.lźi

'ś\r

tq,;ŕÁý.t
źŹ'łjícš:j
_9'1ł.l! $i'.

Warszawa,23 maľca 2017 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak
ZsM.42Ż.4.20l7.AC

Pan
Maľĺusz Błaszczak
Minister Spľaw Wewnętľznych
i Administracji

\

ÚJ,rł,e
w związkllz

[tlĺ'ľtt^ ó

L e)

prac podsumowujących kontľolę Rzecznika Praw Dziecka

dot. prawidłowościstosowania przepisów prawa azylowego i migľacyjnego

pÍZeZ

funkcjonariuszy Placówki Straży Gľanicznej w Terespolu (dalej: PSG w Teľespolu), któľa to

kontrola została pľZeprowadzona 10 stycznia 2017 r. na kolejowym przejściu granicznym

Teľespol Btześć,uprzejmie
o

przekazuję

na ręce Pana Ministra

informację

jej wynikach.
Decyzję o przeprowadzęniu kontroli na ww. przejściu granicznym podjąłem w oparciu

o liczne

sygnały o poważrych niepľawidłowościachw działaniu, obsługującej to przejście

graruczne PSG w Terespolu.

Zýasnne do mojego Biura spľawy indywidualne, ľapoĘ orgaruzacji

pozarądowych' stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. UchodŹców,

jak równiez obseľwacje poczynione przez Rzecznika Pľaw obywatelskich po pueprowadzeniu
przez ten oľgan kontľoli ww. przejścia grarucznego w sierpniu 2016 r. wskazywĄ, Że moŻe

dochodzić

do

cudzożemców

przypadków naruszania przęZ funkcjonaľiuszy Stľazy Gľanicmej prawa

(w Ęm ľodzin z dziećmi) do

złoŻerua wniosku

o

udzielenie ochľony

międzynaľodowej w Polsce.

Docierające do mojego Biura

sygnĄ wskazywaĘ,

Że

w Brześciu nad Bugiem pľzebywa

liczna grupa rodzin z dz.iećĺli,które wielokľotnie stawiaĘ się na kolejowym przejściugľanicznym
Terespol _Brześi,, deklarując chęć ubiegania się o udzielenie ochľony międzynaľodowej w Polsce.

Z

przekazywanych

mi informacji wynikďo, Że cudzoziemcom tym uniemozliwiaĺro

wniosku o udzielenie ochľony międzynaľodowej

at.

a

i

zfoŻenie

wielokĺotnie wydawano decyzje o odmowie

27 lat Konwencji
o Prawach

Dziecka

wjazdu, mimo Że stavĺając się do odpľawy granicznej, powoýwali się oni na potrzebę uzyskania
tego rodzaju ochĺony w Polsce'

Takie działałlle, zarzucaÍrc funkcjonariuszom PSG

w

Terespolu, miało doprowadzió

do tego, Że rodziny cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu przez vĺele tygodni, a niekiedy

miesięcy przebywaĘ wTaz z dziećmi w Bľześciunad Bugiem. W okesie wymuszonego w ten
sposób pobyťu na Białorusi dzieci

Ęch cudzonemców nie uczęszczaĘ do Szkoły oruz majdowaĘ

się w baľdzo trudnej sytuacji materialno-bytowej, m.in.

zmuszonebyĘ nocować wrazz rodzicami

w poczekalni dworca kolejowego w Brześciunad Bugiem. PowyŻsze informacje w pďączeniu
ze stale pogaĺszającymi się warunkami atmosferycmymi (obruŻającą się temperaturą) stďy się
bezpośrednim powodem zarądzerua przeze mnie kontroli.

