PROJEKT

ZARZĄDZENIE Nr ……
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)

z dnia …..………………….2007 r.

w sprawie wyznaczenia pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia

Na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
(Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 ) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Areszt w celu wydalenia wykonywany jest w pomieszczeniach jednostek
organizacyjnych Policji i Straży Granicznej przeznaczonych dla osób zatrzymanych oraz
w pomieszczeniach strzeżonych ośrodków utworzonych w jednostkach organizacyjnych Straży
Granicznej.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych Policji i Straży Granicznej, w których wyznacza się
pomieszczenia do wykonywania aresztu w celu wydalenia określa załącznik do zarządzenia.
§ 2. Komendanci wojewódzcy Policji i komendanci oddziałów Straży Granicznej wydzielą
z pomieszczeń, o których mowa w § 1 ust.1, pomieszczenia przeznaczone wyłącznie w celu
wykonywania aresztu w celu wydalenia.
§ 3. Traci moc zarządzenie nr 20 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
25 sierpnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt
w celu wydalenia (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 8, poz. 24, z 2004 r. Nr 12, poz.29,
z 2006 r. Nr 4, poz. 13 oraz z 2007 r. Nr 1, poz.3).
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

Załącznik do zarządzenia nr ………………….
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia ………. …………………………… r.
(Dz. Urz. Min. Spraw Wewn. i Ad. Nr … poz. …)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLICJI I STRAŻY GRANICZNEJ, W KTÓRYCH
WYZNACZA SIĘ POMIESZCZENIA DO WYKONYWANIA ARESZTU W CELU WYDALENIA
Lp.

Województwo

1. dolnośląskie

Nazwa jednostki organizacyjnej i miejscowość
Sudecki Oddział Straży Granicznej – Kłodzko
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

2. kujawsko-pomorskie

Komenda Miejska Policji we Włocławku

3. lubelskie

Komenda Miejska Policji w Lublinie

4. lubuskie

Lubuski Oddział Straży Granicznej – Krosno Odrzańskie

5. łódzkie

Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

6. małopolskie

Karpacki Oddział Straży Granicznej – Nowy Sącz

7. mazowieckie

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej – Warszawa

8. podkarpackie

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej – Przemyśl

9. śląskie

Komenda Miejska Policji w Katowicach

10. wielkopolskie

Komenda Miejska Policji w Koninie
Komenda Powiatowa Policji w Pile

11. zachodniopomorskie

Pomorski Oddział Straży Granicznej – Szczecin

UZASADNIENIE

Projekt zarządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 109 ust. 3 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694).
W 2007 roku planowane jest zakończenie prac nad uruchomieniem czterech aresztów
w celu wydalenia zlokalizowanych w następujących miejscowościach:
•

Przemyślu - w ramach struktury organizacyjnej Bieszczadzkiego Oddziału Straży
Granicznej (38 miejsc),

•

Kętrzynie - w ramach struktury organizacyjnej Warmińsko-Mazurskiego
Oddziału Straży Granicznej (30 miejsc),

•

Białej Podlaskiej - w ramach struktury organizacyjnej Nadbużańskiego Oddziału
Straży Granicznej (24 miejsca),

•

Białymstoku - w ramach struktury organizacyjnej Podlaskiego Oddziału Straży
Granicznej (15 miejsc).

Budowa aresztu stanowi jedno wspólne zadanie inwestycyjne razem z budową
strzeżonego ośrodka i docelowo będą one funkcjonowały jako jedna komórka organizacyjna
w danym oddziale Straży Granicznej. Z tego powodu konieczne jest uwzględnienie,
w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyznaczenia
pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia, możliwości wyznaczania
pomieszczeń w ośrodkach strzeżonych, utworzonych w jednostkach organizacyjnych Straży
Granicznej.
W związku z powyższym niezbędne jest również uzupełnienie załącznika „Wykaz
jednostek organizacyjnych Policji i Straży Granicznej, w których wyznacza się pomieszczenia
do wykonywania aresztu w celu wydalenia” o jednostkę organizacyjną Straży Granicznej,
w której zostaną wyznaczone pomieszczenia, w których będzie wykonywany areszt w celu
wydalenia.
Pierwsza zakończona zostanie inwestycja w Przemyślu (planowany termin oddania do
użytku to koniec I kwartału 2007 r.) gdzie zostanie oddany do użytku areszt w celu wydalenia
w pomieszczeniach Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
Ze względu na ilość projektowanych zmian obowiązującego zarządzenia zostało
opracowane nowe zarządzenie uwzględniające stan dotychczasowy oraz nowe wyżej omówione
zmiany.
Wejście w życie zarządzenia jest uzależnione od wejścia w życie rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka w Przemyślu.
Skutki finansowe utworzenia aresztu w celu wydalenia w Bieszczadzkim Oddziale Straży
Granicznej w Przemyślu zostaną pokryte ze środków finansowych zaplanowanych na
funkcjonowanie Straży Granicznej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)
Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny
Zarządzenie oddziałuje na organy administracji publicznej, które będą bezpośrednio związane z
realizacją zadań wymienionych w przedmiotowym zarządzeniu oraz podmiotach
współpracujących z nimi tj: Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantami
Głównymi Policji i Straży Granicznej oraz Prezesem Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców.
Wpływ zarządzenia na sektor finansów publicznych
Zarządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sektor finansów publicznych.
Finansowanie zadań wynikających z zarządzenia będzie pokryte ze środków finansowych
zaplanowanych na funkcjonowanie Straży Granicznej. Ponadto wejście w życie zarządzenia
powinno być uzależnione od wejścia w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka w Przemyślu, gdyż w tym zakresie
wspomniane wyżej akty są ze sobą powiązane.
Wpływ zarządzenia na rynek pracy, sytuacje i rozwój regionalny, konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Zarządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy, sytuacje i rozwój regionalny,
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.
Przeprowadzone konsultacje
Zarządzenie zostało skonsultowane z: właściwymi komórkami MSWiA oraz podległymi lub
nadzorowanymi służbami i urzędami (Komendantem Głównym Policji oraz Prezesem Urzędu
ds. Repatriacji i Cudzoziemców), oraz zostanie skonsultowane z Szefem Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, wszystkimi Ministrami, Sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej oraz
Prezesem Rządowego Centrum Legislacji.

