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Pan
Joachĺm Bľudziński
Minĺsteľ Spľaw Wewnętľznych
i Administracji

\1, tLuu 3 h",
w związku z się w Ministeľstwie Spľaw Wewnętrznych i Administracji

pracami legislacyjnymi nad projektem rczporządzenia| zmieniającego rozporządzenie

w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku d|a cudzoziemców2, pľoszę o pľzyjęcie stanowiska

Rzecznika Praw Dziecka odnośnie proponowanych zmian ww. akcie wykonawczym.

W projekcię zawarto propozycję zmiany $ 7 ust. 4 zaŁącznika do ww. rozporządzenia'

tj. zbioru zasad regulujących pobyt cudzoziemców ubiegających się w Polscę o udzięlenie

ochľony międzynaľodowej w otwartych ośrodkach prowadzonych pÍzez Szefa Urzędu

do Spľaw Cudzoziemców. Dokument ten przewiduje obecnie m'in., Że pľawo wejścia na teren

takiego ośrodka jest uzaleŻnione od uzyskania pÍzez zainteresowaną osobę trzecią

kuŻdorazowej zgody ww. organu lub upowaŹnionego pľacownika Urzędu do Spľaw

Cudzoziemców ($ 7 ust' l i 2 Regulaminu pobytu w ośľodku dla cudzoziemców3).

W $ 7 ust. 4 Regulaminu w jego obecnym brzmieniu, ww. reguła została zmodyfikowana

względem pracowników organizacji społecznych udzielających pomocy cudzoziemcom oľi|z

nauczycieli prowadzących z dziećmi zajęcia indywidualnego nauczania lub obowiązkowego

przygotowania przedszkolnego ($ 7 ust. 4 Regulaminu). osoby te mogą uzyskać zgodę

na wejście na teľen ośrodka [...] na olłes prowadzenia działań no rzecz cudzoziemców.'.

W przedstawionym projekcie rozporządzenia zmieniającego Zapľoponowano' aby tego

rodzaju długoterminowe zgody mogły być, przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców

wydawane również nauczycielom prowadzącym na terenie ośrodka obowiązkowe zajęcia

t Projekt z dnia 8 lutego 2018 r. - https://leeislacja.rcl.gov.pllprojekt/12308351/katalog/12491940#12491940
2 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętľznych z dnia23 paździemika 20 l5 ľ. w sprawie regulaminu pobýu
w ośrodku dla cudzoziemców (Dz. U. poz. l828).
3 Dale.i: Regulamin.
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edukacyjne w rozumieniu art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo

oŚwiatowea.

Propozycja ta nie wzbudzlłabv pľawdopodobnie negatywnych ocen i nie wywołałaby

zaniepokoj enia Rzęcznika Pľaw Dziecka, gdyby nie pierwotne brzmienie jej uzasadnienia.

Wskazano w nim m.in., Że: [..'] pojau,iajqce się negatyune nastawienie ĺokaĺnej społeczności

do ctłdzoziemców ubiegajqcych się o udzieĺenie ochrony międzynarodowej, rodzq konieczność

posrukiv,ania ronłiqzari [dop' innych niż obecnie obowiązujące], które przyczyniq się

do ułahyienia i ulepszenia sposobu nauczania dzieci cudzoziemskich w Polsce.

dalszej części pierwotnego uzasadnienia do projektu rozporządzenia wyrażono

z kolei następujące stanowisko: [...J brak znajomości języka polskiego (szczególnie

w poczqtkou,ym okľesie uczęszczania do szkoły) oraz różnice kulturowe między małoletnimi

cudzoziemcami a dziećmi polskimi prowadzq do opóźniania reąĺizącji progľamu szkolnego

oľaz konfliktów wynikajqcych z róŻnic kultuľowych t ] uczęszczanie dzieci cudzoziemskich

do szkół wrąZ Z dziećmi poĺskimi moŻe zniechęcać mąłoĺetnich cudzoziemców do nauki [...J
z powodu opóźnień w realizacji programu szkolnego w stosunku do poĺskich ľówieśników

i trudności w nadrobieniu wymaganego materiału szkolnego. Jednocześnie wyŻej wskazane

okoliczności negatywnie i demobiĺizująco wpływajq nie tylko na dzieci cudzoziemskie, które

niechętnie chodzq do szkoły, ąle takze na dzieci poĺskie.

