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Waľszawa, 07 grudnia 20l7 ľoku

Pan
gen. bryg. SG Maľek Łapiński
Komendant Główny Stľaży Granicznej

Úr-vý ę_

kierując się tľoską bro i ochronę praw dzieci przebywających na terýorium

Rzeczypospolitej Polskiej małoletnich umieszczanych w stľzeżonych ośľodkach

dla cudzoziemców prowadzonych przez Straż Graniczną, na podstawie aľt. 10 ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Pľaw Dzięcka (Dz. U. z 2017 t. poz. 922),

ZwÍacam się do Pana Komendanta z prośbą o przekazanie informacji:

o o liczbie małoletnich cudzoziemców, wobec których na przestľzeni lat 2014 _20|7

nie kieľowano do sądu wniosku o umieszczenĺe w stľzeżonym oŚrodku, stosując

środki alternaĘwne do detencji - z podziałem na lata, oľgany Straży Granicznej

oľzekające o zastosowaniu tych środków, podstawę pľawną ich stosowania

(w związku z postępowaniem w sprawie udzielenia ochľony międzynarodowej /

w związku z postępowaniem w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powľotu),

rodzď1 stosowanych środków oľaz obywatelstwo dzieci, wobec których były one

stosowane,

. czY na poziomie Komendy Głównej Strazy Granicznej wypracowano wytyczne l
wskazówki dla terenowych oľganów Straży Granicznej co do sposobu uwzględniania

zasady kierowania się dobrem dziecka pľzy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu

środków alteľnatywnych do detencji / skierowaniu do sądu wniosku o umieszczenię

małoletniego w strzeżonym ośľodku,

o o liczbie małoletnich umieszczonych w strzeżonych ośľodkach dla cudzoziemców

na przestľzenĺ lat 20t4 _ 2017 - z podziałem na lata, strzeżone ośrodki, podstawę

prawną umieszczenia w nich dzieci (w związku z postępowaniem w sprawie
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udzielenia ochrony międzynaľodowej / w związku z postępowaniem w sprawie

zob owiązania cudzo zi emca do po wrotu) or az obywatel stwo mało letni c h,

o działaniach podejmowanych pÍzez funkcjonaľiuszy / pľacowników strzeżonych

ośľodków w celu ustalenia _ po pľzyjęciu małoletniego do ośľodk^ _ czy dziecko

nie należy do osĺíb, których detencja jest pľawnie niedopuszcza|na (zwłaszcza

w związku ze stanem psychofizycznym dziecka, który moze uzasadniać domniemanie,

że było ono poddane przemocy) - ze wskazaniem, czy w Komendzie Głównej Straży

Granicznej wypracowano wýyczne / wskazówki w tym zakresie,

o liczbie małoletnich zwolnionych ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców

na przestrzeni |at 2014 _ 2017 na podstawie postanowienia oľganu Stľaży

Gľanicznej - z podziałem na lata, strzeŻone ośrodki, podstawę pľawną zwolnienia

(w związku z ustaleniem, że dalszy pobyt w strzeżonym ośrodku mógłby powodować

niebezpieczeństwo dla Życia lub zdrowia cudzoziemca l w związku ze stwieľdzeniem,

że stan psychofizyczny cudzoziemca moŻe uzasadniać domniemanie, Że był on

poddany pľZemocy / inne) oraz obywatelstwo małoletnich,

o najdłuższymi najkľótszym okľesie pobytu dzieci w poszczególnych strzeżonych

ośľodkach dla cudzoziemcĺĺw - zpodziałem na lata,

o liczbie miejsc w strzeżonych ośľodkach, w ktĺĺrych umieszczani są małoletni

cudzozÍemcy - ze wskazaniem |iczby dostępnych pokoi oraz |iczby osób, któľe mogą

być zakwateľowane w poszczególnych pokojach'

o porozumieniach zawaľĘch z placówkami oświatowymi, których nauczyciele

pľowadzą zajęcia dydaktyczne dla maloletnich umieszczonych w poszczególnych

strzeżonych ośľodkach dla cudzoziemców orarz ľealizacji tych porozumień
_ ze wskazaniem, jak faktycznie wygląda proces kształcenia dzieci, w szczególności:

jak liczne są grupy zajęciowe, w jaki sposób dostosowuje się pľogľam zajęĆ, do wieku

małoletnich i występujących między nimi rőŻnicjęzykowych i kulturowych, jaki jest

wymiar czasowy zajęć,, w jaki sposób potwieľdza się uczęszczanie przez dzieci

na zajęcia (w zaleŻności od długości pobytu małoletnich w strzeżonym ośrodku),

o dostępie małoletnich umieszczonych \ť poszczególnych strzeżonych ośľodkach

dla cudzoziemcĺíw do świadczeń opieki zdrowotnej - ze wskazaniem |iczby |ekarzy

(takze ich specjalizacj|), pielęgniarek. ratowników medycznych odbywających dyŻury
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w strzeŻonych ośľodkach, godzin pracy tych osób, ich znajomości języków obcych

oľaz wypo S ażenia amb ul atori őw zlokalizowanych w strzeżo nych o śľodkach,

o o dostępie maloletnich cudzozĺemców umieszczonych w stľzeżonych ośľodkach

do specjalistycznych badań, poľad i Świadczeń (w szczególności lekaľza pediatry)

