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24 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony 

Praworządności, którego tematem były: „Prawne i humanitarne aspekty funkcjonowania 

ośrodków zamkniętych dla uchodźców”. 

Rozpoczynając posiedzenie Przewodniczący Zespołu, poseł Piotr Zientarski 

poinformował, że Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich przygotował Raport Krajowego 

Mechanizmu Prewencji Tortur, który diagnozuje sytuację cudzoziemców w zamkniętych 

ośrodkach oraz zwiera zalecenia dla władz. Przewodniczący podkreślił, że rozpatrując problem 

uchodźców przebywających w zamkniętych ośrodkach w Polsce, rozważane są kategorie 

konstytucyjne tj. zakaz tortur wynikający z art. 40 Konstytucji RP, zapewnienie nietykalności 

osobistej zawartej w art. 41, czy możliwość skorzystania z azylu, który zapewnia art. 56 ustawy 

zasadniczej.  

Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, poinformowała 

uczestników posiedzenia, że liczne organizacje międzynarodowe wykazują ogromne 

zainteresowanie działalnością władz polskich w stosunku do uchodźców pojawiających się na 

granicy Polsko-Ukraińskiej i Polsko-Białoruskiej. Dlatego Urząd Rzecznika Praw 

Obywatelskich opracował Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, który diagnozuje 

sytuację cudzoziemców w zamkniętych ośrodkach i jednocześnie zawiera listę 59 zaleceń dla 

władz państwowych, Straży Granicznej, sądów oraz Urzędu ds. Cudzoziemców.  

Autor raportu pan Michał Żłobecki poinformował uczestników posiedzenia,  

że Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) dokonali oglądu 

wybranych przez siebie pomieszczeń oraz placów rekreacyjno-sportowych i spacerowych  

w ośrodkach zamkniętych. Prowadzili poufne rozmowy z cudzoziemcami przebywającymi  

w wizytowanych ośrodkach i pełniącym w nich służbę personelem, analizowali dokumentację, 

dokonali pomiarów wybranych pomieszczeń i zapoznali się z nagraniami z monitoringu 

wizyjnego. Pan Żłobecki podkreślił, że wizytujący nie doświadczyli utrudnień w czasie 

przeprowadzanych kontroli. Rzecznik ze szczególną uwagą obserwował sytuację 



cudzoziemców umieszczonych w zlokalizowanym na terenie poligonu wojskowego 

tymczasowym Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców Wędrzynie. W wyniku pierwszej  

z przeprowadzonych tam wizytacji, RPO skierował uwagi do Komendanta Głównego Straży 

Granicznej, informując go o trudnej sytuacji kadrowej i panującym w ośrodku przeludnieniu. 

Ponadto w związku z obserwowanym zjawiskiem masowego kierowania zatrzymanych 

cudzoziemców do strzeżonych ośrodków przez wydające w tym przedmiocie postanowienia 

sądy, Rzecznik Praw Obywatelskich skierował pismo do prezesów 22 sądów okręgowych, 

które swą właściwością obejmują tereny przygraniczne i stolicę, w którym zaznaczył, że 

detencja migrantów stanowić powinna środek o charakterze ekstraordynaryjnym, orzekany z 

uwzględnieniem indywidualnego charakteru sprawy oraz w oparciu o zasadę 

proporcjonalności. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur odnotował, iż w okresie od 30 

czerwca do 31 grudnia 2021 r. liczba miejsc dostępnych w placówkach detencyjnych wzrosła 

ponad czterokrotnie, z 513 do 2 103. W tym kontekście zauważyć należy, iż w odpowiedzi na 

bieżącą sytuację migracyjną w ośrodkach typu otwartego na terenie kraju utworzono łącznie 

jedynie 315 dodatkowych miejsc, w związku z czym ich ogólna liczba wzrosła do 1 534.  

W ocenie KMPT przedstawione dane świadczą jednoznacznie o systemowej preferencji 

zwiększania potencjału ośrodków detencyjnych kosztem środków o charakterze 

wolnościowym.  

