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Krajowy Mechanizm Prewencji

KMP.572.1.2021.PK

Szanowny Panie Komendancie,

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur z dużym zaniepokojeniem śledzi doniesienia 
prasowe na temat buntu w Strzeżonym Ośrodku dla cudzoziemców w Wędrzynie. Jak Pan 
Komendant wie, placówka ta była wizytowana przez przedstawicieli Krajowego 
Mechanizmu w dniach 18 – 21 października 2021 r. O wynikach przeprowadzonej kontroli 
poinformował Pana Komendanta Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie z dnia 
19 listopada br. (znak KMP.572.1.2021.MZ). Atmosfera panująca w Ośrodku w czasie 
wizyty przedstawicieli KMPT była bardzo napięta, a funkcjonariusze Straży Granicznej, 
pomimo pełnego zaangażowania wykonywanie swoich obowiązków, byli wyczerpani.  

Wczorajsze wydarzenie nadzwyczajne rodzi szereg pytań i wątpliwości. Działając na 
podstawie na podstawie art. 20 Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu 
stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo 
karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku 
dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 30, poz. 192) oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 Ustawy 
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., 
poz. 627), zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Komendanta o udzielenie odpowiedzi na 
poniższe pytania:

1. Czy z wiedzy posiadanej przez funkcjonariuszy pracujących w Ośrodku na temat 
atmosfery panującej wśród cudzoziemców, wynikało zagrożenie wystąpienia 
buntu?

2. Czy przed buntem pojawiły się jakieś symptomy mogące świadczyć o jego 
przygotowywaniu?
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3. Czy w placówce przebywają cudzoziemcy zakażeni koronawirusem? Jeśli tak to 
gdzie są izolowani?

4. Czy po wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur liczba 
funkcjonariuszy pełniących służbę w Ośrodku została zwiększona? Jeśli tak to 
proszę o wskazanie o ile.

5. Czy w okresie poprzedzającym bunt, z Ośrodka usunięto cudzoziemców 
w związku z przymusowym wykonaniem decyzji o ich zobowiązaniu do 
powrotu? Jeśli tak to proszę o wskazanie liczby cudzoziemców oraz krajów, do 
których mieli zostać odesłani.

6. Czy takie deportacje cudzoziemców przebywających obecnie w Ośrodku są 
planowane w najbliższym czasie? Jeśli tak to proszę o wskazanie ich liczby oraz 
krajów, do których zostaną odesłani.

7. Czy w związku z buntem planowana jest relokacja części cudzoziemców do 
innych placówek SG? Jeśli tak, to proszę o wskazanie tych placówek oraz liczby 
cudzoziemców, którzy zostaną do nich przetransportowani.

8. Czy przed wczorajszym wydarzeniem, z cudzoziemcami rozmawiali 
przedstawiciele zewnętrznych instytucji kontrolnych? Jeśli tak to proszę 
o wskazanie jakie to były instytucje.

9. Czy przebieg wczorajszych zajść wskazuje na jego wcześniejsze przygotowanie 
czy też decyzja o buncie miała charakter spontaniczny?

10. Ilu cudzoziemców brało czynny udział w wydarzeniu? Proszę o wskazanie ich 
narodowości.

11. Czy w czasie buntu oraz jego tłumienia, ktoś z cudzoziemców oraz 
z funkcjonariuszy Straży Granicznej odniósł obrażenia? Będę wdzięczny za 
podanie liczby takich osób oraz wskazanie na czym polegały te obrażenia.

12. Czy w czasie buntu były podejmowane próby mediacji z cudzoziemcami?
13. Jakich środków przymusu bezpośredniego użyto do stłumienia buntu?
14. Czy w stłumieniu buntu, poza Strażą Graniczną brały także udział inne służby? 

Jeśli tak proszę o wskazanie jakie.
15. Proszę o krótki opis zniszczeń jakie wystąpiły w czasie wczorajszego wydarzenia 

w placówce. Proszę także o wskazanie, czy mają one wpływ na możliwości 
dalszego zakwaterowania cudzoziemców w placówce.

16. Jakie działania są obecnie podejmowane lub planowane, by zapobiec 
w przyszłości tego typu wydarzeniom we wszystkich Ośrodkach dla 
cudzoziemców?

Będę wdzięczny za potraktowanie sprawy jako pilnej.
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Do wiadomości:

Komendant Oddziału Nadodrzańskiego Straży Granicznej

Z wyrazami szacunku

Przemysław Kazimirski

Dyrektor Zespołu

/-podpisano elektronicznie/
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