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INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI
pľZepľowadzonej w dniu 10 sĘcznĺa2017 r.

na kolejowym przejściu granicznym Teľespol - Bľześć,
obsługiwanym ptzez Placówkę Stľazy Gľanicznej w Terespolu

Geneza kontľolĺ

Rzecmik Pľaw Dziecka podjął decyzję o prueprowadzeniu kontroli polsko-białoruskiego

kolejowego pľzejścia granicmego Teľespol _Brześć, na podstawie licmych sygnałów o poważrych

nieprawidłowościach w działaniu, obsfugującej to przejście granicme, Placówki Stľazy Granicznej

w Terespolu (dalej: PSG w Terespolu). opľacowaniaorganbacjipozarządowych (m.in. Helsińskiej

Fundacji Praw Człowięka| oraz Stowarzyszenia Inteľwencji Prawnej2), jak ľównież obserwacje

poczynione przez Rzecnika Praw obywatelskich po pľzeprowadzaiu przez ten oľgaĺr wizýacji

ww. pľzejścia garucmego w sieľpniu2016 r'3 wskazujq że na kolejowym przejściu granicmym

Teľespol - Brześó zđarzaĘ się pľzypadki naruszania przez filĺtkcjonariusry Stľazy Granicznej

(dďej: SG) prawa cuđzozierflców (w tym rodzin z dzieimi) do złoŻerua wniosku o udzielenie

ochrony międzynarodowej w Polsce.

Nalezy w tym kontekście podkreślić, Że kolejowe przejście granicme Terespol - Brześć jest

od wielu lat głównym punktem przyjmowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej

w Polsce. To na tym przejściu granicmym,leĄcym na szlaku Moskwa _ Waľszawa _ Bęrlin,

l Góľczyńska M., Szczepanik M.' Droga donikqd. Relacja z wizyĘ monitoringowej na białoľusko-polskim
przejścitl granicznym Brześć - Terespol, http://www.hfbr.pVwp-contęnt/uploads/20l611l/raport-dľoga-donikad-
ĽL.pdf
' Ch'"ano-ska A., Klaus W. (red.), Na granicy. Raport z monitoľingu dostępu do posłępowanią o udzielenie
ochrony międzynarodowej na pľzejściach gľanicznych w Terespolu, Medyce i na lotnisku |ľarsząwa okęcie,
http : //intęrwencj aprawna.pVdocs/ARE-2 l 6-na- eranicy.pdf
3 Komunikat dotyczący wizytacji kolejowego pľzejścia granicmego w Teľespolu przepľowadzonej w dniu
l l sierpnia 20l6 r.' https://www.mo.gov.pľpVcontenťkomunikat-o-wizytacji-kolejoweeo-przejscia-
granicznę go-w-terespolu
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stawiało się od wielu lat najwięcej cudzoziemców, chcących ubiegać się o udzielenie ochľony

międzynaľodowej na terytoľium RP (głównie obywateli rosyjskich naľodowości czeczeńskiej,

a w latach poprzďnich także obywateli Gľuzji, Tadżykistanu oraz innych panstw byłego ZSRR).

Regulacje pľawle doýczące zasad odpľawy gtwicznej i waľunków wjazdu cudzoziernúw

na teľýoľium RP oraz umożliwieniaimzłoŻęrua (w toku ođprawy granicznej) wniosku o uđzielenie

ochľony międzynarodowej zostaĘ określone w szczególności w przepisach:

. rozporądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ĺlr 20161399 z drua 9 marca 2016 r.

w sprawie unijnego kodeksu zasad ľegulujących przepĘw osőb przez granice - kođeks

grantczny Schangen (Dz.Un. UE z dnia 23 marca20l6r.,L2016/7711),

o usta\My zdrua 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach(Dz.U.z2016r.poz.1990),

. usta\ňry z drua 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochľony na terýorium

Rzecąpospolitej Polskiej (Dz.U. z2016 r. poz.l836),

o Konwencji dotycącej statusu uchoďŹców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r.