PowyŻsze aľgumenty, krytyczne wobec obecnego, integrującego modelu kształcenia

małoletnich ubiegających się o udzielenie ochĺony międzynarodowej dopľowadziły

do podjęcia pľac nad rozwiązaniami umozliwiającymi ľealizowanie przez dzieci obowiązku

szkolnego poza siedzibą szkoły' tj. w ośrodku dla cudzoziemcőw' Zarőwno w pierwotnej,

jak i w zmodyľrkowanejs wersji uzasadnienia do projektu rczporuądzenia wskazano,

Że byłoby to możliwe na podstawie porozumien zavłieranych przez Szefa Urzędu do Spľaw

Cudzozięmcőw z oľganami pľowadzącymi szkoły, zaś ułatwieniem ich realizacji miałaby się

stać właśnie nowelizacja $ 7 ust. 4 Regulaminu. Potrzebę zawarcia stosownego poľozumienia

miałyby przedstawiać Szefowi Urzędu do Spľaw Cudzoziemców władze gmin, na obszarze

których funkcjonują szkoły, do których uczęszczały dotąd dzieci ubiegające się o udzielenie

ochĺony międzynaľodowej i zamieszkujące wraz z rodzinami w ośrodkach dla cudzoziemców.

a Dz.U. z2Ol'7 r. poz. 59 zę 7ÍÍ|. - dalej: Prawo oświatowe / P.o'
5 Projekt zdĺía26lutego 2018 r. - https://leeislacja.rcl.gov.pllprojekt/1230835l/katalogi l2491940#l249l940
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Przystępując do oceny ww. pľojektu, wskazać na|eży, ze - pomimo modyfikacji jego

uzasadnienia (usunięcie m'in. cýowanych, kontrowersyjnych fragmentów przedmiotowego

dokumentu) - opinia o projekcie rozporządzenia nie może abstľahować od motywów

pierwotnie wyrazonych w jego uzasadnieniu i które Rzecznik Praw Dziecka ocenia

negatywnie.

Nie ulega wątpliwoŚci, Że w przypadku ułatwienia / zachęcenia organów gmin

đo zawierunia z Szeťem Urzędu do Spľaw Cudzoziemców porozumień o pľowadzeniu zajęć

szkolnych dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców (zachętą byłaby tu zmiana $ 7 ust. 4

Regulaminu), władze lokalne z pewnością kieľowałyby się przy podejmowaniu takiej decyzji,

niestety, również motywami wyrazonymi w pierwotnej wersji uzasadnienia do pľojektu

rozpovądzenia. obawiam się' ze wśród nich decydujące znaczenię miałyby narastająca

niechęć społeczności lokalnych wobec cudzoziemcőw, czy teŻ przeświadczenie, że uczniowie

będący obywatelami polskimi niejako ''ucierpią'' na skutek obnizonego (do możliwości

i potľzeb uczniów-cudzoziemcőw) poziomu nauczania w szkole.

Do obu wskazanych powyżej kierunków argumentacji' któľe miałyby uzasadniać,

choćby częściowe i czasowe prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów-

cudzoziemcőw poza siedzibami szkół, na|eŻy odnieśi się jednoznacznie kľytycznie.

Pľzypomnienia wymaga, Że zgodnie z Konwencją o prawach dzieckaó, pľawo do nauki

na zasađzie równych szans (aľt. 28 ust. 1) pľzysługuje wszystkim dzieciom bez względu

na ich cechy indywidualne (art. 2). Warto takŻę zwrőcić w tym miejscu uwagę na art. 13

ust. 1 Międzynarodowego Paktu Pľaw Gosp odarczych, Społecznych i Kulturalnych7, zgodnie

zktőrym: Państv,a Strony [..'] uznajq prűwo każdego do nauki. Sq one zgodne, że nauczanie

powinno zmierzać do pełnego ľonłoju osobowości i poczucia godności ludzkiej i umącniąć

poszanowanie praw człowieką i podstawowych wolności. Sq one ľównieŻ zgodne, Że nauka

powinna umożlÍwíać wszystkim efektywny udział w wolnym społeczeństwie, rozwijać

zľozumienie, toleruncję i pľzyjaźń mięĺIzy wszystkimi narodami í wszystkintí gľupami

rasowymi, etnícznymí lub religijnyní...

