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Joachim Brudzi6ski

Minister Spraw Wewnqtrznych

iAdministracji

w zwiqzku z toczqcymi siq;w Ministerstwie spraw wewnqtrznych iAdministracji pracarni legislacyjnynri
nad projektem rozporzqdzeniar zmieniajqcego rozp lrzqdzenie Ministra Spraw wewnqtrznycrf- z rrnia'zl
paldziernika 201'5 r. w sprawie regulaminu pobytu w oSrodku dla cudzoziemc6w, poni2erj prizedstawiam
stanowisko stowarzyszenia Interwencji prawnej odnoinie proponowanych zmian.

Projektowane zmiany nrajq na celu wprowadzenie utatwieri w uzyskiwaniu zgody na rrus.;3.;. na teren
osrodka dla cudzoziemc6w dla nrauczycieli, prowadzqcych no terenie olrodko obowiqzkowe za,iqcia eclukocyjne
w rozumieniu ort. 109 ust. 1 pkt' 7 ustowy z dnio 74 grudnia 2076 r. - Prowo olwiatowe ( S z ust. 4 zalqcznika
do ww, rozporzqdzenia w brzmieniu przedstawionym do konsultacji).

Mimo sktadanych publicznie przez Pana Ministra deklaracji w odpowiedzi na medialny !zunr wok6l
projektowanej zmiany, projekt w obecnym ksztatcie, tj, po korekcie jego uzasadnienia, nir-'ulpgl zmianie.
Projekt w obecnym brzmieniu budzi powa2ne wqtpliwoSci stowarzyszenia w kontekscie jego zlodno6ci z
prawem polskim jak i obowiqzuiqcym polskq prawem miqdzynarodowym,

Mimo zmiany uzasadnienia, nie s gst jedno:znadznq :lachqtq
dla gmin aby podejmowaly starania o p cudzoziernc6w na teren
o5rodka dla cudzoziemc6w, Jakkolwiek iwa jest legalnodi takich
inicjatyw (ustawa z dnia t4 grudnia 2016
obowiqzkowych zajqi edukacyjnych poza szkolq, z

wychowawczych, kt6re r6wniez muszE spelniai wyma
dzieci cudzoziemskich z powszechnej edukacji naruszai

Tego rodzaju uregulowanie stoiw sprzecznoScim.in. zart.28iart. 2 Konwencjio prrwrqh dziiecka, z
kt6rych wywie(i mo2na wprost, iz prawo do nauki na zasadzie r6wnych szans przystuguje wsz,lstkim dzieciom
bez dyskryminacji. Ograniczenie d pieszkaiqcym w o6rodkach mozliwo(ci riczes:zczania
na zaiqcia z ich r6wieSnikamiw p stanowi nie tylko ich dyskryminaciq w ltoiunku oo
dzieci - obywateli polskich, ale i statusie migracyjnym (tj. ubiegaiqcych siq o ochronq
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miqdzynarodowq), kt6re nie mieszkajq w oSrodkach.

Nadto na mocy art. 39 Konwencji o prawach dziecka, Polska zobowiqzana jest podejmolryai wszelkie
wloSciwe kroki dlo ulatwienio przebiegu rehobititocjifizycznej i psychicznej oraz reintegracli sp'otelgnej dziecko,
kt6re podto ofiorq iokieikolwiek formy zoniedbonia, wyzysku lub wykorzystonio, torturowanio lub jokieikolwiek
innei formy okrutnego, nielud;tkiego czy poni2ojqcego troktowqnio olbo karanio bqdi konfliktu zirolnego,
Tymczasem duZa czq56 maloletnich , ktorzy przebywajq w o6rodkach dla cudzoziemc6w to ofiary jednej z ww,
form przemocy i to wtaSnie z mySlq o nich pa6stwo polskie powinno podejmowai wszelkie dzi:itania dla icn
szybkiej reintegracji spotecznej, nie zaS wprowadzai rozwiqzania prowadzqce do ich dalspej izolacji i
wykluczenia.

warto tak2e przypomniei, i2 zgodnie z art.1,3 ust. L Miqdzynarodowego paktu Rraw Go$podarczych,
Spolecznych i Kulturalnych, Paristwo Strony [...] uznojq prowo kaidego do nauki. Sq one zgod'ne, ie n,uczanie
powinno zmierzq( do pelnego rozwoiu osobowoici i poczucio godnoici ludzkieji umocnioi poszoni2wanie prow
czlowieko i podstowowych wolnoici. Sq one r6wniei zgodne, 2e nouko powinna umoitiwicjt w:;zvstkim
elektywny udziol w wolnym strtoleczeristwie, rozwijai zrozumienie, toleroncjq i przyjaih m,iedzl ws,zvstkimi
norodomi i wszystkimi grupami rosowymi, etnicznymi tub retigijnymi t...l.Dla realizacji powy2szlj w,ytycznej
istotnym jest, by dzieci cudzoziemskie jak i dzieci polskie mogly w bezpiecznym Srodowisku] poci okiem
Swiadomych nauczycieli poznawai siq, bawii siq razem i uczy(, co bqdzie niemo2liwe w gminachr, gdzie
edukacja odbywai siq bqdzie wylqcznie na terenie osrodka dla cudzoziemc6w.

OdpowiadajEc na zaniepokojenie Ministerstwa wyrazone w pierwszym uzasadnie/piu projektu
zmiany rozporzqdzenia, warto prrzypomniei i2 w polskim prawie funkcjonuje kilka narzqdzi, kt6re fruspomagalqrnnrr6tnrn:nio nnzinmrr miodzrr rrr.znirminlr.,,.,^+^l^*i n^t^t.i ^ ^..i-^-:- ,l

Pana Ministra o zajqcie jasnego stanowiska zachqcajqcego gminy, na kt6rych terenie funkcjcnuj{ ojrodkidla
cudzoziemc6w, do podjqcia wsz:elkich krok6w i wykorzystania istniejqcych ju2 instrument6w dla fape,wnienia
jak najpetniejszego udziatu malrcletnich cudzoziemc6w w prowadzonej na ich terenie edukacjiw plac6wkacn
oSwiatowych,
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