(Dz.U. z l99I r. Nľ l l9,poz. 515).

Zgodrue z uľegulowaniami ww. aktów pľawnych, cudzoziemiec zamierzający wjechać

na terytorium RP powinien spełnić szeľeg warunków, wśród których na|eĘ w szczególności

wymienić posiadanie wizy lub innego dokumentu uprawniającego do wjazdu lub pobytu,

posiadaĺrie śľodków finansowych umożiwiających utrzymanie oraz lbezpieczerua kosztów

leczeÍ:lta w okľesie planowanego pobytu. W sýuacji, gdy obcokrajowiec nie spehria któregoś

z warunków wjazdu, wydawana mu jest decyzjao odmowie wjazdu na terýorium RP'

Co jednak szczegőlnle istobre, decyzji o odmowie wjazdu (mimo niespeŁriarriaprzszdaną

osobę waľunków wjazdu) nie wydaje się cudzoziemcowi, który w toku odpľawy grarucznej

zadeklaľowď zarriw ubiegania się w Polsce o udzielenie ochľony międzynaľodowej. oľgan Strazy

Gľanicmej, dokonujący kontľoli gralllcnlej, powinien przyjąi od takiej osoby wniosek o udzielenie

oclľony międzynaľodowej w Polsce i następnie przekazać, go do rozpatrzenla Szefowi Urzędu

do Spľaw Cudzozięmców. W okresie trwającego postępowania w sprawie udzielenia ochrony

międzynaľodowej pobý takiego cudzoziemca w Polsce jest legalny, wydawane mu jest

tymczasowe zaśvĺadczenie tożsamości, taka osoba moŻe tal<ze korzystać Z pomocy socjalnej

i opieki medycmej zapewnianej przezUrząddo Spraw Cudzoziemców.

Szczególnego podkľeślenia wynagą że obecnie obowiązujące przepisy prawa nie dają

organom ani funkcjonariuszom Strazy Gľanicznej prawa đo dokonywania jakiejkolwiek wstępnej

oceny okoliczności' które cudzoziemiec przywołał jako uasadnienie zamiaru ubiegania się
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w Polsce o ochľonę międzynaľodową. Tym bardziej, na podstawie takiej oceny nie może byé

podejmowana decyzją o odmowie przýęcia od cudzoziemca wniosku o udzielenie ochĺony

międzynarodowej i o wydarriu mu decyzji o odmowie wjazduna terýorium RP.

Syg'ały docierające do BRPD wskazywĄ, Że povlyŻsza zasada nie zawsze jest

respektowana przez funkcjonariuszy PSG w Terespo|u oraz Że w BľzeŚciu nad Bugiem

(po białoruskiej stľonie granicy) przebywa licma grupa rodzln z dz.ię(11i, któľe wielokľotrie

stawiaĘ się na kolejowym przejściu granicmym Terespol - Bľześć, deklarując chęć ubiegania się

o udzielenie ochľony międzynaľodowej w Polsce. Zinformacji naýywających do BRPD wynikało,

Że cudzonemcom tym nie umożliwiono złożenia wniosku o udzielenie ochľony międąmarodowej

i wielokľonrie wydawano decyzje o odmowie wjazdlJ, mimo że stawiając się do odprawy,

powoýwali się oni na potrzebę uzyskaĺria ochrony międzynaľodowej w Polsce (m'in. uŻrywając

słőw: y6ecrcuu4e - azyl, cmamyc ńełlceuąa - status uchodŹcy, uełrcÔyuapoÔuan saąuma / oxpaua

- ochľona międzynaľodowa) oraz opisywali represje, którym byli poddawani w krajach

pochodzenia.