_ ze wskazaniem podmiotów leczniczych' do których kieľowani byli dotąd małoletni

przebywający w poszczególnych stľzezonych ośrodkach, ich odległości od danego

ośrodka oraz średniego czasu oczekiwania na świadczenie specjalistyczne,

o o dostępie małoletnĺch umieszczonych w poszczególnych strzeżonych oŚrodkach

dla cudzoziemców do wspaľcia psychologĺcznego - ze wskazanięm dni i godzin

dyżuľów psychologa oraz znajomości języków obcych, systemu zapisów

na konsultacje, sposobu radzenia sobie z sytuacjami, gdy psycholog nie posługuje się

językiem zľozumiałym dla dziecka,

o o dzia|alności komórek ds. edukacyjno_wychowawczych w stľzeżonych ośľodkach

dla cudzozÍemców, w których umieszczani są małoletni - ze wskazaniem' ilu

funkcjonaľiuszy pełni służbę / ilu pracowników jest zatrudnionych w tego rodzaju

komórkach w poszczególnych ośrodkach, jakie są godziny ich słuzby / pracy, jakie

wydaľzenia były organizowane oraz jakie zajęcia dodatkowe dedykowane dzieciom

były pľowadzone pÍzęZ funkcjonariuszy lpracowników tych komórek w 2017 r.,

. o sposobie zabezpĺeczenia okien pokoi w poszczególnych strzeżonych ośľodkach,

w których umieszczani są małoletni - z podziałem na ośrodki, ze wskazaniem,

czy (i jeśli tak - kiedy) planowana jest wymiana okien w sftzeŻonych ośrodkach,

w których pľzebywają dzieci na tzuĺ. okna ,,bezpiecznę" i demontaż kĺat na zewnątrz

tychŻe okien,

o o zamierzeniach ĺnwesĘcyjnych Stľaży Gľanicznej na rok 2018 i lata kolejne,

mających na celu podnĺesĺenie standardu pobytu małoletnich w strzeżonych

ośľodkach dla cudzozĺemcríw.

Powyższe informacje pomogą Rzecznikowi Praw Dziecka zbadać, problem detencji

małoletnich cudzozięmców, wpływu zmian prawnych đokonanych na przestrzeni ostatnich lat

(m.in' wpľowadzenia wolnościowych środków zabezpieczających postępowania prowadzone

wobec cudzoziemców) na |iczbę dzieci umieszczanych w strzeŹonych ośrodkach oraz ocenić,

czy warunki, którę są obecnie zapewniane małoletnim kierowanym do tych placówek,

właściwie zabezpieczaj ą prawa dziecka.
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Rzecznik Pľaw Dziecka wielokrotnie podkreślał - posiłkując się stanowiskami

vłyraŻanymi w tym pľzedmiocię takŻe przez Komitet Pľaw Dzieckal' Euľopejską Sieć

Rzeczników Pľaw Dzieckaz otaz inne organizacje i organy międzynarodowe3

że umieszczanie dzięci (tych pozostających pod opieką doľosłych, jak i tych bez opieki)

w strzeżonych ośľodkach dla cudzozjemców stanowi za:wsze naruszenię ich fundamentalnego

pľawa do wolności osobistej, nigdy nie może być uznane za zgodne z zasadą kierowania się

ich najlepszym interesem i powaznie zagraŻa dalszemu ľozwojowi małoletnich.

Mając jednak na uwadze fakt, Że polskie prawo (oraz prawo unijne) wciąŻ dopuszcza

możliwość detencji rodzin z dziećmi oraz małoletnich bez opieki powyżej 15. roku życia

(dla celów postępowania w spľawie zobowiązania cudzoziemca do powľotu), stoję

na stanowisku, iŻ naleŻy uczynić, wszystko, aby pozbawianie małoletnich wolności

(dla potľzeb toczących się wobec nich postępowań migľacyjno -azylowych) było

jaknajrzadsze i w jak najmniejszym stopniu negatywnie odbijało się na ich dalszym Życiu.

Mając povĺyższe na uwadze' będę wdzięczny za możliwie najszybsze przekazanie

przez Pana Komendanta informacji, o których mowa powyŻej.
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lCommittee on the rights of the child, Report of thę 2012 day of general discussion. The rights of all childręn
in thę context of international migration, p. 78 l Joint general comment No. 4 (2017) of the Committee
on the protection of the rights of all migrant woľkęrs and members of their families and No. 23 (2017)
of thę Committeę on thę rights of the child on state obligations regarding the human rights of children
in thę context of international migľation in countries of origin, transit' destination and return (cMwC/GC/4-
CRC/C|GC|23 from 16 Novęmbęr 2017),p.5.

' E,rropea.' Network of ombudspersons for Children, Ręcommendations. Safeguarding and pľotecting the rights
of children on the movę: The challenge of social inclusion, p. 1b.
3 Report of the Special Rapporteur on the human rights of Migrants - Francois Crepeau (NHFtCl2gl36
from 8 May 2015), p.44 lReport of the Special Rapporteur on torturę and othęľ cruel, inhuman or degrading
tręatment or punishment - Juan Mendez' (NHPtCl28l68 from 5 March 20l5), p. 80.
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