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W imieniu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz Helsifrskiej Fundacji Praw Czlowieka

chcielibySmy serdecznie podzigkowad Panu Komendantowr za przeslanie - opracowanego w

Zarzqdzie do Spraw Cudzoziemc6w Komendy Gl6wnej Strazy Granicznej - dokumentu dotycz4cego

szczeg6lov'rych zasad pobytu w strzeZonych oSrodkach dla cudzoziemc6w os6b, kt6re zostaly w

takich plac6wkach umieszczone (znak FAX-KG-CU-3534/IWll3 z dn.15 maja 2013 r.).

ChcieliSmy podkreSli6 swoje zadowolenie z faktu zakonczeniaprac nad standaryzacj1- dot4d

niejednokrotnie znacznie r62ni4cych sig od siebie - regulacji porz4dko!\ych obowi4zuj4cych

w poszczeg6lnych oSrodkach strzehonych. Potrzebg stworzenia jednego dokumentu w ww. zakresie

podnosiliSmy, m.in. we wsp6lnym raporcie z monitoringu strzezonych oSrodk6w dla cudzoziemc6w

pt. ,,Migracja to nie zbrodnia".

Maj4c na uwadze okolicznoS6, i2 przeslany nam dokument ma zostac wdrozony do

stosowania juz od dnia 1 czerwca br., jak r6wnie2 to,2e w resorcie spraw wewngtrznych trwaj4

obecnie prace nad projektami akt6w wykonawczych do nowej ustawy o cudzaziemcach, m.in. nad

rozporzqdzeniem dot. reguiaminu organizacyjno-porz4dkowego pobytu cudzoziemc6w w

strzehonym oSrodku i areszcie w celu wydalenia, pragniemy podzielii sig z Panem Komendantem

swoimi uwagami do przeslanego nam dokumentu,licz1c, 2e zostanq one wzigte pod uwagg w toku

dalszych prac, maj4cych na celu maksymalnq, dopuszczalnq liberalizacjg zasad pobytu

cudzoziemc6w w oSrodkach strzehonych zgodnie z obietnic4 zloZonq w styczniu br. przez Ministra

Spraw Wewngtrznych.
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Pragniemy jednoczeSnie wyjaSnic, 2e - zaNqczone ponizej - uwagi dotyczq jedynie tych

czgSci Porz4dku wewngtrznego, kt6re wzbudzily nasze zastzehenia. Uwagi nasze zmierzajq do

wypelnienia obietnic zNohonychorganizacjompozaruqdowym przezMinistra Jacka Cichockiego.

CzgS(,,,Apel poranny i wieczorny"

W przekazanym nam nowym Porz4dku wewngtrznym nie zostaNy okreSlone godziny apelu

porannego, niemniej postulujemy, aby odbywal sig on nie wczeSniej niz o godz.7.00 (godz. 8.00 - w
niedzielg oraz dni Swi4teczne). JednoczeSnie pragniemy zauwaZyc, 2e lvym6g zachowania ciszy w

trakcie tej czynnoSci - przy zaNoheniu, 2e apel sprowadza sig fiak to zostalo okreSlone) do

sprawdzenia stanu osobowego w poszczeg6lnych pokojach mieszkalnych - nie znajduje (w naszej

ocenie) obiektywnego uzasadnienia i wydaje sig - zwlaszcza bior4c pod uwagg relatywnier mal4

liczbg os6b przebywaj4cych w pokojach - zbfi rygorystyczny. NaleZy takhe podkreSli6, 2e regula

wyrazona w punkcie 4 omawianej czg6ci wydaje sig pozostawaf w sprzecznoSci z regtilq, opisan4 w

punkcie 8 czgSci kolejnej przedstawionego nam Porzqdku wewnEtrznego, do kt6rej to czgsci

odnosimy sig poniZej.

CzgS (.,, S en, zajgcia kulturalno-o Swiatowe, sp ortow e or Iz zajgcia wlasne"

Ad. pkt 6.

Biblioteka w oSrodku strzeZonym powinna byc czyma codziennie, przez mozliwie dlugi czas, co

najmniej zal - zdajqc sobie sprawg z finansorvych i organizacyjnych trudnoSci w tym zaklesie -
ptzez kilka godzin na dobg.

