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Szanowny Panie Ministrze,

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, wobec zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego 
osób przebywających na terytorium Polski wynikającego z rozprzestrzeniającego się 
koronawirusa, jestem zaniepokojony również sytuacją cudzoziemców korzystających 
obecnie z pomocy socjalnej w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę 
międzynarodową (dalej: ośrodki dla cudzoziemców lub ośrodki). Dlatego też, działając na 
podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 2179, z późn. zm.), zwracam się do Pana Ministra z 
uprzejmą prośbą o udzielenie szczegółowych odpowiedzi na poniższe pytania:  

1. Czy wśród osób przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców znajdują się obecnie 
osoby z podejrzeniem koronawirusa, czy są osoby odbywające kwarantannę, 
ewentualnie czy u kogokolwiek, kto w ostatnim czasie przebywał w tych placówkach, 
stwierdzono zarażenie ww. wirusem?

2. Czy w związku z zagrożeniem epidemicznym zostały w ośrodkach wprowadzone 
jakiekolwiek dodatkowe procedury w zakresie profilaktyki zarażeń?

3. Czy osoby przyjmowane do ośrodków lub w nich przebywające, w przypadku których 
zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem, są poddawane testom na obecność tego 
wirusa? Czy do czasu otrzymania wyniku podlegają izolacji lub kwarantannie, a jeżeli 
tak, to w jakich warunkach?

4. W jaki sposób personel socjalny i medyczny zatrudniony w ośrodkach został 
przygotowany, jeśli chodzi o rozpoznawanie symptomów koronawirusa i reagowanie na 
takie przypadki?

Warszawa, 17 marca 2020 r.
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5. Czy cudzoziemcy otrzymują informacje w zrozumiałym dla nich języku o zagrożeniu 
koronawirusem i objawach, na które powinni zwracać uwagę?

6. Jakiego rodzaju zabezpieczenia dezynfekcyjne i sanitarne wprowadzono, zarówno po 
stronie personelu, jak i mieszkańców ośrodków? 

7. Czy w związku z zagrożeniem wprowadzono lub planuje się wprowadzić jakiekolwiek 
ograniczenia w korzystaniu z praw przysługujących osobom otrzymującym pomoc w 
ośrodkach, jeżeli tak, to na czym te ograniczenia polegają (będą polegać)?

8. Czy wprowadzono dodatkowe środki ostrożności wobec osób wchodzących na teren 
ośrodków, jeżeli tak, to na czym one polegają?

9. Czy w związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych 
zaproponowano dzieciom objętym obowiązkiem szkolnym jakiekolwiek alternatywne 
metody nauczania?

Proszę również Pana Ministra o przedstawienie, w miarę możliwości, analogicznej 
informacji na temat sytuacji osób starających się w Polsce o ochronę międzynarodową, 
korzystających z tego tytułu z pomocy socjalnej świadczonej poza ośrodkami dla 
cudzoziemców.

Stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, będę  
zobowiązany za udzielenie odpowiedzi na niniejsze wystąpienie nie później niż w terminie 
3 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Proszę też o przesłanie tej odpowiedzi mailem, 
na adres: marcin.sosniak@brpo.gov.pl. Jednocześnie uprzejmie przypominam, że stosownie 
do art. 17c ust. 1 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Rzecznik może przetwarzać 
wszelkie informacje, także informacje i dane wrażliwe, jeżeli jest to niezbędne do 
wykonywania jego ustawowych zadań.  

Z poważaniem

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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