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RENATA SZCZĘCH 1 

ZOBOWIĄZANIE CUDZOZIEMCA DO POWROTU 
ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Wprowadzenie

Zagrożenia terrorystyczne stanowią obecnie jedno z największych wy-
zwań w obszarze ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarów-
no na poziomie światowym, jak i krajowym. Wzrost liczby ataków ter-
rorystycznych, obserwowany szczególnie w krajach Europy Zachodniej, 
skutkował podjęciem szeregu działań zmierzających do zmiany przepisów, 
które wzmocnią możliwości przeciwdziałania ewentualnym zagrożeniom 
o charakterze terrorystycznym oraz zwalczania ich.

Pomimo faktu, że Polska, nie była dotychczas bezpośrednim celem ata-
ków terrorystycznych (choć obywatele polscy znajdowali się wśród ofi ar 
takich tragicznych wydarzeń), należy zauważyć, że nie oznacza to, iż nasz 
kraj pozostaje wolny od takich zagrożeń.

Prawo każdego państwa do zapewnienia bezpieczeństwa swoim oby-
watelom, w tym przed zagrożeniami o charakterze terrorystycznym, nie 
może być kwestionowane. Co więcej — zapewnienie bezpieczeństwa oso-
bom przebywającym na polskim terytorium stanowi jeden z rozlicznych 
obowiązków państwa. We współczesnym świecie, w którym odnowiło się 
wiele konfl iktów znajdujących się przez ostatnie dziesięciolecia w uśpieniu 
lub — w wyniku prowadzonych przez różne państwa działań — doszło 
do powstania nowych, wypracowanie odpowiednich środków do przeciw-
działania terroryzmowi jest niezbędne. Należy jednak pamiętać, że w funk-
cjonujących w państwach demokratycznych systemach prawnych, tak 
jak chroni się prawa pokrzywdzonej przestępstwem ofi ary, tak samo przy-
znaje się również określone prawa sprawcom takich czynów. Nie inaczej 
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powinno być również w stosunku do sprawców czynów o charakterze 
terrorystycznym 2, niezależnie od tego, czy są oni obywatelami państwa, 
w którym dokonali aktu terroru. Można w stosunku do takich osób wpro-
wadzać na gruncie prawa szereg ograniczeń proceduralnych czy stosować 
szczególne tryby postępowania, ale zawsze powinny one spełniać minimal-
ne standardy praw człowieka uznawane przez społeczność międzynarodo-
wą i być wywiedzione z uniwersalnego i europejskiego systemu ochrony 
i promocji praw człowieka.

Przykładem takich regulacji w polskim systemie prawa są przepisy 
ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych 3 oraz 
zmiany wprowadzone w wyniku wejścia jej w życie w innych ustawach, 
w tym w ustawach dotyczących bezpośrednio cudzoziemców, jak też regu-
lacjach odnoszących się do działalności służb mundurowych. 

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych wprowadza rozwiązania 
prawne, które integrują działania podmiotów polskiego systemu anty-
terrorystycznego z jasnym wskazaniem odpowiedzialności w poszczegól-
nych obszarach. Takie rozwiązanie pozwala na wykorzystanie potencjału 
wszystkich służb, organów i instytucji posiadających ustawowe kompeten-
cje do realizowania działań antyterrorystycznych. Ponadto wprowadzone 
zmiany podnoszą efektywność polskiego systemu antyterrorystycznego, 
a w konsekwencji poziom bezpieczeństwa Polaków.

Jednym z aspektów uregulowanych we wskazanej wyżej ustawie 
są kwestie wydalania z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziem-
ców, wobec których zachodzi obawa, że mogą prowadzić działalność ter-
rorystyczną lub szpiegowską. Wypada zauważyć, że 1 maja 2014 r. we-
szła w życie nowa ustawa o cudzoziemcach 4, która zastąpiła dotychczas 
obowiązującą ustawę z 13 czerwca 2003 r. 5 Nowa regulacja wprowadziła 
także zmiany w wielu innych ustawach dotyczących pobytu cudzoziemców 
w Polsce.