Mając powyŻsze na uwadze' poleciłem, aby crynności kontľolne przeprowadzone w dniu
10

Ęcmia

2017 r. na kolejowym przejściu grarucznym Terespol

-

Brześćskoncentrować wokół

następuj ących grup zagadĺllen:

o

prawidłowośćczynności funkcjonaľiuszy Strazy Gľaĺricznej, dokonywaĺrych w stosunku
do cudzoziemców (rodzin zdziećm1) w toku odprawy gľancznej,

o

prawidłowośćczynności funkcjonaľiuszy Stľazy Graĺricznej, dokonywaĺrych w stosunku

do cudzoziemców (rodzin

z

dziećm) w toku postępowania w sprawie wydania decyzji

o odmowie wjazduna terytorium RP,

o

prawiđłowość
cz1łrnościfunkcjonaľiuszy SttaĄ Granicmej dokonywanych w stosunku

do

cudzoziemców (rodzin

z

dziećmi)

w

rvłiązku z przyjęciem od nich wniosku

o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce,

o

infrastruktuľa kolejowego przejścia gľanicmego,
do obsługi znacznej|iczby rodzin

w

szczęgólności jego prrystosowanie

zdńęćmi.

Zarądzona pťZeze mnie kontrolą której pľzebieg i ustalenia zostaĘ szczegołowo opisane
w rapoľcie, nie potwierdziła w sposób bezpośľedni przypadków uniemożliwiaĺria cudzożemcom
zfoŻerua w

PSG w Terespolu wniosku o udzielenie ochĺony międzynaľodowej. Czynności kontroli

drugej linii (najistotniejsze

z

punktu widzenia dokonania tego rodzaju oceny), które były

obserwowane przez członków powďanego przeze mnie zespołu kontrolnego' pÍzepľowadzone

zostaĘ prawidłowo w języku non:ľliaŁym

i

prrystępnym dla cudzoziemców oraz

z

pełnym

poszanowaniem ich godności.

Kontrolujący pozyýwnie ocęnili również sposób przeprowadzarua przez funkcjonaľiuszy

PSG w Terespolu czynności wstępnej procedury uchoďŹczej,jak również crynnościztłlązanych

2

z doręczaruem cudzoziemcom decyzji

o odmowie wjazdu na terytorium

RP oraz odnotowywaniem

wydania i odbioru tego ľodzaju decyzji. Podobnie pozytywnie oceniono podjęte przezKomendanta

PSG w Teľespolu działana mające na celu popľawę warunków, w jakich odbywa się odprawa
grarucma podrómych otaz w jakich oczekują oni na wydanie decyzji

o odmowie wjazdu albo

naprryjęcie wniosku o udzielenie ochľony mięĘmarodowej.

Z

drugsej jednak strony, ustalenia kontroli

że na kolejowym pľzejściugranicznym Terespol

-

nie pozwoliĘ jednomacznle wykluczyć,

Brześćnie miaĘ miejsca przypadki naruszenia

zasady non-refoulement.'V./ szczególności informacje uzyskane przez kontrolujących w toku ich

ľozrnów z cudzoziemcami, którym następnie odmówiono wjazdu na terýorium RP w zestawieniu

z

treściąnotatek sfużbowych dołączarlych do wielokľotnie wydawanych Ęrm osobom decyzji

o odmowie wjazđu,budzą moje zaniepokojenie. Ana|iza poľównawcza tak zebranvch informacji
o powodach przyjazđucudzoziernców do Polski wskazuje na isĺriejące, trudne do wytłumaczenia

ľozbieżrościpomiędzy notatkami służbowymi sporządzanymi pľzez funkcjonaľiuszy PSG

w

Teľespolu,

Sprzecmym

a

z

wyjasnieniami cudzoziemców udzielonymi cżonkom zespołu kontrolnego'
zasvĄą111i

logiki

i

doświadczeĺiażyciowego wydaje się bowiem być,

aby cudzoziemcy, stawiając się wielokrobrie do odpľawy grarucznej,

''igdy

nie powołali się wobec

funkcjonaľiuszy SG (od których decyzji zaleĘ przecież, czy cuđzoziemcom zostanie umozliwiony
wjazd na terýorium RP) na okolicmości nnązane z poszukiwaniem ochľony międzynaľodowej,
jeŻelibez jal<tchkolwiek przeszkód potrafili je vĺyrazlć,, kilkanaścieminut po opuszczeniu stanowisk

odprawy, wobec przedstawicieli Rzecmika Praw Dziecka obecnych na pľzejściugranicznym
w dniu 10 stycznia 2017 r.

