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1'

Zakwaterowanie cudzoziemc6w umieszczonych
cudzoziemc6w w kontenerach

w strzeionych

osrodkach dla

Zgodnie z proponowanymizmianamiwprowadlanymiw

S 3a rozpor zqdzeniacudzoziemcy ubiegajqcy
siq w Polsce o ochronq miqdzynarodowq bqdq mogli
byi umieszczaniw kontenerach, w kt6rych
zainstalowane zostanq pokoje, umywalnie i ustqpy
dla cudzoziemc6w. projektowane zmiany
uzasadniono obecnq sytuacjq migracyjnq Europy i,,masowym
naplywem uchodlc6w i migrant6w do
kraj6w europejskich basenu Morza 516dziemnego,,.

Nale2y zwr6ci( uwagq, i2 liczba wniosk6w o udzielenie
ochrony miqdzynarodowej w Europie
zmniejsza siq w stosunku do lat poprzednichr, r6wnie2
obecne trendy migracyjne nie wskazujq na
wzmo2ony ruch migracyjny do Polski, co mialobrT uzasadniai
wprowadzenie nadzwyczajnych 6rodk6w
w postaci budowy kontener6w dla cudzoziemc6w. wediug danych szefa
urzqdu do spraw
cudzoziemc6w w 2016 roku zlo2ono t2 31g wniosk6w o
udzielenie ochrony miqdzynarodowej (dalej:
wnioski) w Polsce' Liczba wniosk6w jest wiqc mniejsza
ni2 w roku 2015, kiedy to o ochronq
miqdzynarodowq ubiegalo siq 12 325 os6b. Nale2y dodai,
ie 2015 byl rokiem, w kt6rym w catej Unii
Europejskieizlo2ono rekordowq w ostatnich latach liczbq
wniosk6w. od tego czasu liczba aplikacjijak
i wjazd6w na terytorium UE systematycznie spada.
stowarzyszenie przypomina, iz detencja jest ostatecznym
narzqdziem zarzqdzania migracjq i w
zadnym razie nie mo2e byi odpowiedziq na (nawet potencjalny)
naptyw uchodlc6w do kraju
cztonkowskiego UE. cudzoziemca, zwtaszcza takiego, kt6ry
ubiega siq o ochronq miqdzynarodowq,
W

201.6 zanotowano 9% spadek
no

liczby aplikacji

o

udzielenie ochrony miqozynarodowej
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umieicii w strze2onym osrodku jedynie w 6ci5le okreslonych
w ustawie przypadkach, a nie ze
wzglqdu na sam fakt stawienia siq na przejsciu granicznym.
umieszczenia w detencji nie u;rasadnia
mo2na

wiqc w 2adnym wypadku wzmo2ony ruch migrlacyiny, co
sugeruje uzasadnienie do projektu.
Je6li chodzi o osoby sktadajqce wnioski o udzielenie
ochrony miqdzynarodowej, paristwo przyjmujqc
aplikacje jest zobowiqzane do udzielenia wsparcia
cudzoziemcowi w trakcie procedury (tzw, pomoc
preintegracyjna), zatem konieczno6i przygbtowania
siq na ewentualnodi zwiqkszonej liczby wjazd6w
na terytorium RP powinna byi realizowana np. poprzez
zwiqkszanie miejsc w otwartych osrodkach
dla cudzoziemc6w, nie za5 w strzezonych osrodkach.
Kwaterowanie w warunkach substandardowych
cudzoziemc6w uciekajqcych z kraju pochodzenia z uwagi
na grozace im tam zagro2enie dla 2ycia lub
zdrowia albo z uwagi na prze6ladowania, nie jest odpowiednie
w szczeg6lnojci dla rodzin z dzieimi i
mo2e zagra2ai ich zdrowiu psychofizycznemu. Nawet je5li projektodawca
zaktadaiby ,2e przebyrrranie
w owych kontenerach bqdzie jedynie tymczasowym rozwiqzaniem, praktyka
pokazuje, 2e pobyt
cudzoziemc6w w strze2onych osrodkach nie jgst kr6tkotrwaly.
wedlug informacji udzielonej przez
Komendanta Nadbu2afiskiego oddzialu stra2y Granicznej
iredni czas pobytu maloletnich w
strze2onym oirodku dla cudzoziemc6w w Biatei Podlaskiej
wynosit 71. dniz.Zakwaterowanie rjzieci w
takich warunkach jest niehumanitarne i moze pogtqbi6
ich traumq zwiqzanqz przebywaniem w
zamkniqciu.