Ad.pkt7i8.

W naszej ocenie w zakresie opisanym w omawianych punktach jako reguly powinno sig wskazad

mo2liwo56 ogl4dania program6w telewizyjnych przez cal4 dobg. Nale2y zauwtzy6, 2e z uwagr

chodby na r6znic9 czasu w krajach pochodzenia cudzoziemc6w mog4 nast4pi6 opo2nienia w

nadawaniu popularnych tam program6w. Ponadto w obecnych warunkach, gdy na oddziale jest tylko

jeden telewizor, a przebywaj4 na nim osoby rohtych narodowoSci i postrugujQcy sig r6znymi

jgzykartt, w praktyce dopiero w nocy niekt6re osoby bgd4 mialy dostgp do telewizora, kt6ry w

czasie dnia bgdzie zajEty przez innych cudzoziemc6w.

Dopiero w wyj4tkowych przypadkach nalehaNoby wprowadzid mo2liwofici zakazu przez

kierownika oSrodka korzystania zlelewizora, ale jedynie w godzinach nocnych.
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Ponadto warto zvtr6cic uwagQ, 2e w omawianej czgsci powinien sig pojawid zapis

v'rylqczajqcy osobg pozostaj4cq po godz, 22.00 w sali telewizyjnej z obowi4zku przebywania w

swoim pokoju podczas apelu wieczornego albo teZ - zobowiqzuj4cy funkcjonariuszy IiG do

dokonywania podczas apelu sprawdzenia r6wniez sali telewizyjnej (uwaga ta ma zastosowanie

r6wnieZ w przypadku pozostawienia niniejszych przepis6wbezproponowanychprzeznas zmian).

CzgS (.,, O dbyw anie s p a cer6w or az korzystanie z k4pieli"

Ad. pkt 1.

W naszej opinii brzmienie ww. punktu nie zostalo dostosowane do brzmienia punktu 1 czgsci

,,Poruszanie sig po terenie oSrodka" oraz punktu 3 omawianej tu czgsci porz4dku wewngtrznego.

JeheIt bowiem osoba umieszczona ma mied mozliwoS6 swobodnego poruszania sig w czasie wolnym

po obrgbie wyznaczonym przez kierownika strzehonego oSrodka (a wigc - jak nale|y rozumie6 -
r6wnie2 po placu rekreacyjno-sportowym), nieuzasadnionym jest - w naszym przekonerriu -
pozostawianie w porzqdku wewngtrznym regulacji dotyczqcej spaceru mog4cego odbywa6 sig tylko

w okreSlonych godzinach pod nadzorcm funkcjonariuszy. Po pierwsze bowiem - oczywistym jest, ze

caly teren o6rodka pod takim nadzorem pozostaje, po drugie za| - zgodnie z trefici4 purrktu 3

omawianej czE(ci Porz4dku wewngtrznego, osoba umieszczona ma molliwoSi korzystania z:, placu

rekreacyjno-sportowego Cj. miejsca, gdzie odbywa sig, m.in. spacer) codziennie, w czasie wolnym.

Innymi slowy, stoimy na stanowisku, 2e wystarczaj1cym jest pozostawienie - jako punkt 1

omawianej czgici - obecnego punktu 3 przy jednoczesnym wykresleniu punktu 1 i 2 omawianej

czg1ci w ich obecnym brzmieniu.

W przeslanym porz4dku wewngtrznym r6wnie? nie zostaNy zniesione ograniczenia dotycz1ce

czasu trwania spacer6w, tymczasem wciqzwznaczone s4 scisle godziny.

R6wnie2 kwestia poruszania sig po oSrodku budzi nasze zastrzeaenia. Nadal nie zostal wproweLdzony

przepis dotycz4cy moZliwoSci swobodnego poruszania sig cudzoziemca po calym terenie oSrodka z

wyj4tkiem miejsc zabronionych. TreSi przepisu jest odwrotna; cudzoziemiec moZe poruszai sig

tylko w obrgbie pomieszczen v,ryznaczonych przez kierownika.

