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Lublin, dnia2iwietnia 2020 roku 

Pan 
Mirosław Wróblewski 
Dyrektor Zespołu 
Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego 
i Europejskiego 
BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 

W odpowiedzi na Pana pismo uprzejmie informufę, że szczegółowej analizie poddano zgłoszony 
przez Prezydenta Miasta Lublin Pana dr Krzysztofa Żuka problem małoletnich obywateli Ukrainy, którzy 
przebywają obecnie w Polsce. 

Mając powyższe na uwadze, w załączeniu przesyłam przedmiotowe pismo wraz z załącznikiem 
(kopiami udzielonych odpowiedzi) oraz poniżej przedstawiam informację o podjętych w tej sprawie 
działaniach: 
1. Przy wykorzystaniu wideokonferencji z kierownictwem podległych KMP w Lublinie komisariatów, 

w formie pisemnej oraz w ramach udzielanego instruktażu podczas odpraw do służby - wydano 
polecenia dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, gdzie określono zalecenia i reguły 
postępowania w przypadku podejmowania interwencji z niepełnoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy 
pozostają bez opieki osoby dorosłej, w tym określono by: 
• każdy przypadek traktować indywidualnie, jak również wnikliwej analizie poddawać okoliczności, 
jakie towarzyszą zdarzeniu. Podkreślono, że pierwszeństwo w zastosowaniu mają działania 
opiekuńcze wobec małoletnich; 
• w trakcie podejmowania interwencji każdorazowo kontaktować się z przełożonymi/pełniącymi 
dyżur z ramienia kierownictwa i w porozumieniu z nimi podejmować dalsze czynności; 

• podczas podejmowania czynności wykorzystywać możliwość całodobowego kontaktu 
z przedstawicielem Konsulatu za pomocą interwencyjnego telefonu, który na tę okoliczność wskazał 
Generalny Konsul Ukrainy w Lublinie Pan Vasyl Pavlyuk. W tym celu numer intenwencyjny Konsulatu 
dostępny będzie na wszystkich stanowiskach kierowania jednostek Policji woj. lubelskiego. 

2. Udzielono odpowiedzi do Prezydenta Miasta Lublin, w której podniesiono potrzebę podjęcia 
uzupełniających działań w postaci zapewnienia niepełnoletnim obywatelom Ukrainy dodatkowego 
wsparcia - w załączeniu kopia pisma. 

3. W związku z uzyskaniem nowej i nieznanej nam dotychczas informacji, która pojawiła się w piśmie 
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, że małoletnich osób, których ta sprawa dotyczy jest w Lublinie 
48, w uzupełnieniu zwrócono się do Prezydenta Miasta Lublina z prośbą o poinformowanie tych osób 
o przyjęciu przez Policję informacji na temat tego problemu oraz wprowadzonych zaleceniach do 
działań, jak również funkcjonującym całodobowo udostępnionym na ten cel intenwencyjnym telefonie 
Konsulatu Ukrainy. 



4. Dodatkowo informuję, że powyższe uwagi i zalecenia zostały równolegle przekazane do służbowego 
wykorzystania przez pozostałe jednostki Policji woj. lubelskiego, na wypadek gdyby tego rodzaju 
problematyczne sytuacje pojawiły się również poza miastem Lublin a także do straży miejskicli 
i gminnych, które obecnie zgodnie z poleceniem Wojewody Lubelskiego realizują zadania zlecone 
przez Policję. 

Jednocześnie podkreślam, że podniesiony problem pozostanie w szczególnym zainteresowaniu 
kierownictwa lubelskiej Policji, w imieniu której zapewniam, że każda sytuacja będzie rozpatrywana 
indywidualnie i z pełnym zrozumieniem a podczas podejmowanych czynności priorytetem pozostanie 
dobro i bezpieczeństwo małoletnich. Wyrażam przekonanie, że podjęte działania pozwolą na znaczące 
zminimalizowanie tego problemu. 
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Lublin, 1 kwietnia 2020r. 