Takie dziaŁarue, zarz|JcaÍrc funkcjonaľiuszom PSG w Terespolu, miďo dopľowadzić

do tego, Że rodziny cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu (głównie obywatele rosyjscy

naľodowości czeczensl<lej oraz obywatele TadŻykistanu) przez wiele tygodni, a niekiedy miesięcy

przebywaĘ wrazzdzieimi w Brześciu nad Bugiem. W okľesie wymuszonego w ten sposób pobytu

na Białorusi dzieci tych cudzoziemców nie uczęszczaĘ do szkďy oraz majdowĄ się w bardzo

trudnej sýuacji matďalno-bytowej. Z sygnałów docieľających do BRPD wynikało, Że maczrla

część, rodzin przebywających w Brześciu nad Bugiem i stawiających się Średnio kilka razy

w tygodniu na przejściu gľanicmym Terespol - Bľześć (gffie wydawano im kolejne decyzje

o odmowie wjazdu) nocowała w poczekalni dwoľca kolejowego w Bľześciu ' PowyŻsze informacje

w pďączeniu ze stale pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi (obniżającą się tempeľaturą)

staĘ się bezpośľednim powodem zarządzenakontroli'

Przedmĺot kontľoli

Mając na uwadze gęnęzę znządzerua kontroli' czynności kontrolne przęrowadzone w dniu

10 stycznia 2017 r. na kolejowym pľzejściu graĺricznym Terespol _ Brześć zostaĘ skoncenüowane

wokół następuj ących grup zagadruen:

o pľawidłowośó czynności funkcjonaľiuszy Stľazy Gľarricznej, đokonywanych w stosunku

đo cudzoziemcow (ľodziny zdziećmi) wtoku odprawy granicmej,
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a prawidłowość czynności funkcjonariuszy Stľazy Gľanicznej, dokonywanych w stosunku

do cudzoziemców (rodziny z dziećmi) w toku postępowania w sprawie wydaĺria decyzji

o odmowie wjazduna terytorium RP,

prawidłowość cąłrności funkcjonaľiuszy Stľazy Gľanicznej dokonywanych w stosrmku

do cudzoziemców (rodziny z dziećmi) w 'mviązku z prryjęciem od nich wniosku

o udzielenie ochrony międzynaĺodowej w Polsce'

infrastrukluľa kolejowego pľzejścia granicmego, w szczególności jego prrystosowanie

do obsługi macznejliczby rodzin zdziećmi.

a

o

Pľzebĺeg kontľolĺ

Przďstawiciele RPD przeprowadzający kontrolę (2 pľawników, 1 psycholog), stawili się

na kolejowym przejściu gľaĺricmym Terespol Bľześć okďo godziny 5.45, okazując

funkcjonariuszom PSG w Terespolu pisemne upowaznienia do przeprowadzenia kontroli.

Rozpoczęcie czynności kontrolnych o tej godzinie było rzasadnione faktem, Że o godzirue 6.23

czasu polskiego na przejście graĺriczne wjeŻďŻapociąg ľelacji Bľześó _ Terespol, którym najczęściej

podrózują do Polski osoby chcące ubiegać się w nasrym kľaju o oclľonę międrynaľodową.

odprawa gtantczna cudzozięrlúw, pnybyĘch do Polski pociągiem relacji Bľześć

_ Terespol dokonana zostaładwuetapowo. W pieľwszej kolejności pociąg (obsługiwany pĺzezkolej

białoruską) opuścili podrómi, posiadający dokumenĘ upľawniające do wjazdu na terytorium RP

(np. wizę, kaľtę pobyľu). Po wyjściu z wagonów na peron dworca kolejowego w Terespolu zostali

oni skierowani do pľzejścia podziemnego pod peronami, z ktorcgo weszli następnie do budynku

kolejowego przejścia gľanicmego, ustawiając się w kolejce do stanowisk odpľawy gľanicznej,

obsfugiwanychprzez funkcjonaľiuszy PSG w Terespolu.Prry stanowiskach ých przeptowadzona

mstaŁa kontrola pieľwszej linii, polegająca głównie na odpľawie paszpoľtowej. Po jej zakończeniu

cudzozierlcy skierowani zostali do stanowisk obsługiwaĺrychprzezfunkcjonariuszy SłuŹby Celnej'

przy |ďőrych dokonano odprawy celnej podľómych. Po zakonczeniu tych czynności, podľómi

opuścili budynek kolejowego przejścia gľaĺricmego. odprawa graruczna i celna tej gupy

cudzoziemców przebiegała bardzo spľawnie - po uýywie około poł godziny od rozpoczęcia

ww. czynności wszyscy podľómi posiadający pľawo wjazdu do Polski opuścili budynek

kolejowego przejścia graĺricmego.

