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Rzecznik Praw Obywatelskich bada problem stosowania wobec osób małoletnich, a 

także dorosłych sprawujących nad nimi opiekę, środka zabezpieczającego, polegającego na 

umieszczeniu w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców. Zdaniem Rzecznika, 

konsekwencje stosowania wobec małoletnich tego środka są dalece nieproporcjonalne do 

chronionego w ten sposób interesu, jakim jest zapewnienie prawidłowego przebiegu 

postępowania w przedmiocie wydalenia z Polski lub wykonania wydanej w takim 

postępowaniu decyzji. Jak bowiem wskazują obserwacje dokonywane podczas wizytacji 

prowadzonych z polecenia i upoważnienia Rzecznika w ośrodkach strzeżonych, a także 

liczne skargi kierowane do Biura RPO przez samych osadzonych, pobyt w warunkach 

zbliżonych do więziennych zwykle jest dla małoletnich przeżyciem traumatycznym i może 

wpływać negatywnie - często w sposób nieodwracalny - na ich rozwój psychofizyczny. 

W dniu 6 lutego br. Rzecznik zwrócił się do Dyrektora Zarządu ds. Cudzoziemców w 

Komendzie Głównej Straży Granicznej o podanie danych statystycznych, dotyczących 

liczby małoletnich cudzoziemców przebywających w poszczególnych ośrodkach. Z 

uzyskanych wówczas informacji wynikało, że 22 lutego br. we wszystkich ośrodkach 

strzeżonych przebywało łącznie 35 dzieci. Dane te dawały podstawę do uznania, że 

umieszczanie małoletnich w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców jest częstą praktyką. 

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze 

zm.) zwracam się do Pana Komendanta z uprzejmą prośbą o poinformowanie Rzecznika, 

jak z perspektywy Straży Granicznej wygląda stosowanie omawianego środka 
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zabezpieczającego wobec osób małoletnich. Proszę przy tym o przedstawienie 

szczegółowych danych statystycznych za lata 2010 i 2011 oraz za okres od stycznia do 

sierpnia 2012 r., dotyczących liczby małoletnich cudzoziemców umieszczonych w 

poszczególnych ośrodkach strzeżonych, z uwzględnieniem liczby dzieci w wieku szkolnym 

oraz dzieci przebywających w tych placówkach bez opieki. Jeżeli jest to możliwie, proszę 

też o wskazanie średniego okresu stosowania tej formy detencji wobec małoletnich. 

Zwracam się także do Pana Komendanta z uprzejmą prośbą o przedstawienie aktualnych 

informacji na temat warunków, w jakich małoletni przebywający w ośrodkach strzeżonych 

korzystają z prawa do edukacji. W szczególności proszę o wyjaśnienie, czy w ośrodkach 

organizowane są zajęcia edukacyjne, jaki jest ich zakres programowy, kto je prowadzi i w 

jakim wymiarze czasowym oraz jakimi kwalifikacjami dysponuje. Rzecznik zainteresowany 

jest również tym, w jaki sposób osadzonym w ośrodkach dzieciom zapewnia się dostęp do 

opieki medycznej. W tym zakresie proszę z kolei Pana Komendanta o wskazanie, na jakich 

zasadach małoletni korzystać mogą z opieki lekarzy pediatrów, czy objęci są systemem 

badań profilaktycznych i okresowych, a także czy mają zagwarantowany dostęp do 

szczepień ochronnych. 


