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Szanowny Panie Ministrze,
pragnę docenić działania polskiego rządu mające na celu udzielenie pomocy osobom
opuszczającym swój kraj w obawie o własne życie i zdrowie. Jako Rzecznik Praw
Obywatelskich otrzymuję jednak niepokojące informacje dotyczące sytuacji osób
ewakuowanych z Afganistanu, które obecnie przebywają w ośrodkach dla cudzoziemców.
Zgodnie z dostępnymi danymi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, według stanu na dzień
27 sierpnia 2021 r., takich osób było 1 0241.
Według pozyskanych informacji, część z tych osób nie złożyła jak dotąd wniosków o
udzielenie w Polsce ochrony międzynarodowej. Wśród nich mają być także osoby, które nie
planują ubiegać się o taką ochronę w Polsce, albowiem posiadają rodziny w innych
państwach europejskich, bądź też w inny sposób są z tymi państwami związane. W związku
z tym osoby te mają wątpliwości co do swojego aktualnego statusu oraz co do dalszych
czynności, jakie powinny w tej sytuacji podjąć. Ponadto docierają do mnie sygnały
związane z trudnościami w zabezpieczeniu odpowiednich warunków bytowych w
ośrodkach, w tym co do wyżywienia2.
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, z późn. zm.),
zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przekazanie następujących informacji i
wyjaśnień:

Zob.: https://udsc.gov.pl/komunikat-dot-afganskich-wspolpracownikow-i-ich-rodzin-ewakuowanych-z-kabulu/, dostęp
z 31 sierpnia 2021 r.
2 RPO prowadzi odrębne postępowanie wyjaśniające ws. zatrucia grzybami dzieci afgańskiej rodziny umieszczonej w
Ośrodku Recepcyjnym Podkowa Leśna-Dębak.
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1. Ile osób ewakuowanych w ostatnim czasie z Afganistanu przebywa obecnie na
terytorium RP.
2. W których ośrodkach ulokowani zostali ww. cudzoziemcy (proszę przekazać dane
dotyczące poszczególnych ośrodków, w tym stopień wykorzystania dostępnych miejsc
oraz liczbę ewakuowanych kobiet, mężczyzn i dzieci).
3. Jaka jest ich obecna sytuacja prawno-pobytowa, w tym ile osób z ww. grupy ubiega się
w Polsce o ochronę międzynarodową i w jakiej sytuacji prawnej znajdują się osoby,
które dotychczas nie złożyły wniosków o przyznanie takiej ochrony.
4. Jakie kroki planowane są w stosunku do tych osób w przyszłości, po odbyciu przez nie
10-dniowej kwarantanny związanej z pandemią COVID-19.
5. Czy i w jakiej formie cudzoziemcy otrzymują informacje i pouczenia na temat ich
aktualnej sytuacji prawnej oraz konsekwencji podejmowania lub niepodjęcia
określonych czynności, np. złożenia w Polsce wniosku o udzielenie im ochrony
międzynarodowej, a także na temat ich praw i obowiązków jako cudzoziemców w
Polsce.
6. Czy do cudzoziemców dopuszczani są przedstawiciele organizacji pozarządowych
zajmujących się niesieniem pomocy migrantom.
7. Czy cudzoziemcom oferowany jest dostęp do pomocy prawnej i w jakiej formie.
8. Czy wszystkim cudzoziemcom zapewniany jest dostęp do niezbędnej pomocy
medycznej.

Stosownie do art. 17 ust. 2 ww. ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, będę
zobowiązany za niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na niniejsze wystąpienie, nie później
niż w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
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Do wiadomości:
Pan Mariusz Kamiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
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