W dalszej kolejności, po zakonczeĺllu odprawy granicmej i celnej podrómych

posiadających prawo wjazdu do Polski, funkcjonaľiusze PSG w Terespolu zezwolili na opuszczenie
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pociągu i skierowali do stanowisk odprawy grarucznej (kontľola pierwszej linii) cudzozieľnďow,

l<tőrzy nie dysponowali dokumentami, upľawniającymi ich do przekľoczeruagľarllcy panstwowej.

Cudzozieĺncy Ci, po przeprowadzeniu odpľawy paszportowej, skierowaĺri zostali

do odpľawy celnej, po któľej dokonaniu oczekiwali na wejście do wyodrębnionego pomieszczenia

(pokoju), w którym funkcjonariusze PSG w Terespolu puepľowadza|i, tzw. kontľolę drugiej linii.

W toku tej kontľoli dokonywana jest szczegołowa weľyfikacja spełniania przez cudzoziemców

warunków wjazdu do Polski, któľa nie mogłaby zostai przeprowadzona prry stanowiskach

odprawy paszportowej.

Najwamiejsą cTynrtością przepľowadzaną w ramach kontľoli drugiej linii jest rozĺnowa

z cudzoziemcem, mająca na celu ustďenie, czy spełnia on warunki wjazdu na terýorium RP oraz,

z jakich powodów i w jakim celu zamierza vĄechac do Polski' To przede wszystkim

w toku tej rozĺlowy cudzoziemiec może zadeklarować wobec funkcjonariusza StraĘ Gľarricmej

zamiaľ ubiegania się o udżelenie ochĺony międąmarodowej w Polsce. Na podstawie rozĺlowy

z cudzozierncęľn (ewentualĺrie - takŻe pľzedstawionych przez cudzoziemca mateľiďów,

np' dokumentów, zdjęć) funkcjonariusz StľaĘ Granicmej przygotowuje notatkę shľŹbową.

W dniu 10 stycznia 2017 r. kontľoli drugiej linii poddano łączl'lle I03 cudzonemców

(w tym 54 ďaeci),ktőrzy nie spełniali warunków wjazÄu na terýorium RP. Pľzedstawiciele RPD

przeprowadzający kontrolę, pľzysfuchiwali się czynnościom kontroli drugiej linii, dokonywanym

w stosunku do 10 rodzin (9 rodzin obywali rosyjskich i l rodzlny obywateli Gľuzji)'

Rozĺrowy te odbywaĘ się w wyodrębnionym pomieszczeniu majdującym się

bezpośľednio za stanowiskami odprawy celnej, a przed halą oczekiwan kolejowego pľzejścia

granicmego. Zgodrue z informacjarĺiprzekazanymi przez funkcjonaľiuszy PSG w Teľespolu, Straz

Gľanicma uzyskała ww. pomieszczęĺie na podstawie porozumietia ze Służbą Celną (wcześniej

zajmowałje kieľownik zrniany oddziału Celnego w Terespolu). Bezpośrednim powodem podjęcia

przez StraŻ Granicmą działań zmieuających do przystosowania pľzedmiotowego pomieszczenia

do czynności kontľoli drugiej linii były zalecerua Rzecznika Praw obywatelskich.

