
Dziennik Ustaw Nr 86 — 5758 — Poz. 793

Na podstawie art. 85g ust. 2 ustawy z dnia
25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 127, poz. 1400 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676 i Nr 81, poz. 731) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. W post´powaniu o nadanie statusu uchodê-
cy wobec cudzoziemców, w stosunku do których za-
chodzi domniemanie, i˝ byli ofiarami przest´pstw lub
przemocy, albo b´dàcych niepe∏nosprawnymi, czyn-
noÊci dokonuje si´ w miejscu ich pobytu, je˝eli jest to
mo˝liwe i wymagajà tego okolicznoÊci, w jakich cudzo-
ziemiec si´ znajduje.

2. Przy wyznaczaniu terminów czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1, uwzgl´dnia si´ terminy korzystania
przez cudzoziemca ze Êwiadczeƒ zdrowotnych.

3. Termin sk∏adania przez cudzoziemca zeznaƒ
i oÊwiadczeƒ nale˝y dostosowaç do jego stanu psy-
chicznego i fizycznego.

§ 2. W post´powaniu o nadaniu statusu uchodêcy,
w miar´ mo˝liwoÊci, zapewnia si´:

1) przeprowadzanie czynnoÊci przez osob´ tej samej
p∏ci co cudzoziemiec,

2) udzia∏ t∏umacza tej samej p∏ci co cudzoziemiec.

§ 3. CzynnoÊci wobec cudzoziemców, o których
mowa w § 1 ust. 1, przeprowadza si´ z poszanowaniem
godnoÊci cudzoziemca oraz z zachowaniem szczegól-
nego taktu.

§ 4. Osoba prowadzàca post´powanie o nadanie
statusu uchodêcy powinna umo˝liwiç cudzoziemcowi
z∏o˝enie zeznaƒ i oÊwiadczeƒ w warunkach zapewnia-
jàcych swobod´ wypowiedzi.

§ 5. 1. Je˝eli stan psychofizyczny cudzoziemca tego
wymaga, z∏o˝enie przez niego zeznaƒ i oÊwiadczeƒ po-
winno si´ odbyç z udzia∏em lekarza lub psychologa.

2. Na wniosek lekarza lub psychologa bioràcego
udzia∏ w czynnoÊciach, o których mowa w ust. 1, oso-
ba prowadzàca post´powanie jest obowiàzana prze-
rwaç te czynnoÊci do czasu ustania przyczyn, z powo-
du których zosta∏y one przerwane.

§ 6. Cudzoziemcowi, o którym mowa w § 1 ust. 1,
umieszczonemu w oÊrodku dla cudzoziemców ubiega-
jàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy zapewnia si´,
gdy jego stan fizyczny lub psychiczny tego wymaga,
przewóz w celu:

1) z∏o˝enia zeznaƒ i oÊwiadczeƒ w post´powaniu
o nadanie statusu uchodêcy,

2) skorzystania ze Êwiadczeƒ zdrowotnych.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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z dnia 20 czerwca 2002 r.

w sprawie trybu post´powania wobec cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy, 
w stosunku do których zachodzi domniemanie, i˝ byli ofiarami przest´pstw lub przemocy, 

albo b´dàcych niepe∏nosprawnymi.