W ocenie Rzecznika, pełna rea|izacja - zdefiniowanego w powyższy sposób - prawa

do nauki zostałaby w sposób oczywisty utrudniona na skutek pozbawienia tak małoletnich

ó Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., przyjęta przez Zgromadzenie ogólne Narodów
Zjednoczoĺych dnia 20 listopada l989 r. (Dz.U. z |99l r. Nr l20, poz. 526).
7 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku
dnia l9 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169).
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cudzoziemców, jak i uczniów polskich możliwości codziennego spotykania się ze swoimi

szkolnymi rówieśnikami pochodzącymi z innych państw i obszarów kultuľowych. Wzajemne

poznanie się jest niewątpliwie najlepszą metodą walki ze stereotypami' które stają się

następnie pozywką dla wzajemnej niechęci i bľaku tolerancji. Twórcy art. 13 ust. 1 ww.

umowy międzynaľodowej zdawali sobie sprawę z takiego stanu rzeczv, dlatego też połoŻyli

w tym przepisie tak duży nacisk na pľowadzenie kształcenia w duchu zasady równości

wszystkich ludzi i tolerancji.

Mając povlyŻsze na uwadze, :uwaŻam, Że rozdzielanie dzieci-cudzoziemców od ich

polskich rówieśników - co byłoby skutkiem zmiany przyjętego obecnie systemu edukacji

włączającej małoletnich ubiegających się o udzielenie ochrony międzynaľodowej (do czego

pośrednio zachęca przedstawiony pľojekt) - nie tylko nie stanowiłoby adekwatnej odpowiedzi

na narastającą niechęć społeczności lokalnych do obcokĺajowców, ale prowadziłoby wręcz

do jej dalszego nasilania się na zasadzie obawy i odrzucania tego, co obce i inne. Stanowisko

takie ptzyjý Komisarz Praw Człowieka Rady Euľopy, zwracając uwagę' Że: Brąk kontaktów

międzykulturowych skutkuje niższym poziomem tolerancji dĺa róŻnorodności, brakiem

szącunku dla róznic religijnych i kulturowych i nasila nastroje rasistowskie, dyslcryminację

i aĺienację wśród młodziezy [...J edukacja włqczajqcą wręcz przeciwnie - niweĺuje różnice

kulturowe, społeczne, reĺigijne i inne, i sprzyja budowaniu wspĺiĺnych wartości

w społeczeńsnyies.

Co jednak najistotniejsze, odejście od obecnego _ w ocenie Rzecznika Praw Dziecka,

funkcjonującego barđzo dobrze modelu nauczania małoletnich ubiegających się

o udzielenie ochľony międzynarodowej, prowadziłoby do dyskryminacji tych dzieci i mogło

poważnie zaburzyć, ich dalszy rozwój psychofizyczny. Podkľeślenia wymaga przy tym,

Że tego rcdzaju działanie dyskľyminowałoby małoletnich zamieszkujących w ośľodkach

dla cudzoziemców nie tylko względem dzieci polskich, ale takŻe wobec małoletnich również

ubiegających się o ochronę międzynarodową' ale mieszkających z rodzicami poza ośľodkami

i wobec dzieci migrantów, ktőrzy przyby|i do Polski wÍaz z rodzinami np. w poszukiwaniu

pracy. Ponownie zgodzić' się należy w tej mierze z Komisarzem Praw Człowieka Rady

Europy, który wskazuje (w cýowanym juŻ rapoľcie), Że'. Segregacja w szkoĺe jest praktykq,

która nie tylko dyslĺryminuje dzieci i łamie ich prawo do edukacji na równych zasadach, lecz

także zmniejsza ich Szgnse na zdobycie najważniejszych umiejętności życiowyclt popľzez

8 Zwalczanie zjawiska segregacji społecznej w szkołach w Europie poprzez wdľażąnie edukacji włqczajqcej,
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kontakty z innymi; jest to często pierwszy krok do segregacji społecznej w dorosłym życiu.