Mając powyŻsze na uwadze, uważam, że w celu wyeliminowania wszelkich wąĘliwości

co do prawidłowościdziałan funkcjonariuszy Strazy Granicznej w toku kontľoli drugiej linii,
ich ľozrnowom z cudzoziemcami' mającym zweryfikować spehrienie waľunków wjazdu oraz
ustalenie rzecrywistychpowodów przyjazdudo Polski, nalezałoby nadać,
Stoję na stanowisku, Że taką możliwośćdaje

o

cudzozierĹIcach (Dz.

ľoznowy (art. 67

fo.-ę przesfuchania.

w szczególności aľt. 34 ust.

1

pkt

l

ustawy

U. z 2016 t. poz' 1990 ze nĺĺ).Uwainrrl, że protokďowanie przebiegu

$ 2 pkt l

k.p.a.), następnie Zas odczytanie sporządzonego protokołu

cudzoziemcowi (aľt. 68 $ 1 oraz art.69 $ 1 k.p.a.) dawałoby mu możliwośćnveryfikowania,

czy funkcjonariusz Stľazy Granicmej w istocie prawidłowo zĺ.ozlmiú'i właściwieodnotował
pľz1łľołaneprzęz cudzoziemca okolicmości uzasadniające opuszczenie kraju pochodzenia
iprzyjazd do Polski. Co więcej, cudzoziemiec mógłby zgłosić zastlzeżeĺiaco do treściprotokołu
lub odmówić jego podpisania w sytuacji, gdyby tľeśćjego zeznan ujawniona w protokole Znacąco

J

rőżľtjłasię od faktycmie wskazanych przezruego okolicmości uzasadniających

przłjud do Polski,

a funkcjonariusz odmówił ich sprostowania. Nie ulega wľeszcie wątpliwości, Że tręścprotokołu,

do któľego miďby szanse odnieśćsię cudzoziemiec, miałaby ogľomne znaczeĺie dowodowe
dlarozpatrzenia ewentualĺlle złożonego przeztaką osobę odwołania od decyzji o odmowie wjazdu

naterýorium RP.

NaleĄ w tym

kontekście wskazać, Że

w

mojej ocenie bľak jest przeciwskazan,

aby ľozmowę zcudzoziemcem w toku cąłrnościkontľoli gľanicznej drugiej linii umać zapiewvszą

cąłrnoŚć w postępowaniu w Spľawie wydania mu decyzji o odmowie wjazdu. Waľto bowiem
nwőcić, uwagę, Że w aft.28 ust' 2 pkt} ustawy o cudzoziemcach mowa o niestosowaĺriu przepisu
arI' 28 ust. 1 tejże ustawy (okľeślającegopľzesłanki wydania decyzji

o odmowie wjazdu) wobec

osoby' któľa w toku kontľoli gľanicmej zýosiła zaĺrliaľubiegania się

o

udzielenie ochľony

międzynaľodowej' rue zas o niewszczynaniu postępowania w spľawie wydania tego rodzaju decyzji'

Innymi słowy, stoję na stanowiskr1 że kontľolę drugiej linii mozna byłoby uznać, za piervvszą
czynność postępowania w sprawie wydania decyzji o odmowie wjazdl]" które jednak musiałoby

byi

następnie ulnolzone' gdyby w toku przesłuchania (aľt. 34 ust. 1 pkt 1 ustalvy o cudzoziemcach)

dana osoba zadeklaľowała chęć złożerua wniosku

o

udzielenie ochľony międzynaľodowej

nateľýoľium RP.

Wyľazam nadzieję, Że zaproponowane powyżej rozvĺązarue w zakesie stosowania
przepisów ustawy o cudzozierrlcachprzez oľgany Strazy Gľaľricznej zyska aprobatę Pana Ministra.

Liczę ľównieŻ, Że sformułowane pÍZeze mnie wnioski pokontľolne przycrynią się do pełniejszego
zabezpieczenia praw dzieci, które poszukują ochľony międzynarodowej i w takim celu stawiają się
w placówkach Strazy Granicznej

ý )e

Zał. - Infoľmacja o wynikach kontroli
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