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W nawiązaniu do wystąpienia Pana Rzecznika z dnia 25 lutego 2016 roku (sygn.XI.543.8.2016.MS)
w sprawie aktualnych planów dotyczących relokowania do Polski cudzoziemców z Grecji i Wioch
uprzejmie przedstawiam co następuje.
Na wstępie pragnę podkreślić, że bezpieczeństwo państwa i obywateli polskich stanowi
najwyższy priorytet w działaniach podejmowanych przez Polskę w obszarze polityki migracyjnej, dlatego
wszelkie działania w tym obszarze podejmowane będą z pełnym zapewnieniem bezpieczeństwa.
Należy wskazać, że w obu Decyzjach Rady (UE) z września 2015 roku, przyjętych przez poprzednią
Radę Ministrów, oprócz liczby osób, które państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) zobowiązały się
przyjąć w ramach relokacji, zawarto również gwarancje bezpieczeństwa dla krajów przyjmujących
migrantów.
W Decyzjach tych zawarto możliwość odmowy relokacji wnioskodawcy, w przypadku wystąpienia
uzasadnionych powodów wskazujących, że dana osoba może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa
narodowego lub porządku publicznego. W schemacie działań w stosunku do osób relokowanych
przewidziano m.in. ich jednoznaczną identyfikację i pobieranie odciskow linii papilarnych. Każda osoba
wnioskująca o nadanie statusu uchodźcy musi przejść weryfikację pod względem bezpieczeństwa,
zarówno przez właściwe służby kraju dokonującego pierwszej rejestracji cudzoziemca wnioskującego
o udzielenie ochrony międzynarodowej, jak i przez właściwe służby państw członkowskich, które
w ramach prowadżonej współpracy będą otrzymywać pełną dokumentację relokowanego uchodźcy.
W dniu 16 grudnia 2015 roku poprzez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Relokacji została
zgłoszona gotowość przyjęcia do Polski w pierwszej fazie 65 osób z Grecji i 35 osób z Włoch.
Jednakże rozpoczęte na przełomie 2015/2016 roku procedury napotykają na szereg trudności,
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odpowiednich procedur bezpieczeństwa w celu właściwej weryfikacji i ustalenia tożsamości osób, które
miałyby przybyć do naszego kraju.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest świadomy dotychczasowych zobowiązań w zakresie
przesiedleń i relokacji podjętych na forum UE przez poprzednią Radę Ministrów, jednakże kwestia
relokowania cudzoziemców z Grecji i Włoch jest ściśle uzależniona od pozytywnej weryfikacji
cudzoziemców zgłoszonych do relokacji, co ma szczególne znaczenie w kontekście niedawnych
zamachów terrorystycznych w Paryżu i w Brukseli. Dopóki osoby napływające z Bliskiego Wschodu
do Europy nie będą odpowiednio weryfikowane istnieje zagrożenie, że wśród relokowanych
cudzoziemców mogą znaleźć się osoby związane z terroryzmem.
Do chwili obecnej nie uzyskano całkowitej gwarancji bezpieczeństwa, dlatego wdrożone przez
Polskę procedury sprawdzające muszą być kontynuowane, by uzyskać pewność, że zgłoszeni przez Grecję
i Włochy do relokacji cudzoziemcy nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i obywateli.
Odnosząc się natomiast do zagadnienia pomocy socjalnej dla cudzoziemców relokowanych
z Grecji r Włoch uprzejmie informuję, że system udzielania pomocy relokowanym cudzoziemcom
przewiduje udzielanie pomocy socjalnej w ośrodkach dla cudzoziemców, z uwagi na wysokie
prawdopodobieństwo, iż osobom relokowanym trudno będzie samodzielnie znaleźć mieszkania poza
ośrodkami ze względu na językowe trudności komunikacyjne, liczebność rodzin, potencjalnie negatywne
nastawienie społeczeństwa oraz wysokie ceny najmu mieszkań na wolnym rynku.
Pomoc socjalna w ośrodku obejmuje:
■

zakwaterowanie,

■

całodzienne wyżywienie zbiorowe lub ekwiwalent pieniężny w zamian za wyżywienie,

■

kieszonkowe na drobne wydatki osobiste,

■

stałą pomoc pieniężną na zakup środków czystości i higieny osobistej,

■

jednorazową pomoc pieniężną lub bony towarowe na zakup odzieży i obuwia,

■

naukę języka polskiego i podstawowe materiały niezbędne do nauki tego języka,

■

pomoce dydaktyczne dla dzieci korzystających z nauki i opieki w publicznych placówkach,
szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych,

■

pokrycie, w miarę możliwości, kosztów zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych dla dzieci,

■

finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego w uzasadnionych przypadkach,

■

opiekę medyczną.
Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku złożenia przez cudzoziemca wniosku o świadczenie

pieniężne, w przypadku znalezienia zakwaterowania poza ośrodkiem, takie świadczenie zostanie
przyznane. Jest to szczególnie istotne w procesie usamodzielniania się cudzoziemca oraz harmonijnego
przejścia z etapu otrzymywania pomocy socjalnej do etapu realizacji Indywidualnych Programów
Integracji (IPI), gdyż warunkiem rozpoczęcia IPI jest zamieszkanie poza ośrodkiem.
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Jednocześnie pragnę podkreślić, ie kwestia dialogu ze społecznościami lokalnymi, w miejscach
do których trafiają cudzoziemcy ubiegający się o ochronę międzynarodową w Polsce, traktowana jest
jako ważne i priorytetowe zadnie.
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