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Do Rzecznika Praw Obywatelskich docierają liczne sygnały świadczące o 

trudnościach towarzyszących doprowadzaniu przez Straż Graniczną zatrzymanych 

cudzoziemców do wskazanych przez sąd ośrodków strzeżonych w sytuacji, gdy ośrodki te 

oddalone są o kilkaset kilometrów od miejsca zatrzymania cudzoziemca.

Do czasu wejścia w życie nowej ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

(Dz.U. z 2013 r. Nr 1650 ze zm.), możliwe było tymczasowe umieszczenie osoby, 

skierowanej przez sąd do ośrodka strzeżonego, w innej placówce detencyjnej. Zgodnie 

bowiem z art. 101 ust. 4 nieobowiązującej już ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 ze zm.), w przypadku zaistnienia 

przeszkody uniemożliwiającej doprowadzenie cudzoziemca do ośrodka strzeżonego (aresztu 

w celu wydalenia) lub przyjęcie go tam, cudzoziemiec mógł być umieszczony w 

wydzielonym pomieszczeniu Straży Granicznej lub Policji do czasu usunięcia przeszkody. 

Przepis ten był stosowany m.in. wówczas, gdy cudzoziemiec zatrzymany przy granicy 

zachodniej umieszczony miał zostać w jednym z ośrodków strzeżonych, znajdujących się w 

województwach wschodnich. W takim przypadku, zgodnie z istniejąca praktyką, aby 

uniknąć uciążliwości związanych z długotrwałą podróżą cudzoziemiec był kwaterowany na 

noc w najbliższej placówce o charakterze detencyjnym i kontynuował podróż następnego 

dnia.
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Nowa ustawa o cudzoziemcach w art. 396 ust. 1 ograniczyła możliwość 

tymczasowego umieszczenia w innych placówkach detencyjnych wyłącznie do osób, wobec 

których orzeczony został areszt dla cudzoziemców. W konsekwencji, w analogicznym do 

powyższego przypadku osoby zatrzymane przy granicy zachodniej są transportowane 

bezpośrednio do wyznaczonych przez sąd ośrodków strzeżonych od razu po tym, jak 

zapadnie w ich sprawie orzeczenie o zastosowaniu detencji. Problem ten dotyczy w 

szczególności rodzin z dziećmi. Ośrodki strzeżone, które jako jedyne mogą przyjmować 

osoby małoletnie, znajdują się bowiem w Kętrzynie w woj. warmińsko - mazurskim i Białej 

Podlaskiej w woj. lubelskim. W takich przypadkach dzieci narażone są na wszelkie 

niedogodności wynikające z wielogodzinnej podróży, bez przerw na nocny spoczynek.

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

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), zwracam 

się do Pana Komendanta z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie obowiązującej we 

wskazanym zakresie praktyki i zajęcie stanowiska wobec przedstawionych przez Rzecznika 

wątpliwości. Proszę przy tym Pana Komendanta o ocenę, czy w świetle obowiązujących 

przepisów prawa możliwe jest zapewnienie takiej organizacji doprowadzenia, aby we 

wskazanych wyżej okolicznościach nie narażać cudzoziemców, zwłaszcza dzieci, na 

nadmierne uciążliwości związane z długotrwałą i nieprzerwaną podróżą.
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