Obowiązujące przed 1 maja 2014 r., tj. przed wejściem w życie nowej 
ustawy o cudzoziemcach, regulacje dotyczące wydalania z terytorium 

2  Zgodnie z art. 115 § 20 k.k. (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1600): „Prze-
stępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą 
pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony 
w celu:
1) poważnego zastraszenia wielu osób,
2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego pań-

stwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania 
określonych czynności,

3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej 
Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej — a także groźba 
popełnienia takiego czynu”.
3  Ustawa z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (DzU 

poz. 904 z późn. zm.); dalej jako ustawa o działaniach antyterrorystycznych. 
4  Ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (DzU poz. 1650 z późn. zm.); 

dalej jako ustawa o cudzoziemcach. 
5  Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (DzU z 2011 r. poz. 1573 

z późn. zm.).
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Polski osób, które nie uzyskały ochrony międzynarodowej, nie zapewniały 
skuteczności podejmowanych działań. Organy wydające decyzje statuso-
we, tj. szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Rada do Spraw Uchodź-
ców nie miały obowiązku informowania organów Straży Granicznej o wy-
danych decyzjach odmownych ani o umorzeniu postępowania. W efekcie, 
wykonanie decyzji nakazujących cudzoziemcom przymusowe opuszczenie 
terytorium nie leżało w kompetencjach szefa Urzędu do Spraw Cudzo-
ziemców, a organy Straży Granicznej nie były informowane o wydanych 
decyzjach. W wyniku takiego rozłożenia kompetencji i obowiązków nie 
przewidziano organu odpowiedzialnego za egzekwowanie wydalenia cu-
dzoziemca z terytorium RP w sytuacji, gdy decyzja o odmowie nadania sta-
tusu uchodźcy lub umorzeniu postępowania stała się prawomocna. Takie 
wydalenie mogło nastąpić wyłącznie w wyniku rutynowych działań Straży 
Granicznej na rzecz zapobiegania i zwalczania nielegalnej migracji.

Kompetencje do wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do po-
wrotu zostały z urzędu przypisane w nowej ustawie o cudzoziemcach 
do komendanta oddziału lub komendanta placówki Straży Granicznej, 
który stwierdził zaistnienie przesłanki uzasadniającej jej wydanie. Po-
nadto wojewoda, minister obrony narodowej, szef Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, szef Agencji Wywiadu, czy też organ Służby Celnej 
lub komendant powiatowy (miejski) Policji określeni zostali jako organy 
uprawnione do występowania do właściwego organu Straży Granicznej 
z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Zmiany po wejściu w życie ustawy o działaniach 
antyterrorystycznych

Do czasu wejścia w życie ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach 
antyterrorystycznych, polski system wydalania cudzoziemców oparty był 
na przepisach art. 302 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 
w realizacji którego wiodącą rolę pełniła Straż Graniczna, jako organ wy-
dający decyzje w I instancji administracyjnego toku postępowania, oraz 
szef Urzędu ds. Cudzoziemców, rozpatrujący odwołania od decyzji Straży 
Granicznej.

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych przewidziała odrębny tryb 
wydawania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu określo-
ny w nowo dodanym art. 329a. Zgodnie z tym przepisem 6 na wniosek: 
komendanta głównego Policji, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego albo szefa Kontrwywiadu Wojskowego minister właściwy do spraw 

6  Art. 329a ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych: „Minister właś-
ciwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego Policji, Szefa 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefa Kontrwywiadu Wojskowego, 
wydaje decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu dotyczącą cudzoziemca, 
co do którego istnieje obawa, że może prowadzić działalność terrorystyczną lub 
szpiegowską, albo podejrzewanego o popełnienie jednego z tych przestępstw. 
ust. 2. Decyzja ta podlega natychmiastowemu i przymusowemu wykonaniu”. 
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wewnętrznych wydaje decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu 
dotyczącą cudzoziemca, co do którego istnieje obawa, że może prowadzić 
działalność terrorystyczną lub szpiegowską, albo podejrzewanego o popeł-
nienie jednego z tych przestępstw. 