['..] Izoĺowanie grup mniejszościowych takich, jak [' ] migranci świezov,łqczeni do systemtĺ

edukacji, uniemożIiwia społecznq integrację uczniów z takiclt grup i osłabią spójność

społeczeństv,a'

Tego rodzaju stanowisko, podziela takŻe Europejska Sieć Rzeczników Praw Dziecka

(ENOC), która podczas ostatniego spotkania regionalnego, które odbyło się w Atenach,

w listopadzie 2017 r., w ľekomendacjach9 skierowanych do rządőw państw członkowskich

podkľeŚliła, Że: ĺ4/szystkie dzieci t...] powinny mieć dostęp ďo edukacji obowiqzkowej

i nieobowiązkowej [...J w wolności oĺI dyskryminacji i/Iub segregacji rasowejlj. Dzieci,

któľe nie znajq języka państs'va pľzyjmuiqcego, powinny mieć mozliwość uczęszczania

na językou,e kursy pľZygotowawcze i jednocześnie integrowania síę z dzÍećmi w lokalnej

szkole||. Zalecenia te stanowiły tym samym swoiste dopełnienie apelulz, któľy ENOC

wystosowała w tym pľzedmiocie do państw członkowskich we wrześniu 2016 r.

W tym kontekście naleŻy pamiętać o szczególnym zobowiązaniu, któľe

Rzeczpospolita Polska przyjęła na siebie z mocy aľt. 39 Konwencji o pľawach dziecka.

Zgodnie z tym uregulowaniem: Paristu,a-Strony będq podejmowały wszelkie włuściwe kroki

dla ułatwienia przebiegu rehabilitacji fizycznej i psychicznej oraz reintegracji społecznej

dzíecka, które padło ofiarq jakiejkolwiek formy zalliedbaĺlia, wyzysku lub wykoľzystania,

tortuľowania lub jakiejkolwiek innej formy oĺcrutnego, nieludzkiego czy ponizajqcego

traktowania albo karąnia bqdź konfliktu zbrojnego. Taka rehabilitacja czy reintegracja

przebiegać będzie w środowisku, które sprzyja zdrowiu, zapewnieniu własnego szacunku

i godności dziecka.

Nie ulega wątpliwości, Że zđecydowana większość małoletnich przybywających

do naszego kraju w poszukiwaniu ochľony międzynaľodowej doświadczyła (czy to w kĺaju

pochodzenia, czy to podczas pođroŻy do Polski) jednej Z ww. form przemocy. Nie ma przy

tym - dla ustalenia takiego stanu ľzeczy - znaczenia, czy okoliczności te są następnie

uznawane za kwaliťlkujące dzieci do nadania im statusu uchodŹcy, udzięlenia ochĺony

uzupełniającej albo zgody na pobyt ze wzg|ędőw humanitarnych, gdyŻ ma na to wpływ wiele

9 Ząlecenią wydane w celu zclbezpieczenia praw clzieci w drodze: Problełn integracji społecznej migrantów,
Ateny, listopad 2017 r., tłumaczenie - http://brpd.gov.pVaktualnosci-wystapienia-generalne/na-pomoc-dzieciom-
w-drodze
|0 Ząlecenia..., pkt 2.5 lit. a.
tr Zalecenia..., pkt 2.5 lit. b.
|2 Position Stątement on Equal opportunities for Atl Chitdľen in Educątion, Wilno, wrzesień 2016 r' - pkt 7.
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dodatkowych czynników prawnych i faktycznych. Faktem pozostaje' Że małoletni Ci,

niejednokľotnie baľdzo cięŻko doświadczeni przez los, powinni koľzystać, z gwarancji

przewidzianych w art. 39 Konwencji o pľawach dziecka i mają prawo do szczegőlnego

wspaľcia władz publicznych w procesie reintegľacji społecznej, którego niebywale ważnym

elementem jest edukacja włączająca. Jej istotnyrn elementem jest zaś codzięnne spotykanie

się z polskimi rówieśnikami, nawiązywanie z nimi relacji, wzajemne wspieranie się, czy teŻ

zdrowa rywalizacja.

Rzecznik Praw Dziecka nie pođziela stanowiska' które ,,usprawieđliwia''

dopuszczalność czasowego realizowania przez te dzieci zajęć edukacyjnych poza szkolą

rzekomo niŻszym poziomem nauczania i gorszymi wynikami uczniów polskich z klas,

do których uczęszczają takŻe małoletni cudzoziemcy' Jak wskazują dostępne badania,

na któľe powołuje się w swoim - przywołanym juŻ pov,yżej - raporcie Komisarz Praw

Człowieka Rady Europy: t'..] segregacja w szkole ma negatywny wpływ nie Ęlko
na mniejszości społeczne czy uczniów w gorszej sytuacji życiowej, Iecz także obniża ona

jakość edukacjí i osiqgnięcia wszystkich uczqcych się. [...J Państwa majqce najvlyŻszy

wskaźnik integracji społecznej w szkołach (szkoły wysoce heterogeniczne kuĺturowo

i społecznie) majq tez najlepsze wyniki ['..J przypisuje się [dop. te wyniki] tał. ,,współpracy

rĺiwieśniczej", czyli pozytyvnemu efektowi v,,gpĺiłpracy pomiędzy uczniami, którzy gorzej

sobie radzq, z tymi, którzy majq lepsze wyniki w nauce.