Po przepľowadzonej w sierpniu 2016 r. wizytacji kolejowego przejścia granicmego RPo zwľócil

uwagę na koniecmość zapewnieruaprrynajmniej minimum inĘmności roznowom cudzoziemców

z funkcjonariuszami Strazy Gľarricmej. W czasie' gdy Rzecmik przeprowadzď kontrolę

kolejowego przejścia gľanicmego Terespol -Brześć, czynności kontľoli drugiej linii odbywały się

przy stanowiskach znajdujących się bezpośrednio za stanowiskami odprawy celnej, w tej samej

niewyodrębnionej pľzestrzeni wewnętrznego ćlaedzlŕlca budynku przejścia gľanicmego. Co zatym
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idzle, cudzoziemcy dopiero oczel<ujący na kontrolę drugiej linii mogli bez przeszkőd słyszeć

rozĺnowę funkcjonarivszy Z osobami, wobec których te czynności byý aktualnie przęrowadzane.

W pomieszczeniu dedykowan1łn czynnościom kontroli granlcznej drugiej linii, rozľnowy

z cudzozięrrlcami pľowadzone byĘ jednocześnie przy trzech stanowiskach (biurko, po któľego

jednej stronie majduje się fotel fimkcjonariusza SG' a po drugiej od 2 do 3 kĺzeseł

d|a cudzoziemcow). Przedmiotowe stanowiska są od siebie oddzielone parawanami, mającymi

zlłlększać, poczucie intymności roznowy cudzoáemca z funkcjonariuszem SG. W rozrnowach

bľali udział wspólnie wszyscy członkowie danej rodziny (rodzice i dziec|), niemniej funkcjonaľiusz

zadawał pytania i słuchď wyjaśnień jďynie dorosłych. Niezalemie od kĺzeseł przypisanych

do stanowiska odpľawy, w części pomieszczenia majdującej się najbliżej wyjścia na halę

oczekiwań najdują się okďo 3-4 dodatkowe kľzesła, z ktőrych koľzystaĘ najczęściej dzieci

oczekujące na zakonczenie roznowy rodzicaz funkcjonariuszem SG'

Rozĺlowy' przqrowadzonę z cudzozitĺlcami w toku crynności kontroli drugiej linii

w dniu 10 stycznia 2017 r. odbywĄ się w języku rosyjskim' którym swobodnie posługiwali się

wszyscy cudzoziemcy, ktőrzł stawili się tego dnia na kolejowym pľzejściu graľricmym. Jeżeli

chodzi o poziom majomości języka rosyjskiego przez fuĺlkcjonariuszy SG przeprowadzających

ľoznowy z cudzoziemcami, nalezry go ocenió bardzo wysoko. Funkcjonaľiusze swobodnie

komunikowali się z cudzozięmcami, nie naduzywając języka specjalistycznego (np' teľminologii

prawniczej), rozumiejąc natomiast uzywane plzez cudzoziemców, zaczerpruęte Z mow potocznej

sformułowania dot. foľm represji, którym cudzoziemcy mieli byó poddawani'

W toku rozmów, którym przysłuchiwali się przedstawiciele RPD, funkcjonariusze

rozpocTqali ľozrľrowę od pytań o cel pľzf azdu cudzozierflúw do Polski. odpowiadając na to

pýanie, przedstawiciele ó rodzin wskazali w sposób bezpośľedni, że zamierzają ubiegać się

w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej. W dalszej części roznowy przywďywali oni

zasađruczę przyczwy opuszczenia kraju pochodzęna oraz formy repľesji, hórym byli tam

poddawani i któľe grozĘby im w przypadku powrofu. Jedęn z cudzozierrlców, który został

pođdanykontroli drugiej linii wľaz zŻonąi małoletnimi dzięómi przekazałtakże fimkcjonaľiuszom

SG kopię przygotowanej w jego sprawie opinii identyfikacýnej Polskiego ośľodka Rehabilitacji

ofiar Toľtur.

Jak się następnie okazało, jedynie pľzedstawicielom ww. 6 ľodzin (oľaz jednej

samotnej osobie doľosłej) umożliwĺono w dniu L0 sĘczlria 20t7 r. złożenie wniosku

o udzielenie ochrony mĺędz1marodowej.

