracyj-
nego, http://www.hfhr.pl/przesluchiwanie-cudzoziemcow-w-ramach-postepowania-administracyjnego- 
wyniki-projektu-badawczego/, grudzień 2016.
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Podane wyżej przykłady działań ukierunkowanych na weryfikację materiałów 
gromadzonych w toku procedur azylowych i innych postępowań prowadzonych wo-
bec cudzoziemców nie wyczerpują rzecz jasna całej złożoności podnoszonych w tym 
obszarze problemów. Organ prowadzący postępowanie z należytą starannością, 
obejmującą także przestrzeganie wszystkich obowiązujących norm prawnych, może 
bowiem napotkać okoliczności nieuregulowane w żadnym akcie prawnym. Rozstrzy-
gając wówczas co do istoty sprawy powinien on mieć na względzie nie tylko zakres 
przyznanej mu władzy dyskrecjonalnej, ale także wynik uprzednio przeprowadzo-
nych czynności dowodowych.

4. Zakończenie 

Reasumując, wypada stwierdzić, że tytułowe granice konfliktu interesów nie przebiegają 
wzdłuż jednej wyraźnie oznaczonej linii. Pomimo różnych skutków imigracji, konflikt in-
teresów pomiędzy demokratycznym państwem prawnym a uchodźcami poszukującymi 
ochrony na jego terytorium, nigdy nie powinien zaistnieć. Problemem może być jedynie 
właściwa identyfikacja motywów imigracji, albowiem to właśnie wynik tej identyfikacji 
w zasadniczy sposób determinuje dalszy tryb postępowania organów. 

W granicach suwerenności każdego państwa europejskiego nadal mieści się prawo 
do decydowania o dopuszczeniu na swoje terytorium cudzoziemców państw trzecich, 
niespełniających kryteriów azylowych.

Stosowanie detencji nie powinno być zatem kojarzone z instrumentami polityki 
azylowej. Istniejące w tym obszarze ograniczenia prawne nie dotyczą bowiem cu-
dzoziemców przedmiotowo wykorzystujących instytucje ochrony międzynarodowej, 
a zwłaszcza tych, którzy zagrażają najważniejszym interesom państwa. W takich bo-
wiem przypadkach detencja administracyjna może okazać się najłagodniejszą z form 
dopuszczalnego prawnie przymusu państwowego.

*  *  *

Detention of Foreigners in Poland - Limits of Conflict of Interest

The article concerns the discretionary powers of public administration in the field of detention 
applied to foreigners residing on Polish territory. It is a polemical voice in the discussions held 
on the premises and the scope of detention, especially in the context of contemporary threats 
related to massive immigration.
Synthetic characteristics of administrative discretion and its associated institutions author pre-
sents on the process of applying the law, in which there is no place for a completely free interpre-
tation of its norms. In this context, the author also assesses the validity applied to the detention 
of foreigners proving that it does not belong to the instruments carried by the state asylum policy.

Key words: discretionary power, detention, foreigner, immigration, asylum, 
territory, isolation, refugee, decision, identity, security, public order, human rights, 
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