CzgS(,,,Przedmioty, kt6re osoba umieszczona moZe posiada6 w pokoju mieszkalnym"

Ad. pkt 2.

OdnoSnie okreSlonych w porz4dku przedmiot6w, kt6re osoba umieszczonamoae posiadad w pokoju

mieszkalnym " uwazamy, 2e nie powinno sig wprowadzillisty przedmiot6w uzytku osobistego, kt6re
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cudzoziemiec moze miec przy sobie poprzez ich wymienienie. Moze to prowadzi6 do absurdalnych

sytuacji, kiedy dany przedmiot nie bqdzie sig miescil w podanym katalogu. Nalezaloby wprowadzii

generalnie zakaz posiadania przedmiot6w niebezpiecznych. Przepis powinien by6 odwrotny, tzn'

cudzoziemiec powinien m6c mie6 w pokoju wszystko to, co nie jest zabronione.

Pragniemy zvnocic uwagg, 2e wSr6d przedmiot6w osobistego uzytku, kt6re osoba

umieszczona mo1e posiada6 w pokoju mieszkalnym powinny - w naszej ocenie - znaleiZf siE

r6wnieZ przedmioty elektroniczne, np. laptop, odtwarzacz multimedialny, telewizor. Zdajemy sobie

sprawg, Ze pod sformulowaniem zawartymw ostatnim podpunkcie omawianej jednostki redakoyjnej

(,,artykuly zakupione z wlasnych Srodk6w... 1...] zawyj4tkiem przedmiot6w oraz artykul6w, kt6rych

opakowania mog4 stanowid zagroaenie dla porz4dku wewngtrznego") moglyby sig znaleLc r6wnieZ

ww. przedmioty elektroniczne. Tym niemniej, bior4c pod uwagg fal<t, Ze konstrukcja omawianego

punktu oparta zostilana katalogu pozytywnym, a wSr6d przedmiot6w tak wymienionych s4 r6wnie2

te, kt6re osoba umieszczona nabywa ze Srodk6w wlasnych, jednoczesnie dziaNajqc w przekonaniu,2e

tego rodzaju sprzgt - co do zasady - nie stanowi zagrohenia dla porzqdku wewnqtr'.2-nego,

postulujemy dodanie do katalogu pozytywnego przedmiot6w, kt6re moZna posiada6 w pokoju

mieszkainym ww. urz4dzen.lJwu?amy, 2e w porz4dku powinien znaidowa1 sig zapis, iz posiadanie

telefonu przez cudzoziemca jest dozwolone przez cily czas. Obecnie ztresciprzepisy to nie wynika i

nie jest oczywiste, czy cudzoziemiec bgdzie m6gl go posiada6. Dotychczas wystqpowala rohna

praktyka w oSrodkach.

Ad. pkt 4.

Stoimy na stanowisku, Ze w punkcie tym powinien znale26 sig zapis wyraLnie okreSlaj4cy Stra2

Graniczn1jako podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie opisanej w tej jednostce redakcyjnej

modyfikacji, tj. uniemoZliwieniu .rejestrowania obrazu za pomoc4 telefonu kom6rkowego.

Jednoczesnie pragniemy zasygnahzowal, 2e podobne rozwrqzanie nale2aNoby przyj46, np. w

odniesieniu do komputera osobistego nalehqcego do osoby umieszczonej (por. akapit powyzej)'

CzgS(.,,Przeprowadzanie widzer["

Ad. pkt 1.

Przepis ten powinien zosta6 usunigty. Jest on powielaniem przepis6w dotycz4cych tymczasowego

aresztowania. Tymczasem umieszczenie w SOC jest Srodkiem kompletnie r62nyrn od tymczasowego

aresztu. Nie zachodzi wigc Zadne uzasadnienie, by cudzoziemiec w jakimkolwiek z;akresie

pozostawal pod wladzq zatrzymt$Qcego go organu, tym bardziej, 2e zattzymania na patrzeby
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postgpowania w sprawie o wydalenie dokorruje (w wiEkszo{:ci przypadk6w) StraZ Graniczna, tj. ta

sama formacja, do kt6rej zadattnale|y prowadzenie c6.rodk6w detencyjnych dla cudzoziemc6w.