Dostrzegając powagę zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego stwarzanego przez działalność terrorystyczną lub szpiegowską, usta-
wodawca określił, iż decyzja ta podlega natychmiastowemu przymusowe-
mu wykonaniu. Należy zauważyć, że w przypadku stwierdzenia przez mi-
nistra spraw wewnętrznych i administracji, że w danej sprawie zachodzą 
przesłanki określone w art. 329a nowej ustawy o cudzoziemcach, organ 
orzekający jest zobligowany przez ustawodawcę do wydania decyzji o zo-
bowiązaniu danego cudzoziemca do powrotu. Użycie przez ustawodawcę 
kategorycznej dyspozycji „minister właściwy do spraw wewnętrznych […] 
wydaje decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu […]” nie pozosta-
wia organowi swobody i w razie stwierdzenia zajścia przesłanek z art. 329a 
nowej ustawy o cudzoziemcach, obliguje go do podjęcia określonego roz-
strzygnięcia.

Podstawą wydania ww. decyzji są przesłanki oparte na informacjach 
niejawnych. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych 7, informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „taj-
ne”, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje poważną szkodę dla 
Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że: 1) uniemożliwi realizację zadań zwią-
zanych z ochroną suwerenności lub porządku konstytucyjnego Rzeczypo-
spolitej Polskiej; 2) pogorszy stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z innymi 
państwami lub organizacjami międzynarodowymi; 3) zakłóci przygotowa-
nia obronne państwa lub funkcjonowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej; 4) utrudni wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych 
prowadzonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub ściga-
nia sprawców zbrodni przez służby lub instytucje do tego uprawnione; 
5) w istotny sposób zakłóci funkcjonowanie organów ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości; 6) przyniesie stratę znacznych rozmiarów w interesach 
ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy dodać, że — zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie informacji 
niejawnych — informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie oso-
bie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym 
do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym sta-
nowisku albo wykonywania czynności zleconych. Ponadto, zgodnie z art. 8 
przywoływanej ustawy, informacje niejawne, którym nadano określoną 
klauzulę tajności: 
1) mogą być udostępnione wyłącznie osobie uprawnionej, zgodnie z prze-

pisami ustawy dotyczącymi dostępu do określonej klauzuli tajności; 
2) muszą być przetwarzane w warunkach uniemożliwiających ich nie-

uprawnione ujawnienie, zgodnie z przepisami określającymi wymaga-
nia dotyczące kancelarii tajnych, bezpieczeństwa systemów teleinfor-

7  Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (DzU nr 182, 
poz. 1228 z późn. zm.); dalej jako ustawa o ochronie informacji niejawnych.
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matycznych, obiegu materiałów i środków bezpieczeństwa fizycznego, 
odpowiednich do nadanej klauzuli tajności; 

3) muszą być chronione, odpowiednio do nadanej klauzuli tajności, z za-
stosowaniem środków bezpieczeństwa określonych w ustawie i przepi-
sach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Co więcej, ustawa ta przewiduje szczególną ochronę, niezależnie 

od upływu czasu, danych, takich jak: 1) dane mogące doprowadzić 
do identyfi kacji funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników służb i in-
stytucji, uprawnionych do wykonywania na podstawie ustawy czynności 
operacyjno-rozpoznawczych jako funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracow-
ników wykonujących te czynności; 2) dane mogące doprowadzić do iden-
tyfi kacji osób, które udzieliły pomocy w zakresie czynności operacyjno-
-rozpoznawczych służbom i instytucjom uprawnionym do ich wykonywa-
nia na podstawie ustawy; 3) informacje niejawne uzyskane od organów 
innych państw lub organizacji międzynarodowych, jeżeli taki był warunek 
ich udostępnienia.

Na uwagę zasługuje fakt, że obecnie w ramach wdrażania „Narodowego 
Programu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019” 8, za którego realizację 
odpowiada minister spraw wewnętrznych i administracji, podejmowane 
są m.in. następujące działania o charakterze priorytetowym: 1) wzmoc-
nienie rozpoznania migracyjnego w stosunku do cudzoziemców pochodzą-
cych z krajów podwyższonego ryzyka, przebywających na terytorium RP, 
potencjalnie narażonych na zjawisko radykalizacji i rekrutacji do organi-
zacji terrorystycznych; 2) wzmocnienie narzędzi pozwalających na bieżące 
monitorowanie napływu cudzoziemców do RP, szczególnie z krajów pod-
wyższonego ryzyka oraz regionów i krajów objętych konfl iktami, w celu 
ustalenia — w sposób wyprzedzający — zjawisk mających charakter ma-
sowych migracji.