6



Pľzedstawiciele 4 pozostaĘch rodzin, których ľoztnowom z funkcjonariuszami PSG

w Teľespolu przysfuchiwali się przedstawiciele RPD, nie zadeklarowali ani wprost, an tez

pośrednio (np. opisując, czy i z jal<lego powodu obawiają się powľotu do kľaju pochodzenią

opisując ewentualną puemoc' któĘ byli tam poddani) chęci ubiegania się w Polsce o udzielenie

ochĺony międzynarodowej. Powoływali się na chęć podjęcia pľacy w Polsce, spokojnego życia

w naszym kľaju, wysłaľria swoich dzieci do polskich szkď. Dodatkowe pýanią l<tóľe byĘ pod ich

adresem kieľowaĺre przez funkcjonariuszy SG dotycryĘ tego, dlaczego nie ubiegali się o wydaĺrie

oviry, cry przebywali juz w Polsce lub w innych państwach Unii Europejskiej, cry mają tle'

krewnych.

Po zakończeniu czynności kontroli drugiej linii wszyscy cudzoziemcy (zarówno ci'

od których przyjęto następnie wniosek o udzielenie ochľony międzynarodowej, jak i ci, którym

wydano następnie decyzje o odmowie wjazdu) oczekiwali na dalsze czynności Strazy Gľanicmej

(;rzezokďo l,5 godziny) w hali oczekiwań budynku kolejowego pnejściagranicmego.

Pľzďmiotowa hala to duŹe i przestronne pomieszczenie. Grupa I03 cuđzozianców, l<tőrzy

oczekiwali w nim w dniu 10 stycznia 2017 r. na rozstľzygnięcie co do mozliwości wjazdu

na terýoľium RP wypeŁriała nie więcej n1ż Il3 jego powierzchnl' W hali odpľaw ustawiona jest

Znaczna ilośó kzeseł dla podľómych. Ze względiw bezpieczeŕĺstwa są one złączone ze sobą

po kilka w rzędzie. Kontľolujący nie zaobserwowali, aby w dniu 10 stycmia 2017 r. cudzozierĺcy

oczekujący na dalsze czynności SG znuszeni byli do oczekiwania w pozycji stojącej z powodu

niewystaľczającejliczby kľzeseł na hali. Funkcjonariusze PSG w Teľespolu zapewnili jednocześnie

konholujących, Że w magazynie kolejowego przejścia granicznego majdują się dodatkowe kľzesłą

które mogą byi dostawione w przypadku większej liczby oczekujących. Podľómi przebywający

w hali oczekiwań mają dostęp do trzech toalet (męskiej, damskiej, przemaczonej dla osób

niepełnosprawnych), niemniej nalery odnotować, ze w dniu l0 Ęcmia Ż0l7 r' toaleta męska była

zamknięta.

Uwagę pľzďstawicieli RPD zwľóciło' Że na hali oczekiwań panowała w dniu kontroli

stosunkowo niska temperatura. Tak cudzozierncy oczekujący na odpľawę (w tym dzieci),

jak ľównież fi'mkcjonariusze SG oraz kontrolujący przebywali w ťym pomieszczeniu

w oĘciach wierzchnich (kurtkach i ýaszczach). Przďstawiciele RPD spľawdzili, że grzejniki

zamontowane w hali oczekiwań d^ałały poprawnie. Możliwym powodem niskiej temperafury

w opisywaĺrym pomieszczeniu może być więc fakt, Żęjest ono w znacmej mjerze przeszklone

(<onstrukcja ścian) oraz ma ZnaczÍ|ą wysokość (środkowa część hali wznosi się na wysokość

budynku pľzejścia granicmego - I piętro jest nad ruą zavieszone w foľmie antľesoli). Zdanem

7



kontrolujących czynniki te powodują wychłodzenie hali mimo poprawnego działaria

zainstalowanego w niej ogzewania.