Ponadto doprecyzowania wymagaj'4przepisy dotycz4ce widze6. Nie wynikaznich, ile czasu

ma kierownik na wydarie zgody, ani czy od decyzji odmawiaj4cej zgody mohna sig odwolai. Nie

jest r6wnie? jasne, czy trzeba wczesniej sig ubiega6 o zgodg, czy teL mohna zloZyc j4 tego samego

dnia, co planowana wizyta. W czasie prou'adzonego monitoringu wynikalo, 2,e nie wszgdzie bylo to

j a sne i 2e praktyka byLa ftZna.

Ad. pkt 6. ; I -"

Postulujemy, aby - w celu zagwarantowania rnaksymalnej pryl'btnoSci'widzeri - wprowadzid

do omawianej regulacji v,ryraLny zapis, iZ funkcjonariusz nadzoruj4cy przebieg widzenia pozostaje

poza pomieszczeniem, w kt6rym odbywa sig widzenie, nadzoruj4c jego przebieg, w szczpgolnoSci

bezpieczenstwo os6b w nim uczestnicz4cych orazprzestrzeganie przez nie porz4dku wewrlgtrznego,

przez przeszklone: drzwi, szybg lub Sciahg, a w przypadku kamer - przy u?yciv sprzc{tt

wyl4czajqcego fonig.

CzgS(.,,Zakapy"

Ad. pkt 2.

W naszej opinii celowym byloby -- rn'obea przyjgcia, i2 zakupy nie rnog4 byi dokonyvyane przy

uhyciukart platniczych czy waluty obcej - urnozliwienie osobie umieszczonej dokonania wymiany

waluty obcej lub lvyplaty Srodk6w pienig2nych zgromadzonych przez ni4 na rachunku bdnkowym.

Cudzoziemiec taki powinien m6c samodzielnie skorzysta6 z bankomatu lub wymieni6 walutg w

kantorze, w asyScie funkcjonariuszy SG. Bior4c pod uwagE stosunkowo niewielk4 liczbg

w przebyrvaj4cychw oSrodkach arazw praktyce rzadko spotykany fakt posia[ania kart

, nie wydaie sig, by dzialanie takie moglo nadmiernie obci42y6 SG.

'wysylanej przez niq - za po6rednictwern ofrcdka - korespondencji powirrno nastgppural bez

koni dszno $ci skladani a przez tak4 o sobg sto sorvnb go v,rnio sku.

' W tyrn miejscu chcielibySmy z'm6ci6 uwagg Pana Komendarta na ieszcze jednP kwestig.

Obecnie cudzoziemcy rnuszq pisemnie, w jgzyku pclskim kieiowa6 proSby do Naczelniktiw o
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wyslanie dokument6w do organizacji pozarzqdowych. lJwa?amy, Le nale?aNoby odst4pi6 od

koniecznoSci rgcznego pisania takich pr6Sb. Rozwi4zaniem tej sytuacji byloby stworzenie takiej

pro6by w jgzykach obcych i w jgzyku polskim, i ich udostgpnianie na terenie o6rodka. rJwaaamy, Ze

sporzqdzanie takich pism w jgzyku polskim jest ograniczeniem w dostgpie do pomocy prawnej.

Powinny zostad opisane dokladne zasady takiego kontaktu, np. poprzez okreSlenie godzin wysylania

faks6dmaili do organizacji pozarz1dov,rych, Zeby cudzoziemiec mial SwiadomoSi tego, kiedy jego

dokumenty dotr4 do organizacji.

Mamy nadziejg, 2e zgloszone przez nas uwagi przyczyniq sig do polepszenia jakoSci

przygotowanego przez Paristwa dokumentu i poprawy jakoSci Zycia cudzoziemc6w w strzezonych

oSrodkach. S4 one takze zgodne ze skladanymi organizacjom pozarz4dowym deklaracjami Mtinistra

Spraw Wewngtrznych.
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Do wiadomoSci:

1, Prof. Irena Lipowicz,Rzecznik Praw Obywatelskich

2. Piotr Stachanczyk, Wiceminister Spraw Wewngtrznych
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