W ramach powyższych działań dotychczas zostały wydane m.in. wytycz-
ne w sprawie wzmożenia rozpoznania operacyjnego w stosunku do cudzo-
ziemców wjeżdżających i przebywających na terytorium RP oraz wyjeżdża-
jących z tego terytorium, którzy pochodzą z krajów podwyższonego ryzyka, 
a także regionów i krajów objętych konfl iktami, pod kątem przynależno-
ści do organizacji terrorystycznych oraz wdrożono do realizacji koncepcję 
„Monitoringu wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP pod kątem 
identyfi kacji zagrożeń bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego” 9. 

Ponadto, realizując „Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 
2015–2019”, a w szczególności priorytet nr 4, dotyczący „wzmocnienia 
rozpoznania migracyjnego w stosunku do cudzoziemców pochodzących 
z krajów podwyższonego ryzyka, przebywających na terytorium RP, po-
tencjalnie narażonych na zjawisko radykalizacji i rekrutacji do organizacji 
terrorystycznych” 10, funkcjonariusze Straży Granicznej odbywają cyklicznie 

 8  Uchwała nr 252 Rady Ministrów z 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Narodowe-
go Programu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019” (M.P. poz. 1218).

 9  Dokument posiada charakter niejawny.
10  Uchwała nr 252 Rady Ministrów…, wyd. cyt., s. 46.
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szkolenia w zakresie zagrożeń terrorystycznych, zwalczania terroryzmu is-
lamskiego, jak również współpracują w tym obszarze z innymi służbami.

Ochrona praw człowieka i podstawowych wolności

Wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu często związane 
jest z odstąpieniem od uzasadnienia faktycznego wydanej decyzji w części doty-
czącej informacji niejawnych przekazanych przez szefa Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. Powyższe jest często kwestionowane w kontekście art. 78 Kon-
stytucji RP 11, przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności 12 oraz art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 13.

Odnosząc się do poruszonych wyżej aspektów, należy zauważyć, iż już 
sama Konstytucja RP w art. 31 ust. 3 przewiduje możliwość ograniczeń 
w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw. Ograniczenia takie 
mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne 
w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku pub-
licznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, 
albo wolności i praw innych osób.

Dodatkowo, także art. 78 Konstytucji RP, gwarantując prawo każdej 
ze stron do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instan-
cji, ustala jednocześnie, że wyjątki od tej zasady określa ustawa. Wypada 
tu wspomnieć, że także art. 37 w ust. 2 Konstytucji RP przewiduje wyjątki 
odnoszące się do cudzoziemców w zakresie korzystania z wolności i praw za-
pewnionych w Konstytucji RP. Wyjątki te określone powinny być w ustawie.

W tym miejscu należy zauważyć, że art. 6 ust. 1 nowej ustawy o cudzo-
ziemcach, zastosowany przez organ administracji w zaskarżonej decyzji, 
stanowi wyjątek przewidziany w art. 78, art. 31 ust. 3 oraz art. 37 ust. 
2 Konstytucji RP 14.

W kontekście wskazanych regulacji trzeba odnotować, iż Trybunał 
Konstytucyjny badał już przepis podobny do art. 6 ust. 1 nowej ustawy 
o cudzoziemcach. W wyroku z 13 maja 2003 r. 15 Trybunał Konstytucyjny 

11  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78, 
poz. 483 z późn. zm.).

12  Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzo-
na w Rzymie 4 listopada 1950 r. (DzU z 1993 r., nr 61, poz. 284). 

13  Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326/02 
z 26 października 2012 r).

14  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 7 października 
2014 r., sygn. IV SA/Wa 1074/14, stwierdził wręcz: „— nie naruszono przywoły-
wanych w skardze norm konstytucyjnych, właśnie zachowanie zasady propor-
cjonalności, gdy chodzi o ochronę wartości znajdujących się w pewnych stanach 
faktycznych w opozycji, prowadzi do wniosku, że rzeczywiste ograniczenie środ-
ków ochrony cudzoziemca w tego rodzaju przypadkach jest uzasadnione, w kon-
tekście aksjologii dóbr chronionych Konstytucją”.