Podobnie uwagę kontľolujących zwľócił brak dystrybutoľa wody pitnej na hali oczekiwań.

Bioľąc pod uwagę, Że nawet kilkuset cudzoziemców (w tym w większości _ ľodziny z daećm1)

mogą przebywać, w tym pomieszczeniu nawet kilka godzin, niezwykle poządanym byłoby

zagwarantowanie im dostępu do cieýej i zimnej wody. Roli tej nie spełnia (choćby ze względu

na bľak kubeczków) dostęp do wody w toalecie.

Przedstawiciele RPD przeprowadzaiący kontrolę odbyli _ w okresie przebywarua

cudzozięmców w hali oczekiwań - ľoznowy z kilkunastoma rodzinami. Kontľolującym zalezało

w szczególności na kontakcie z przďstawicielami tych rođzin, których roznowom

z funkcjonaľiuszami SG (w toku kontroli drugiej linii) nie byli w staĺrie - z prryczp technicznych

(niemomość jednoczesnej obseľwacji trzechodrębnych stanowisk odpľawy) _ się przysługiwać.

W toku tych roznów, przďstawiciele 6 rodzin (5 rodzin obywateli rosyjskich, l rodzina

obywateli Tadzykistanu) wskazywali wprost' Że co najmniej kilku- / kilkunasto- l
kilkudziesięciokľotnie stawiali się do odprawy grarricmej na kolejowyn przejściu graniczrym

Terespol - Bľześó, deklaľując chęć ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce.

Cudzaziemcy uĘIi pTZy tym słow: y6ełrul4e - azyl, cmamyc 6ełrceut4a - status uchodźcy,

aełrcÔyuapoÔuan saąuma / oxpaHa - ochľona międzynarodowa. Według zgodnych relacji

przedstawicieli tych 6 rodztn, mimo takich deklaracji oraz mimo wskazywania konkrebrych form

represji, którym byli oni poddawani w kľaju pochodzenią nie umożliwiono im zfoŻerua wniosku

o udzielenie ochľony międzynaľodowej' wydając wielokrotnie đecyzje o odmowie wjazdu

na teýorium RP. W roznowach z pľzedstawicielami RPD cudzoziemcy ci powďywali się

na konkretne zdarzenlą mające miejsce w ich kľaju pochodzeną m.in. poddawanie toľturom,

w Ęm ruŻerue prądem, bezpľawne wtargnięcia funkcjonaľiuszy stľuktur siłowych do ich domostw,

nękające przesłuchania i przeszllkaruą pneprowadzane z uiryciem puemocy i grőźb, których

świadkami byĘ ich mďoletrie dzięci.

Deklaľacja chęci ubiegania się o ochľonę międzynaľodową (ťym bardziej poparta

wskazaniem ww. okolicmości)' w przypadku ich wyľuŻęrua wobec funkcjonariuszy SG,

uasadniĄby przyjęcie od deklarujących wniosku o udzielenie ochľony międzynaľodowej

w Polsce.

Tym samyrrq okoliczność, że pzedstawicielom ww. 6 ľodzin wielokľoürie wydawano

już decyzje o odmowĺe wjazdu na teľytoľium RP oraz że takie decyzje rvydano im także
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w dniu 10 stycznia 2017 r. budzi poważne wąĘliwości co do prawidlowoścĺ dzĺalania

funkcjonaľiusry PSG w Terespolu. W ZnvląZklu z povlyŻszym, RPD mwócił się do Komendanta

PSG w Terespolu o możliwie najszybsze przekazanie kopii decyzji o odmowie wjazdu

na terýoľium RP (vłru z dołączonymi do nich notatkami shżbolvymi oľaz ewentualnie

wniesionymi odwďaniami)' wydanych przedstawicielom ých rodzin w okesie od dnia l lipca

2016r. do dnia 10 stycmia 2011 r.

