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Pan Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

na wstępie chciałbym podziękować za zainteresowanie tematem wsparcia osób będących 
w procedurze o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zwalnianych z ośrodków detencji administracyjnej i kierowanych do innego miejsca pobytu na 
terytorium RP. Jednocześnie, poniżej przesyłam stanowisko odnoszące się do kwestii 
zawartych w wystąpieniu Pana Rzecznika. 

Obecne przepisy prawne, tj. art. 89 cb ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, regulują kwestie zapewnienia 
transportu do ośrodka recepcyjnego. Ustawodawca w przywołanej regulacji wskazuje wprost 
katalog osób zwalnianych ze strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców, których 
dotyczy wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej i którym organ Straży Granicznej - 
właściwy ze względu na miejsce pobytu - zapewnia transport do ośrodka recepcyjnego oraz, 
w uzasadnionych przypadkach, wyżywienie podczas tego transportu, tj. osoby 
niepełnosprawne, w podeszłym wieku, samotnie wychowujące dzieci oraz kobiety ciężarne. 

Straż Graniczna jest formacją realizującą swoje zadania w granicach i w oparciu 
o powszechnie obowiązujące regulacje prawne - określone we właściwych ustawach i aktach 
wykonawczych - i to one w sposób precyzyjny określają ramy wykonywania zadań 
służbowych. 

Niezależnie jednak od powyższego, mając zawsze na uwadze indywidualną ocenę 
sytuacji cudzoziemca oraz przede wszystkim jego dobro i bezpieczeństwo, Straż Graniczna 
poszukuje alternatywnych rozwiązań wobec pozostałej kategorii osób kierowanych do ośrodka 
otwartego, a wymagających wsparcia w omawianym obszarze. W kontekście powyższego, 
nawiązywany jest m.in. kontakt i współpraca z organizacjami pozarządowymi celem udzielania 
niezbędnego wsparcia cudzoziemcowi w tym zakresie. Należy w tym miejscu wspomnieć 
również, że z uwagi na wyeliminowanie czynnika narażania cudzoziemca na niepotrzebne 
uciążliwości bezpośrednio po wyjściu z obiektu detencji administracyjnej, zwolnienie 
cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka, co do zasady, następuje w godzinach umożliwiających 
mu dotarcie do wskazanego miejsca pobytu. Niemniej jednak, realizacja przedmiotowej 



czynności skorelowana jest z terminem oraz czasem wydania przez właściwy sąd 
rozstrzygnięcia w przedmiocie zastosowania detencji administracyjnej wobec cudzoziemca.

Jednocześnie informuję, że przywołana w piśmie Pana Rzecznika kwestia dotyczy 
kategorii osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Mając na uwadze powyższe, ocena ewentualnych potrzeb 
i możliwości co do zmiany regulacji prawnych w przedmiotowym zakresie pozostaje poza 
kompetencjami kierowanej przeze mnie formacji.       

                  
        Z wyrazami szacunku,

     gen. dyw. SG Tomasz Praga
           /podpisano elektroniczne/
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