15  Sygn. SK 21/02, <http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WDU20150001527/T/D20151527TK.pdf>, 29 października 2018 r.
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co prawda uznał sprzeczność badanej wówczas regulacji (odstąpienie 
od uzasadnienia decyzji ze względów bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego) z Konstytucją RP, ale jedynie w określonym przypadku tamtej spra-
wy, która dotyczyła ustalenia polskiego pochodzenia osób ubiegających się 
o osiedlenie (a osiedlenie osób polskiego pochodzenia jest gwarantowane 
w Konstytucji RP). Trybunał nie podważył co do zasady konstytucyjno-
ści możliwości odstąpienia od uzasadnienia z uwagi na względy obron-
ności, bezpieczeństwa państwa czy ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Potwierdza to również wyrok Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego z 9 września 2016 r. 16, który zapadł w analogicznej sprawie. Ten-
że sąd orzekł: „Odnosząc to do treści art. 31 ust. 3 w zw. z art. 45 ust. 
1 i art. 78 Konstytucji RP, których naruszenie podniesiono w skardze ka-
sacyjnej stwierdzić należy, że ani Sąd, ani organy dokonując faktycznego 
ograniczenia praw i wolności cudzoziemca w zakresie jego prawa do sądu 
poprzez nieprzedstawienie w uzasadnieniu wyroku czy decyzji motywów 
wydanego rozstrzygnięcia skarżącego, którym na podstawie art. 57 ust. 
1 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach odmówiono mu zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony, postąpili zgodnie z obowiązującym prawem. Arty-
kuł 31 ust. 3 Konstytucji RP mówi, że ograniczenia w zakresie korzystania 
z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w usta-
wie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, 
zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób, przy 
czym ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Zatem od-
mowa uzasadnienia decyzji opartej o materiał niejawny mówiący, iż pobyt 
cudzoziemca zagraża bezpieczeństwu państwa i porządkowi publicznemu, 
z uwagi na art. 8 ustawy o cudzoziemcach była w pełni uzasadniona”.

W przytaczanym już wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie z 7 października 2014 r. 17 stwierdzono, że: „istnienie alter-
natywnych środków prawnych w celu zapewnienia ochrony informacji 
niejawnych (utajnienie fragmentów uzasadnienia, zastosowanie instytu-
cji specjalnego pełnomocnika, mającego dostęp do informacji niejawnych, 
a nie mogącego komunikować się z cudzoziemcem), nie oznacza, że przy-
jęte w Polsce rozwiązania nie spełniają minimalnych standardów ochrony, 
gwarantowanych Konstytucją oraz wynikających z zobowiązań międzyna-
rodowych”.

Uwzględniając powyższe stanowisko, należy podkreślić, iż w obowiązu-
jącym w Polsce systemie prawnym, postępowanie administracyjne, w tym 
odwoławcze, ma charakter dalece odformalizowany i dla skutecznego 
wniesienia środka odwoławczego nie jest konieczne precyzyjne postawie-
nie konkretnych zarzutów. Dla uruchomienia pełnej kontroli instancyj-
nej wystarczy ogólne wyrażenie niezadowolenia z danej decyzji (zgodnie 

16  Sygn. II OSK 538/15, <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/39B7C20D4A>, 
29 października 2018 r.

17  Sygn. IV SA/Wa 1074/14, <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7CDE1DC079>, 
29 października 2018 r.
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z art. 128 k.p.a. 18). Podkreślić należy, że kontrola ta nie jest ograniczona 
do argumentów zawartych w odwołaniu. Organ odwoławczy, nie będąc 
związany argumentacją przywołaną w odwołaniu strony, obowiązany jest 
rozpoznać całość sprawy od nowa, biorąc pod uwagę z urzędu wszystkie 
istotne okoliczności faktyczne, nie tylko te znane skarżącemu i do których 
skarżący odnosi się w odwołaniu. Organ administracji ma przy tym prawo 
do samodzielnej oceny wszystkich materiałów niejawnych przekazanych 
mu w toku postępowania i nie jest formalnie związany treścią opinii, ocen, 
wniosków wytwórców tych materiałów. Żaden przepis prawa, w tego typu 
przypadkach, nie ogranicza swobody w ocenianiu zebranego materiału do-
wodowego, w tym materiału niejawnego. Organ może zatem według swojej 
wiedzy, doświadczenia oraz wewnętrznego przekonania ocenić wartość do-
wodową poszczególnych materiałów, a także wezwać do ich uzupełnienia 
czy pogłębienia zawartych w nich informacji.