Pan 

insp. Artur Bielecki 

Komendant Wojewódzki Policji 

w Lublinie 

Szanowny Panie Komendancie, 

w związku z § 18. ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. 
w sprawie ustanowienia określonycti ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii, który brzmi: „W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 
2020 r. przemieszczanie się osoby do ukończenia 18. roku życia jest możliwe wyłącznie pod opieką 
osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej", pragnę zwró
cić uwagę na sytuację uczniów i studentów cudzoziemskich, którzy zmuszeni są pozostać w Lublinie, 
zamieszkując w bursach szkolnych, akademikach lub na stancjach. W znacznej części są to osoby 
niepełnoletnie - z racji różnicy w polskim i ukraińskim systemie edukacji, rozpoczynają one studia 
ok. 17 roku życia i w chwili obecnej nie muszą mieć ukończonych 18 lat, z kolei osoby uczące się w 
szkołach ponadpodstawowych są bez wątpienia osobami niepełnoletnimi. Pozostają w Lublinie bez 
opiekunów prawnych, każda z nich posiada jednak notarialnie potwierdzoną zgodę na przekroczenie 
granicy i naukę w Polsce. Nałożony obowiązek opieki osoby dorosłej podczas pobytu poza domem 
w praktyce oznacza dla nich brak możliwości wyjścia do sklepu w celu zakupienia żywności i arty
kułów higienicznych czy jakiejkolwiek możliwości zaspokojenia potrzeb bytowych. 

Studenci i uczniowie cudzoziemscy są ważną częścią społeczności Lublina, których epidemia 
koronawirusa i ograniczenia w życiu społecznym z nią związane dotykają w takim samym stopniu, 
jak wszystkich innych lublinian i lublinianki. Oczywistym jest, że zobowiązani są do przestrzegania 
nałożonych na wszystkich zasad bezpieczeństwa na równi z innymi mieszkańcami, jednakże ich 
szczególna sytuacja może powodować szereg komplikacji i trudności, na jakie nie jest narażona 
pozostała część mieszkańców. Z obawy o ich bezpieczeństwo i możliwości zaspokajania potrzeb 
bytowych zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie najlepszej w tej sytuacji ścieżki postępowa
nia. 

Z wyrazami szacunku, 

Prezydent Miasta Lublin 

dr Krzysztof Żuk 
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KOMENDANT MIEJSKI POLICJI 

W LUBLINIE 

Ldz. LU09-2020-60099 Lublin, dnia 06.04.2020 r. 

Pan 
dr Krzysztof Żuk 

Prezydent Miasta Lublin 

W nawiązaniu do pisma z dnia 1 kwietnia 2020 r., nr dokumentu Mdok: 45231/04/2020 
dotyczącego prośby o wskazanie najlepszej ścieżki w obecnej sytuacji niepełnoletnich 
cudzoziemców przebywających na terenie naszego miasta, w świetle nowo obowiązujących 
przepisów, wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii, przedkładam informację w powyższym zakresie. 

Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują wyjątków w zastosowaniu do 
małoletnich cudzoziemców. Wprowadzone ograniczenia w poruszaniu się dotyczą wszystkich 
osób przebywających na terenie naszego kraju, w tym również cudzoziemców, którzy zgodnie 
z literą prawa zobligowani są do respektowania regulacji prawnych obowiązujących 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. ; f ? 

Zasadnym wydaje się jednakże stwierdzenie, iż w obecnych trudnych i specyficznych 
realiach wywołanych epidemią virusa C0VID-19, jak również w związku 
z niedoprecyzowaniem nowo obowiązujących przepisów, wynikającym z braku możliwość ich 
dostosowania do dynamicznie pojawiających się różnorakich aspektów w omawianym 
obszarze, problematyka odnośne sytuacji cudzoziemców z pewnością powinna również zostać 
potraktowana w sposób wyjątkowy. 

