
               NACZELNA RADA ADWOKACKA 
                 ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa 

                 tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08 
                e-mail: nra@nra.pl   www.adwokatura.pl 

 
Warszawa, dnia 12 listopada 2012r. 

 

NRA.015-2.88.2012 

Pan Jacek Kozłowski 

Wojewoda Mazowiecki 

Plac Bankowy 3/5 

00-950 Warszawa 

 

 

 

Szanowny Panie Wojewodo, 

 

Działając w imieniu Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej pragnę 

zwrócić uwagę Pana Wojewody na dochodzące do Komisji sygnały o nieprawidłowych 

działaniach podejmowanych przez podległych Panu Wojewodzie pracowników Wydziału Spraw 

Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

W ostatnim czasie Komisja Praw Człowieka informowana była przez adwokatów o 

podejmowanych przez pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców czynnościach 

polegających na kontrolowaniu zawieranych przez cudzoziemców małżeństw z obywatelami 

polskimi, pod pozorem tzw. "oględzin miejsca zamieszkania". Podczas tych czynności 

pracownicy Wydziału Spraw Cudzoziemców przeprowadzają niezapowiedziane wizyty w 

mieszkaniach małżonków, żądając wpuszczenia ich do środka także w godzinach wieczornych. 

Nierzadko, według docierających do Komisji sygnałów, przeprowadzane są faktyczne 

przeszukania - przeglądanie zawartości szaf, łazienki, a nawet garnków w kuchni czy lodówki. 

 

W ocenie Komisji Praw Człowieka praktyki takie są niezgodne z obowiązującymi 

przepisami. Zgodnie bowiem z treścią art. 11c ustawy o cudzoziemcach (tj. z dnia 20 września 

2011 r. Dz.U. Nr 264, poz. 1573) oraz zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu sprawdzania lokalu przez funkcjonariuszy Straży 

Granicznej z dnia 24 grudnia 2008 (Dz.U. Nr 236, poz. 1648)  wyłącznie uprawnionymi do 

sprawdzania lokalu w toku postępowania postępowań prowadzonych na podstawie przepisów 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilryguztgojxhe4q
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ustawy o cudzoziemcach, w tym do wejścia do lokalu,  żądania okazania rzeczy i przedmiotów 

należących do cudzoziemca,  żądania udzielenia wyjaśnień są funkcjonariusze Straży Granicznej. 

 

W imieniu Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej liczę, że 

interwencja Pana Wojewody zakończy niedopuszczalne praktyki, a czynności o charakterze 

policyjnym będą, zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, wykonywane wyłącznie przez 

uprawnionych funkcjonariuszy Straży Granicznej. 

  

 

Z poważaniem, 

 

Adwokat Mikołaj Pietrzak 

Przewodniczący KPCz przy NRA 