W tym miejscu należy stwierdzić, że nieujawnienie w uzasadnieniu za-
skarżonej decyzji informacji niejawnych, nie pozbawia cudzoziemca prawa 
do odwołania oraz sądowej kontroli decyzji administracyjnych. Cudzozie-
miec ma bowiem prawo także do niezależnej, dwuinstancyjnej kontroli 
rozstrzygnięć zapadłych w sądach administracyjnych 19, zgodnie z obowią-
zującymi standardami w demokratycznych państwach prawa. 

Także Naczelny Sąd Administracyjny w szeregu swoich rozstrzygnięć 20 
stwierdził, że polski system prawny, obejmujący administracyjne postę-
powanie odwoławcze, sąd I instancji, który — kontrolując rozstrzygnięcia 
organów administracji — bierze pod uwagę z urzędu wszelkie uchybienia, 
a także sąd II instancji, zapewnia cudzoziemcom skuteczną ochronę i speł-
nia wymogi wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

 W odniesieniu do art. 47 Karty praw podstawowych, zgodnie z którym, 
każdy, czyje prawa i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zosta-
ły naruszone, ma prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem 

18  Ustawa z 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1257).

19  Wyrok NSA z 9 września 2016 r., sygn. II OSK 538/15, który w analogicznej 
sprawie orzekł: „Oczywiście skarżący, nie mogąc poznać motywów wydanej de-
cyzji nie mógł się do nich odnieść w środku odwoławczym. Jednak wbrew temu 
co twierdzi skarżący nie świadczy to o pozbawieniu go prawa do sądu. W tej sy-
tuacji to niezależny i niezawisły Sąd staje się gwarantem jego uprawnień proce-
sowych. Sąd, dokonując kontroli legalności decyzji, ma wgląd w pełne akta spra-
wy, w szczególności te podlegające ochronie jako materiał niejawny. Na podsta-
wie tej analizy przeprowadza weryfi kację prawdziwości dotychczasowych ustaleń 
organów. Zatem istota prawa do sądu mimo istniejącego ograniczenia dla skar-
żącego została zachowana, bowiem niezależny i niezawisły Sąd rozstrzyga, czy 
w określonej sytuacji faktycznej i prawnej wydane przez organ rozstrzygnięcie 
było prawidłowe”.

20  Zob. np. wyroki NSA: z 17 października 2014 r., sygn. II OSK 829/13, 
<https://mojeprawo.io/orzeczenia/sa/1561373>; z 29 czerwca 2016 r., sygn. II OSK 
2586/14, <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4FB0E19293>; oraz z 9 września 
2016 r., sygn. II OSK 538/15, <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/39B7C20D4A>, 
30 października 2018 r.
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zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym artykule. Każdy ma prawo 
do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie 
przed niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym uprzednio na mocy 
ustawy. Każdy ma możliwość uzyskania porady prawnej, skorzystania 
z pomocy obrońcy i przedstawiciela. Pomoc prawna jest dostępna dla tych 
osób, które nie posiadają wystarczających środków, jeśli jest ona koniecz-
na dla zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

 W tym kontekście należy przywołać wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej z 4 czerwca 2013 r., w sprawie C-300/11 ZZ przeciwko 
Secretary of State for the Home Department, dotyczący niepoinformowania 
(ze względów bezpieczeństwa) cudzoziemca o przyczynach odmowy wjaz-
du. W wyroku tym Trybunał stwierdził, iż przepisy dyrektywy 2004/38/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w świetle 
art. 47 Karty praw podstawowych „należy interpretować w ten sposób, 
że wymagają one od sądu krajowego zapewnienia, by nieujawnienie zain-
teresowanemu przez właściwy organ krajowy, w sposób pełny i dokładny, 
względów leżących u podstaw decyzji, wydanej na podstawie art. 27 tej 
dyrektywy, jak również odnośnych dowodów było ograniczone do ścisłej 
konieczności, oraz zapewnienia, by cudzoziemiec został powiadomiony 
o zasadniczej treści tych względów w sposób uwzględniający należycie 
konieczną niejawność dowodów”. Tym samym Trybunał Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej dopuścił możliwość nieujawniania cudzoziemcowi 
wszystkich szczegółowych informacji wskazujących na stwarzane przez 
niego zagrożenie 21.