W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt, iż na chwilę obecną brak jest możliwości 
zredukowania aktualnie obowiązujących obostrzeń w stosunku do młodzieży ukraińskiej, 
uargumentowane wydaje się podjęcie przedsięwziąć w zakresie zapewnienia im niezbędnej 
pomocy podczas codziennego funkcjonowania w postaci wsparcia instytucji i podmiotów, 
podejmujących działania w związku z ich pob3^em na terenie naszego kraju np. kadry 
pedagogicznejz placówek oświatowo-wychowawczych, w których aktualnie przebywają (burs 
szkolnych), organizacji samorządowych oraz pozarządowych zajmujących się problematyką 
cudzoziemców, pomocy społecznej itp. 

Jednocześnie informuję, iż Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie wyraził gotowość 
podjęcia wspólnie z Policją interdyscyplinarnych działań w przedmiotowym zakresie 
uruchamiając telefoniczną Unię całodobową 784138 555, w przypadku wystąpienia utrudnień 



podczas wykonywania przez Policję obowiązków służbowych w stosunku do osób 
niepełnoletnich z Ukrainy. 

Nadmieniam, iż powyższa informacja przekazana została do jednostek i komórek 
organizacyjnych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie celem zapoznania oraz 
służbowego wykorzystania w opisanych przypadkach. Jak również powyższa informacja została 
przekazana funkcjonariuszom Straży Miejskiej miasta Lublin, którzy zgodnie z poleceniem 
Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki, z dnia 31 marca 2020 r., realizują zadnia zlecone przez 
Policję. 

Reasumując informuję, iż podniesione w przekazanej korespondencji zagadnienie 
pozostaje w stałym zainteresowaniu kierownictwa Komendy Miejskiej Poiicji w Lublinie. 
Pragnę zapewnić, iż każdy przypadek niestosowania się młodzieży ukraińskiej do aktualnych 
zasad i obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią virusa C0V1D -19 rozpatrywany będzie 
indywidualnie, z empatią i uwzględnieniem ich niewątpliwie utrudnionej aktualnie sytuacji 
prawnej, jednakże ze zwróceniem szczególnej uwagi na okoliczności wskazujące na poziom 
świadomość odnośnie podejmowanych zachowań w obszarze respektowania obowiązujących 
zasad, celem ochrony tego co dziś najcenniejsze - bezpieczeństwa własnego oraz osób 
postronnych. 

K O M E N D A N T MI&JSKi POHOJI 



KOMENDANT MIEJSKI POLICJI 

W LUBLINIE 

LUU9-2020-60099 Lublin, dnia 08.04.2020 r. 

Pan 
dr Krzysztof Żuk 

Prezydent Miasta Lublin 

W nawiązaniu do pisma z dnia 06.04.2020 r. dotyczącego szczególnej sytuacji 
nłepełnoletnicłi cudzoziemców przebywających na terenie miasta Lublin, związanej z pandemią 
wirusa COVID - 19 dodatkowo informuję, iż każdy przypadek niestosowania się takiej osoby do 
obowiązujących zasad i obostrzeń będzie traktowany indywidualnie, z należytą empatią, jak 
również w miarę możliwości będą podejmowane czynności opiekuńcze. 

Ponadto informacja o uruchomionej przez Konsula Generalnego Ukrainy całodobowej 
linii telefonicznej pod numerem 784-138-555, mającej na celu interdyscyplinarne wsparcie 
dzi iłań w przedmiotowjmi zakresie została przekazana do podległych jednostek i komórek 
organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz do Straży Miejskiej Miasta Lublin 
celem wykorzystania shiżbowego. 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przekazanie powyższej informacji 
niepełnoletnim obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie miasta Lublin oraz ich 
opiekunom. 

Jednocześnie zauważyć należy, iż przepisy prawa obowiązujące na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej nie przewidują wyjątków w zastosowaniu do cudzoziemców, w tym 
osób małoletnich. Wprowadzone ograniczenia dotyczą wszystkich osób przebywających na 
terenie naszego kraju, niezależnie od narodowości. 

W panujących obecnie trudnych realiach wywołanych pandemią wirusa C0VID-19 
szczególnie ważne jest respektowanie obowiązujących przepisów. Jest to nieodzowne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie miasta i kraju, 
niezależnie od wieku, czy narodowości. 

KOMENDANT M!EJSKl£Qtiai 

Smwomir Wlaćs n&okom 
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