Nalezy pľzy tym zvłtőcić, uwagę' Że Pľawo oświatowe przewiduje liczne instrumenty,

których celem jest maksymalnie szybkie wyrównanie tego ľodzaju rőŻnic mięđzy małoletnimi

Polakami i dziećmi pochodzącymi z innych państw. Są to dodatkowe zajęcia z języka

polskiego (art. 165 ust. 7 P.o.") i zajęcia wyrównawcze z innych przedmiotów (art. 165

ust. 10 P.o.'o), jak równieŻtzw. asystent kulturowy (art. 165 ust. 8 P.o.''), którypowinien

pomagać w codziennej pracy zarőwno nauczycielowi, jak i samęmu dziecku. Rzecznik Praw

Dzięcka pľzypomina także, Że do polskiego systemu edukacji małoletnich cudzoziemców

'' Aĺt. l65 ust. 7 P.o.'. osoby niebędqce obpuatelami polskimi, pocllegajqce obowiqzkowi szkolnełnu
lub obowiqzkowi nallki, które nie znajq języka polskiego albo znajq go na poziołnie niewystaľczajqcym
do korzystanią z nauki, łnajq prawo ĺlo ĺlodĺltkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Dodaĺkowq naukę języka
polskiego dla tych osób oľgani:tje oľgan prowadzqcy szkołę.
14 Aĺt. 165 ust. l0 P.o.: osoby, o których mowa ýý ust. 7 i 9, mogq korzystać z dodatkowych zajęć
wyrównawczych v, zakľesie pľzedmiotów nątłczania organizowanych przez organ pľowadzqcy szkołę, nie dłtlżej
jednak niż pľzez okres l 2 niesięcy.

'' A't' 165 ust. 8 P.o.: osoby, o których mowa w tlst. 7, majq pruwo ĺlo pomocy uĺtzÍelanej przez osobę
włodajqcq językiem kľĺlju pochoĺlzenia, zatľudnionq w chaľąkterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoĘ.
Pomocy tej tldziela się nie dłużej niz pľzez okres I2 łniesięcy.
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wprowadzono również instytucję oddziału pľzygotowawczego (art. l65 ust. ll P.o.'u;' któ.y
_ funkcjonując w muľach szkoły i umozliwiając małoletnim cudzoziemcom codzienne

kontakty z polskimi rówieśnikami - pozwala na przezrycięzenie tľudności, na które

małoletni cudzoziemcy mogą początkowo napotykać w pľocesie kształcenia w naszym kĺaju.

Mając powyŻsze na uwadze, dziaŁając na podstawie art. lOa ust. I w zw. z art. ll
ust. l i 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 ľ. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 r.

poz. 922), Zwracam się do Pana Ministľa z prośbą o rozwaŻenie ľezygnacji z dalszych pľac

nad zmianą rozporządzenia w spľawie regulaminu pobytu w ośrodku d|a cudzoziemców.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka przyjęcie pľojektowanego aktu pľawnego może pľowadzić

do naruszenia praw dziecka, a w przyszłości (na skutek pľomocji Systemu kształcenia dzięci-

cudzozięmcőw poza siedzibą szkoły) do zachwiania wartościowego dla dzieci modelu

kształcenia, który właściwie zabezpiecza ich prawo do nauki i z którego Polska moŻe byĆ,

obecnie dumna.

Do wiadomości:

o Pani Beata Kempa _ Minister-Członek Rady Ministrów

o Pani Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej

o Pan Rafał Rogala -Szef Urzędu do Spľaw Cudzoziemców

ló Art. 165 ust. 11 P.o.: Dla osób, o których mowct w ust. 7 i9, które u,ymagajq dostosowania procesu
ksztąłcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, a także dostosowąnią formy organizacyjnej
wspomagajqcej efek4nuność ich ksztąłcenia, orgąn prowadzqcy szkołę może zorganizować oddziął
przygotowawczy w szkole, w której osoby te realizujq naukę zgodnie z podstawq pľogľamowq kształcenia
ogólnego.
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