Podsumowanie

Fundamentalnym obowiązkiem państwa jest zapewnienie przebywają-
cym na jego terytorium osobom bezpieczeństwa, w tym poprzez stoso-
wanie przez organy państwowe regulacji prawnych przewidzianych przez 

21  Ponadto, kwestię naruszenia art. 47 Karty praw podstawowych w spra-
wie analogicznej do przedmiotowej, badał Naczelny Sąd Administracyjny, który 
w przytaczanym już wyroku (sygn. akt II OSK 538/15) stwierdził: „Nie zachodzi 
także naruszenie art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej gwarantu-
jącego prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu. 
Ta umowa międzynarodowa, tak jak Konstytucja RP, przewiduje ograniczenia 
w stosowaniu wymienionych w niej praw. Zgodnie z art. 52 ust. 1 KPP wszelkie 
ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności uznanych w niniejszej Karcie mu-
szą być przewidziane ustawą i szanować istotę tych praw i wolności. Z zastrze-
żeniem zasady proporcjonalności, ograniczenia mogą być wprowadzone wyłącz-
nie wtedy, gdy są konieczne i rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólne-
go uznawanym przez Unię lub potrzebom ochrony praw i wolności innych osób. 
Skoro za ograniczeniem praw z Karty przemawia interes ogólny uznawany przez 
UE lub potrzeba ochrony praw i wolności innych osób, to w sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego uznać należy, że przesłanki 
te są spełnione a Karta dopuszcza takie sytuacje”.
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ustawodawcę. W powyższym kontekście, należy podkreślić, że podejmowa-
ne wobec cudzoziemców środki nie mają charakteru bezterminowego. Jed-
nocześnie nie mogą również ograniczać właściwych organów w stosowaniu 
prawa i podejmowaniu przewidzianych ustawowo środków zapewniających 
właściwy poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego. Możliwość sto-
sowania przewidzianego ustawowo środka administracyjnego, jakim jest 
zobowiązanie cudzoziemców do powrotu, stanowi ważne narzędzie pre-
wencji w odniesieniu do zagrożenia, jakie może stanowić ich pobyt w Pol-
sce, szczególnie w przypadku działalności terrorystycznej.

Słowa kluczowe: zagrożenie 
terrorystyczne, cudzoziemcy, system 
wydalania, organy bezpieczeństwa 
wewnętrznego, uprawnienia, regulacja 
prawna

Streszczenie: Na podstawie ustawy 
o cudzoziemcach, minister właściwy 
do spraw wewnętrznych, na wniosek ko-
mendanta głównego Policji, szefa Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo 
szefa Kontrwywiadu Wojskowego, wyda-
je decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca 
do powrotu, dotyczącą cudzoziemca, 
co do którego istnieje obawa, że może 
prowadzić działalność terrorystyczną 
lub szpiegowską, albo podejrzewane-
go o popełnienie jednego z tych prze-
stępstw. Decyzja ta podlega natychmia-
stowemu przymusowemu wykonaniu.

Keywords: terrorist threat, foreigners, 
expulsion system, internal security 
authorities, entitlements, legal 
regulation

 
Summary: On the basis of the Act 
on Foreigners, the Minister of Interi-
or, at the request of the Commander 
in Chief of the Police, the Head of the 
Internal Security Agency or the Head 
of the Military Counter-Intelligence 
Service, issues a decision that requires 
a foreigner to return to their country 
of origin if the foreigner is suspected 
of conducting terrorist activities or es-
pionage, or is suspected of having com-
mitted either of these crimes. This de-
cision is subject to immediate enforce-
ment.






