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Szanowny Panie Komendancie,

Jak wynika z doniesień medialnych1 i informacji publikowanych na stronach 
internetowych Straży Granicznej, w ostatnich miesiącach dochodzi do zwiększonej liczby 
zatrzymań cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę polsko – białoruską wbrew 
obowiązującym przepisom prawa. Według podawanych informacji, tylko w tym roku, na 
wschodnim odcinku granicy Podlaski Odział Straży Granicznej zatrzymał 871 osób2. 
Z uwagi na to, że większość zatrzymanych jest narodowości afgańskiej, a według danych 
udostępnionych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców w pierwszej połowie 2021 r. to 
obywatele Afganistanu3 (zaraz za obywatelami Białorusi i Rosji) składali najwięcej 
wniosków o przyznanie ochrony międzynarodowej w Polsce, wydaje się prawdopodobne, 
że część zatrzymanych cudzoziemców jest zainteresowana ubieganiem się o nadanie statusu 
uchodźcy. 

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), zwracam się 
do Pana Komendanta z uprzejmą prośbą o odniesienie się do opisanej powyżej sytuacji oraz 
o poinformowanie Rzecznika Praw Obywatelskich, jakie działania organizacyjne podejmuje 
Straż Graniczna w związku ze zwiększoną liczbą cudzoziemców przekraczających w 
sposób nieuregulowany granicę z Białorusi do Polski. Będę również zobowiązana za 
udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1 Zob. np. https://noizz.pl/opinie/lukaszenko-wykorzystuje-uchodzcow-by-zdestabilizowac-sytuacje-na-litwie-co-to-
oznacza/dhk6zje?fbclid=IwAR1T-9ARjZDDB6uN6Q4J1EM9T2o7nCDzhI6s1ont719ZF7jk9I25a3U584M 
2 https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9350,Duze-grupy-cudzoziemcow-zatrzymane-na-polsko-bialoruskim-
odcinku-granicy.html 
3 https://udsc.gov.pl/ochrona-miedzynarodowa-w-i-polowie-2021-r/ 
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1. Gdzie umieszczane są osoby tuż po ich zatrzymaniu i do których ośrodków 
strzeżonych są następnie kierowane (proszę przy tym o wskazanie liczby osób 
przebywających obecnie w każdej z takich placówek, z podaniem krajów ich 
pochodzenia).

2. Jaką ilością wolnych miejsc na chwilę obecną dysponują strzeżone ośrodki? Czy 
Straż Graniczna przewiduje umieszczanie zatrzymanych w otwartych ośrodkach dla 
cudzoziemców ubiegających o ochronę międzynarodową? Jeśli tak, proszę o 
wyjaśnienie, które ośrodki otwarte zostaną do tego celu przystosowane i na czym, 
również od strony infrastrukturalnej i logistycznej, to przystosowanie będzie polegać.

3. Ile osób zatrzymanych po nieuprawnionym przekroczeniu granicy polsko – 
białoruskiej w ciągu ostatnich dwóch miesięcy stanowiły osoby małoletnie, w tym 
małoletnie bez opieki?

4. Ile zostało przyjętych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej od osób 
zatrzymanych po nieuprawnionym przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej w 
ostatnich dwóch miesiącach?

5. Czy osoby zatrzymywane otrzymują pełną informację o prawie do ubiegania się w 
Polsce o ochronę międzynarodową w języku dla nich zrozumiałym? Proszę o 
wskazanie formy informowania cudzoziemców o ww. uprawnieniu i etapu 
postępowania po zatrzymaniu, na którym informacja ta jest cudzoziemcom 
przekazywana. 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ww. ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich uprzejmie 
proszę Pana Komendanta o udzielenie Rzecznikowi odpowiedzi do dnia 17 sierpnia 2021 r. 
Byłabym zobowiązana za przesłanie odpowiedzi także pocztą elektroniczną na adres: 
agnieszka.szmajdzinska@brpo.gov.pl.  

Z poważaniem

Hanna Machińska

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich
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