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Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców

W odpowiedzi na wystąpienie nr RPO-586614-X/08/MS z dnia 07.05.2008 roku dotyczące 
ustaleń poczynionych w trakcie wizytacji przeprowadzonej w Areszcie w Celu Wydalenia oraz 
Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej uprzejmie przedstawiam stanowisko 
dotyczące uwag zawartych w notatce służbowej stanowiącej załącznik do przedmiotowego pisma.

Pobyt cudzoziemców w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia regulują przepisy 
zawarte w Regulaminie Organizacyjno-Porządkowym Pobytu Cudzoziemców w Strzeżonym Ośrodku
i Areszcie w Celu Wydalenia stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie warunków jakim powinny 
odpowiadać strzeżone ośrodki i areszty w celu wydalenia oraz regulaminu organizacyjno 
porządkowego pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku i areszcie w celu wydalenia 
(Dz.U.04.190.1953.) oraz w regulaminie wewnętrznym ośrodka. Zgodnie z zapisami wskazanego 
rozporządzenia wśród pomieszczeń wchodzących w skład aresztu nie wymienia się sal telewizyjnych 
ani świetlic. Cudzoziemcom przebywającym w areszcie w celu wydalenia może być wydana zgoda 
(na ich pisemny wniosek) na posiadanie własnych urządzeń audiowizualnych -  z zastrzeżeniem, że 
muszą one posiadać własne źródła zasilania (w celach mieszkalnych brak jest zasilania elektrycznego
o napięciu 230V). Cudzoziemcy ponadto mają dostęp do gier planszowych będących na wyposażeniu 
ośrodka oraz możliwość korzystania z biblioteki (książki dostarczane są przez wyznaczonego 
funkcjonariusza sekcji edukacyjnej).

Zapewnienie czasu pobytu cudzoziemców na wolnym powietrzu uregulowane jest 
w Porządku dnia dla cudzoziemców przebywających w areszcie w celu wydalenia i wynosi 1 godzinę 
w ciągu doby (13:30 -  14:30). Jednak na prośbę cudzoziemców kierownicy zmian organizujący 
nadzór nad osobami osadzonymi w ośrodku i areszcie, umożliwiają przedłużenie wskazanego 
w regulaminie czasu spaceru, co odnotowywane jest w prowadzonej dokumentacji służbowej. 
Natomiast jak wskazuje praktyka, nierzadko sami cudzoziemcy rezygnują z udziału w spacerach



motywując to np. złymi warunkami atmosferycznymi lub nie podając żadnych tego powodów (udział 
w spacerze jest dobrowolny).

W oparciu o wcześniej cytowane przepisy został opracowany Regulamin Organizacyjno 
Porządkowy Pobytu Cudzoziemców w Strzeżonym Ośrodku i Areszcie w Celu Wydalenia w Białej 
Podlaskiej. Określono w nim godziny i miejsce przeznaczone na zajęcia lculturalno-sportowe oraz 
sposób ich przeprowadzania. Do realizacji powyższych zadań utworzona została sekcja edukacyjna, 
w kompetencji której pozostaje organizowanie zajęć oświatowych dla dzieci, obejmujących m.in. 
naukę:
a) polskich słów i zwrotów oraz podstawowych informacji o naszym kraj u,
b) planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku cudzoziemca,
c) organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych
i sportowych,
d) nawyków i zachowali prozdrowotnych.

W zakresie jakości i urozmaicenia posiłków wszelkie informacje związane z potrzebami 
zgłaszanymi przez cudzoziemców przekazywane są pracownikom firmy kateringowej obsługującej 
ośrodek. Na bieżąco realizowane są również wskazania lekarza obsługującego placówkę w zakresie 
diet zalecanych poszczególnym cudzoziemcom. Nad prawidłowością obsługi żywieniowej 
realizowanej przez firmę zewnętrzną czuwa wyznaczony pracownik cywilny ośrodka.

Szanowny Panie Dyrektorze uprzejmie przepraszam za zwłokę w przekazaniu odpowiedzi na
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