spos16d kraj6w cztonkowskich uE dotychczas jedynie
wqgry zdecydowafy siQ umieszczai
cudzoziemc6w w kontenerach, co spotkalo siq z uzasadnionym
sprzeciwem spotecznosci
miqdzynarodowej m.in. wysokiego Komisarza NZ ds. Praw
czlowieka oraz wysokiego Komisarza NZ
ds' Uchodlc6w' Uzasadnione jest przypuszczenie, i2 przetrzymywanie
w kontenerach cudzoziemc6w,
wtym os6b ubiegajqcych siq o ochronq miqdzynarodowq, azwlaszczadzieci,
rodziibqdzie oo raron,u
paristwa polskiego obowiqzek odszkodowawczy, jeSli
nie przed sqdami krajowymi, to przed
trybunafami miqdzynarodowymi, analogicznie np. do orzeczenia
w sprawie Muskhadzhiyeva i inni v.
Belgio (skarga nr 41442/07), saodi v. wielka Bryttonia (skarga
nr !3229/03) i innych, w kt6rych ETpcz
uznawat warunki detencji za prowadzqce do nieludzkiego poni2ajqcego
i
traktowania bqd1
naruszajqce prawo cztowieka do wolno6ci osobistej.
Szczeg6lnq uwagQ zwraca brak jakiegokolwiek zr6inicowania
miqdzy warunkami detencji os6b
dorostych i dzieci' wobec braku jakichkolwiek zapis6w
w rozporzEdzeniu, jedynie od decyzji stra2y
Granicznej bqdzie zale2alo, czy zatrzymane dzieci cudzoziemcy
zostanQ umieszczone w pokojach
mieszkalnych, czy w kontenerach' warto w tym miejscu przypomni
ec, i2 ju2 w sprawie Mubi6nzi6
Mayeka iKaniki Mitunga v' Belgia (skarga nr t3t78/03) ETpcz
stwierdzii,2e umieszczenie dziecka w
zamkniqtym oirodku wtakich samych warunkaoh, jakos6b
doroslych ibez dostosowania ich do jego
sytuacji oznacza brak wystarczajqcej ochrony prawa tego dziecka
do wolnogci osobistej prowadzqcy
do naruszenia art. 5 ust. 1 EKpCz .

z

Pismo Komendanta Nadbu2a6skiego oddzialu stra2y Granicznej
z dnia 21. lutego 2ot7 r. (NA-01-120/17).
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Tym samym nie spos6b znalei(, ratio legis dla wprowadzenia
drastycznie wrecz ograniczajqcych
prawa cudzoziemc6w umieszczonych w detencji rozwiqzal,
kt6re ponadto narusza6 bedE
standardy i zobowiqzania miqdzynarodowe Folski.

2. wyposaienie

okien w kraty z prqt6w rub praskownik6w

w

projekcie rozporzqdzenia projektodawca powraca
do zarzuconego w 2015 roku sposobu
zabezpieczania okien pomieszczer mieszkalnych w
oirodkach strzezonych kratami (5 6 pkt 2). Brak
jest jednak2e jakiegokolwiek ratio legis dla wprowadzenia
ww. ograniczenia. z calq pewnosciq
rezygnacja z krat byfa posuniqciem we wlaiciwym kierunku,
albowiem zmniejszyta wra2enie klimatu
wiqziennego w osrodkach, w kt6rych dla przypomnienia,
nie sq umieszczani przestqpcy, a
niejednokrotnie przebywajE tam rodziny z dzieimi.
Brak jest

w

uzasadnieniu projektu informagji jakoby wprowadzone
w 2015 roku zlagodzenie
zabezpieczeri wplynqfo na zwiqkszenie liczby ucieczek
z oirodk6w przez okna, co byloby jedynym
racjonalnym uzasadnieniem powrotu do takiego obostrzenia.
Domniemywai mo2na, i2 wym6g
montowania krat bqdzie dotyczytgt6wnie kontbner6w przeznaczonych
na pokoje mieszkalne, jednak
nie wynika to z brzmienia przepisu, kt6ry nie wylqcza mo2liwo6ci
zastosowania krat w kazdym innym
budynku z pomieszczeniami mieszkalnymi.
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