
 
Notatka  

dotycząca Rocznego Raportu Amnesty International  
w części poświęconej uchodźcom i  osobom oczekującym na przyznanie azylu. 

 
 

1. W Rocznym Raporcie sporządzonym przez Amnesty International poruszona 

została kwestia ograniczenia prawa do pomocy integracyjnej wyłącznie do 

cudzoziemców, którym nadano status uchodźcy. Stan ten uległ zmianie wraz z 

wejściem w życie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416). Dotychczasowy status pobytu 

tolerowanego dla osób ubiegających się o status uchodźcy, ale nie spełniających 

kryteriów niezbędnych dla uzyskania tego statusu, zamieniony został przez 

instytucję ochrony uzupełniającej. Uprawnienie do korzystania ze wspomnianej 

pomocy przyznane zostało także osobom, którym przyznano prawo do takiej 

ochrony. Tym samym katalog podmiotów mogących korzystać z programów 

integracyjnych został poszerzony. 

 

2. W Raporcie Amnesty International podniesione zostały także zarzuty dotyczące 

niewystarczającego dostępu do pomocy medycznej w Ośrodkach dla 

Cudzoziemców Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu.  

Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż panujące we wspomnianych Ośrodkach 

warunki oraz jakość pomocy udzielanej zamieszkującym w nich cudzoziemcom 

poddawane są ocenie podczas wizytacji przeprowadzanych w tych placówkach 

przez pracowników Biura RPO. W 2007 r. i pierwszej połowie roku 2008 

zapoznano się z warunkami panującymi w dziesięciu Ośrodkach omawianego typu. 

W większości z nich, cudzoziemcom zapewniono należytą opiekę medyczną, 

organizując dyżury lekarzy odpowiednich specjalizacji (lekarzy internistów lub 

lekarzy medycyny rodzinnej i pediatrów) oraz dyżury pielęgniarskie. Jedynie w 

dwóch Ośrodkach stwierdzono brak dostępu do lekarzy pediatrów, co stanowiło 

znaczne utrudnienie ze względu na dużą liczbę zamieszkujących w tych 

placówkach dzieci i małoletnich. W obu tych przypadkach skierowane zostało 



wystąpienie do Dyrektora Biura Organizacji Ośrodków Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do zatrudnienia w 

placówkach lekarzy wspomnianej specjalizacji.  

Wspomnieć należy również o wizytacji przeprowadzonej w dniu 31 stycznia 

2008 r. w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, który to szpital 

- na podstawie umowy zawartej z Urzędem do Spraw Cudzoziemców - wykonuje 

zadania z zakresu koordynacji udzielania świadczeń medycznych osobom 

aplikującym w Polsce o nadanie statusu uchodźcy i korzystającym z pomocy w 

omawianych Ośrodkach. Informacje uzyskane podczas wizytacji pozwalają uznać 

system opieki medycznej nad osobami ubiegającymi się o nadanie statusu 

uchodźcy za efektywny i dostosowany do istniejących potrzeb. 

 

3. Odnosząc się do zasygnalizowanej w Raporcie kwestii warunków 

przetrzymywania cudzoziemców oczekujących na deportację podkreślić należy, iż 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich monitoruje standardy panujące w Ośrodkach 

Strzeżonych dla Cudzoziemców oraz w Aresztach w Celu Wydalenia, w których 

przebywają wspomniane wyżej osoby. W 2007 i 2008 r. przeprowadzone zostały 

wizytacje w pięciu tego typu placówkach (trzech Aresztach w Celu Wydalenia oraz 

dwóch Ośrodkach Strzeżonych dla Cudzoziemców). W trakcie wizytacji nie 

stwierdzono przypadków naruszania przepisów prawa dotyczących zatrzymywania 

cudzoziemców oraz ich umieszczania w Aresztach bądź Ośrodkach Strzeżonych. 

Zastrzeżeń osób wizytujących nie wzbudzały także warunki panujące w większości 

wspomnianych placówek. Za nieodpowiedni uznano jedynie standard jednego z 

budynków mieszkalnych Ośrodka Strzeżonego w Lesznowoli. W pozostałym 

zakresie stwierdzane w trakcie wizytacji uchybienia dotyczyły m.in.: braku dostępu 

do stosownych informacji o prawach i obowiązkach osadzonych, braku należytej 

opieki medycznej bądź nieodpowiedniego wyżywienia.  

 

4. Nawiązując do sprawy obywatela Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej, 

Pana Isy A., zaznaczyć należy, iż informacja zamieszczona w Raporcie Rocznym 



Amnesty International, dotycząca działań podjętych przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich jest nieprecyzyjna.  

Sprawa nieudzielenia pomocy medycznej Panu Isie A. podczas jego pobytu 

w Ośrodku Strzeżonym dla Cudzoziemców w Lesznowoli podjęta została w dniu 

12 listopada 2006 r. na podstawie publikacji prasowej. Z treści artykułu wynikało, 

iż Cudzoziemcowi nie zapewniono dostępu do niezbędnej opieki medycznej. 

Cudzoziemiec zmarł w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie w kilka 

miesięcy po opuszczeniu Ośrodka. W związku z przedmiotową sprawą, 

pracownicy Biura RPO przeprowadzili wizytację we wspomnianej placówce. O 

poczynionych w jej wyniku ustaleniach, w szczególności o wątpliwościach 

dotyczących zapewnienia Cudzoziemcowi dostępu do stosownej pomocy 

medycznej, poinformowano Prokuraturę Rejonową w Grójcu, prosząc jednocześnie 

o zbadanie przedmiotowej sprawy. Wystąpienie Rzecznika dotyczyło zatem 

indywidualnej sprawy Pana Isy A., a nie – jak podano w Raporcie – ogólnych 

warunków panujących w Ośrodku Strzeżonym.  

W odpowiedzi na wystąpienie Prokurator Prokuratury Rejonowej 

poinformował o wszczęciu śledztwa w sprawie narażenia Pana Isy A. na 

bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 

podczas jego pobytu w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli. 

Śledztwo zostało jednak umorzone wobec stwierdzenia braku znamion czynu 

zabronionego. W oparciu o opinię biegłych stwierdzono bowiem, iż postępowanie 

lekarzy z Ośrodka Strzeżonego w Lesznowoli nie naraziło Cudzoziemca na 

bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 

Po analizie akt udostępnionych przez Prokuratora Rejonowego Rzecznik nie 

stwierdził zaistnienia przesłanek, które uzasadniałyby dalsze działania w 

przedmiotowej sprawie.   


