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Misją Stowarzyszenia Interwencji Prawnej jest zapewnienie spójności społecznej  
poprzez działanie na rzecz równości wszystkich ludzi wobec prawa 

Zarówno Europejski Komitet do spraw zapobiegania torturom oraz nieludzkiemu lub 

poniżającemu traktowaniu albo karaniu (CPT)1, jak również Komisarz Praw Człowieka przy 

Radzie Europy2  wzywają  do zwolnienia cudzoziemców poddanych administracyjnej detencji 

w najszerszym możliwym zakresie. Komisarz Praw Człowieka dodatkowo zauważa, że w 

związku z zawieszeniem przekazań na podstawie rozporządzenia Dublin III, jak również 

zawieszeniem przymusowego wykonywania decyzji o zobowiązaniu do powrotu, brak jest 

rozsądnych perspektyw wydalenia cudzoziemców. Detencja takich cudzoziemców rodzi 

wątpliwości co do jej zgodności z prawami człowieka. Dodatkowo, Komisarz Praw Człowieka 

wzywa do natychmiastowego zwolnienia wszystkich dzieci poddanych administracyjnej 

detencji. Ich detencja, szczególnie w okresie pandemii COVID-19, nie leży w ich najlepszym 

interesie.  

Zwolnienie cudzoziemców z detencji, w szczególności cudzoziemców należących do 

grup wrażliwych, jest jednym ze środków, które państwa mogą podejmować w celu ochrony 

praw cudzoziemców i cudzoziemek w okresie pandemii COVID-19. Biorąc pod uwagę tempo 

rozprzestrzeniania się koronowirusa, zwolnienie cudzoziemców ze strzeżonych ośrodków dla 

cudzoziemców jest zgodne z obowiązkiem ochrony zdrowia publicznego.  

W okresie kiedy cudzoziemcy wciąż poddawani są administracyjnej detencji, wnosimy 

o rozważenie możliwości: 

 rozprzestrzenienia w zrozumiałych dla nich językach informacji o COVID-19 i 

możliwych do podjęcia działaniach prewencyjnych,  

 zagwarantowania zachowania odpowiedniego dystansu między 

cudzoziemcami m.in. poprzez modyfikację sposobu wydawania posiłków, a 

także kwaterowania wyłącznie jednego cudzoziemca w jednym pokoju (z 

ewentualnym odstępstwem w stosunku do rodzin z dziećmi), 

 zagwarantowania sprawnego działania systemu „Wirtualnych Wizyt”, tak aby 

cudzoziemcy poddani administracyjnej detencji mieli możliwość kontaktu z 

 
1 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Statement of 
principles relating to the treatment of persons deprived of their liberty in the context of the coronavirus disease (COVID-
19) pandemic, CPT/Inf(2020)13, 20 marzec 2020. 
2 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-for-release-of-immigration-detainees-while-covid-19-
crisis-continues 