Pan Marcin Sośniak, Zastępca Dyrektora ds. Równego Traktowania Biura 

Rzecznika Praw Obywatelskich poinformował uczestników posiedzenia, że wydział, który 

jemu podlega organizuje wizytacje w ośrodkach zamkniętych które, jak zaznaczył pan Sośniak, 

są zawsze niezapowiedziane. Do tego wydziału wpływają skargi kierowane do Rzecznika Praw 

Obywatelskich. Skargi wskazują na automatyzm orzekania przez sądy o umieszczaniu 

obcokrajowców w zamkniętych ośrodkach, a także na automatyzm wnioskowania przez Straż 

Graniczną o stosowaniu detencji, zamiast stosowania alternatywnych środków kontrolowania 

pobytu cudzoziemców w naszym kraju. Pan Sośniak zwrócił też uwagę, że niezwykle trudno 

jest zwolnić obcokrajowca z detencji nawet jeśli posiada on opinie lekarzy specjalistów, które 

wskazują, że pobyt w ośrodku zamkniętym może zagrażać jego zdrowiu lub życiu.  

Major Straży Granicznej Paweł Hołoweńko, Dyrektor Zarządu ds. Cudzoziemców 

przypomniał, że zadaniem Straży Granicznej (SG) jest ochrona polskich granic, zapobieganie 

nielegalnej migracji oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zaznaczył, że 

SG stara się przestrzegać podstawowych praw cudzoziemców, jednakże trzeba wyraźnie 

zaznaczyć,  



że przekraczają oni granicę w sposób nielegalny, zbiorowo i często przy użyciu siły.  

Rolą Straży Granicznej jest ochrona polskich granic, zapobieganie nielegalnej emigracji, 

zapewnienie społeczeństwu porządku i bezpieczeństwa publicznego. Straż Graniczna działa  

w ramach i w granicach prawa. Major Hołoweńko zapewnił, że SG jest otwarta na dialog  

z urzędem RPO jak i organizacjami pozarządowymi. Dodał, że od 30 lat nie było takiej fali 

migracji, i - co należy wyraźnie zaznaczyć, jest ona sztucznie wykreowana przez reżim 

białoruski. Major Hołoweńko podkreślił, że cudzoziemcy przebywają w ośrodkach na czas 

postępowania administracyjnego, a nie karnego. Dodał, że trudno ustalić tożsamość 

cudzoziemców, którzy często sami niszczą swoje dowody tożsamości. Przekazał też 

informację, że najdalej w połowie przyszłego roku zostanie zlikwidowany ośrodek  

w Wędrzynie, który był przedmiotem największej liczby skarg.  

Pani Marta Górczyńska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, poinformowała 

uczestników posiedzenia, że od 10 lat wizytuje wraz ze współpracownikami Fundacji ośrodki,  

w których przetrzymywani są cudzoziemcy. Pani Górczyńska uważa, że rekomendacje 

Fundacji, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur 

niewiele zmieniły. W roku 2013 doszło do strajków głodowych w kilku ośrodkach 

zamkniętych. Były one wizytowane przez członków Fundacji, a opracowane wówczas 

postulaty, które miały poprawić sytuację bytową obcokrajowców oraz pracę funkcjonariuszy 

SG zostały przekazane do władz i do Straży Granicznej. Pani Górczyńska nie zauważyła, aby 

postulaty te były wdrażane, a w ostatnich latach nastąpił regres w kontaktach pomiędzy 

Fundacją a Strażą Graniczną.  

Pani Poseł Monika Rosa zauważyła, że podczas posiedzenia omówione zostały różne 

problemy jakie nawarstwiły się na wschodnich granicach, w ostatnich dwóch latach. Pani poseł 

uważa, że na kolejnym spotkaniu powinni zostać zaproszeni przedstawiciele resortu 

sprawiedliwości, rozmowa będzie wówczas dotyczyła automatyzmu podejmowania decyzji  

o umieszczaniu cudzoziemców w ośrodkach zamkniętych oraz zasadności umieszczania  

w takich ośrodkach rodzin z małymi dziećmi.  

Pani Poseł Katarzyna Piekarska wysoko oceniła raport opracowany przez Krajowy 

Mechanizm Prewencji Tortur, który diagnozuje sytuacje cudzoziemców w zamkniętych 

ośrodkach. Pani poseł poinformowała, że raport zostanie przekazany do procedowania  

w Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Ponadto pani poseł zwróciła się do 

przedstawiciela Straży Granicznej o pisemną informację dotycząca dostępu obcokrajowców 

przebywających w zamkniętych ośrodkach, do gabinetów stomatologicznych.  



Na zakończenie Przewodniczący Zespołu, poseł Piotr Zientarski zapowiedział, iż na 

kolejnym posiedzeniu zespołu poruszona zostanie kwestia szkoleń dla sędziów, którzy orzekają 

w sprawach cudzoziemców nielegalnie przekraczających granice naszego kraju. 


