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Uprzejmie informuję Pana Ministra, że na przełomie października i listopada 
ubiegłego roku, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich przebywał na terenie Województwa 
Zachodniopomorskiego i Lubuskiego, gdzie wizytował drogowe przejścia graniczne na granicy 
państwowej z Republiką Federalną Niemiec w Świecku i Olszynie oraz areszty deportacyjne 
przy komendach Pomorskiego i Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej. Celem wizytacji było 
zapoznanie się z problematyką jakości obsługi obywateli polskich i cudzoziemców 
przekraczających polsko - niemiecką granicę państwową, nielegalnej migracji oraz 
przestrzegania praw cudzoziemców pozostających w procedurze deportacyjnej i osadzonych 
w aresztach w celu wydalenia. 

W trakcie pobytu Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich odbył spotkania m. in. z 
Wojewodą Lubuskim Andrzejem J. Korskim oraz Komendantem Pomorskiego Oddziału Straży 
Granicznej w Szczecinie płk. Jackiem Bogdanem i Komendantem Lubuskiego Oddziału Straży 
Granicznej w Krośnie Odrzańskim mjr. Maciejem Jędrzejowskim. W toku tych spotkań podjęto m. 
in. kwestię kłopotów z prawidłową realizacją procedur związanych z wykonaniem decyzji 
deportacyjnych, jakie stwarza niewystarczająca w stosunku do rzeczywistych potrzeb pojemność 
Ośrodka Strzeżonego dla Cudzoziemców w Lesznowoli k. Grójca oraz znaczna odległość do tego 
ośrodka. 

Wojewoda Lubuski zasugerował potrzebę utworzenia nowych ośrodków strzeżonych dla 
cudzoziemców, zlokalizowanych na terenie województwa. Mogły by one powstać na bazie 
zlikwidowanych jednostek wojskowych. Dodatkową korzyścią takiego rozwiązania byłby fakt, że w 
ośrodkach mogli by znaleźć zatrudnienie byli żołnierze zawodowi, zwolnieni ze służby wskutek 
likwidacji swych macierzystych jednostek. 
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Utworzenie nowych ośrodków służyłoby nie tylko rozwiązaniu doraźnych kłopotów z 
prawidłową realizacją procedur deportacyjnych, ale także poprawiłoby relację między liczbą miejsc 
w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców a liczbą miejsc w aresztach w celu wydalenia 
pozostających w dyspozycji Policji i Straży Granicznej. W sytuacji, gdy podstawowym środkiem 
detencyjnym, zabezpieczającym wykonanie decyzji o wydaleniu cudzoziemca z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jest umieszczenie go w ośrodku strzeżonym, a osadzenie w areszcie 
deportacyjnym jest środkiem o charakterze zaostrzonym - stosunek liczby ok. 130 miejsc w 
jedynym ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców do liczby ok. 400 miejsc w aresztach 
deportacyjnych trudno uznać za optymalny. 

Z tych powodów, uznając sugestię Wojewody Lubuskiego za godną rozpatrzenia, 
pozwalam sobie przedstawić ją pod rozwagę Pana Ministra. Będę wielce zobowiązany za 
informację dotyczącą stanowiska Pana Ministra w tej sprawie. 
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