Na podstawie nadesłanych następnie przezKomendanta PSG w Teľespolu akt postępowań

w sprawie wydania przedstawicielom tych 6 rodzin đecyzji o odmowie wjazdu na terýoľium RP

ustalono, jakie okoliczności uzasadniające opuszczenie kĺaju pochodzenia i przy1azd do Polski

miďy być pnez cudzoziemców wskazywane wobec funkcjonaľiuszy SG (trzecia kolumna

ponŻszej tabeli). Infoľmacje te zestawiono następnie z notatkami z rozĺnőw,jakie pľzepľowadzili

z rymi osobami, w dniu 10 sĘcmia 2077 r., zaledwie kilkanascie minut po opuszczeĺtju przez

cudzoziernúw stanowisk kontľoli gľaruczľrej drugiej linii, przďstawiciele RPD (druga kolumna

ponższej tabeli).

Zestawienie ośwíadczełi cudzoziemców, którym I0 sýcuia 2017 r. ponownie odrujwiono wjazďu

M.V. i Z.M.

3 dzieci

Rodzina

[Z.M.] Mój mqż jest

poszukiwany. Szukajq go. Bý
toľturowany...

zadeklarowane

przez cudzozĺemców

wobec pľzedstawicieli RPD

Przy cryny opuszczenia kraju pochodzenia

i przyjazdu do Polskĺ

. chęć dotarcia pľzez Polskę

do Francji, w któĘ

cudzozięrncy mieszkali

w przesżości;

. cĘi osiedlenia się

w Polsce' podjęcia pracy

powtazające się

w notatkach służbowych

dołączonych do decyzjĺ

o odmowie wjazdu

na teľytoľium RP

30/30

Decyzje

o odmowie

wjazdu

na teľytorium

RP
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A.L. i A.B.

2 dzieci

K.D.

1 dziecko

Z.K.

5 dzieci

[A.B.] Mojego męża zabierali

ludzie w czarnych mundurach.

Mojego męŻa zabrali, mówiq

teraz, że jest wahabistq. Pytali

mnie o niego, bili, rązili

prqdem. Potľzebuję ochrony

międzynarodowej...

Mojego męża zabili policjanci.

Teraz ciqgĺe zabierajq mojego

naj starszego, I 5 -letniego syna.

Pľzesłuchujq go tam i rażq

prqdem...

. chęć dotaľcia przez Polskę

do Niemiec, gdzie mieszka

brat cudzoziemcą

o brak pracy i środków do Ęcia
w Czeczeni;

. chęć zapewnienia dziecku

lepszych waľunków zycia

i możliwości zdobycia

wykształcenia;

. fakt, że wNiemczech

mieszkają 2 siosĘ

cudzoziemki, arodzina

pozostała w Czeczenii nie

chcejej dalej pomagać;

o trudności w wychowaniu

dzieci i utrzymaniu rodztny

po śmieľci mężĺ;;

. chęć wychowywania

i kształcenia dzieci w Polsce,

zapewnienia im lepszego

rycia;

o brak peľspektyw w kraju

pochodzenia;

i wychowaniatudzieci;

o bľak pľacy w Czeczerui

i niemożność zapewnienia

tam godneg o Ę cia rodzinie ;

nln
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A.S.

4 dzieci

R.S. i R.S

2 dzieci

Miałem probĺemy polityczne.

Zona býa członkiem partii

,, Islamskie odrodzenie ",

grożono jej. Również mój syn

bý bity...

[R. S.] Wadze federaĺne s zukaj q

męża. Ądajq, żebywziqł

ną siebie odpowiedzialność

za przestępsĺwo, lďórego nie

popełnił. Przychodzili po niego

do domu, bili, męcali się

nąd nim' od tego cząSu nąsze

dzieci |jqw stľachu. Prosimy

o ochronę...

Tortuľowali go, razili prqdem,

a potem wyrzucali gdzieś przy

drodze. Po raz ostątni

przyjechali do naszego domu,

zrobili przeszuknnie i zabrali

męża 6listopada. Były prry tym

moje dzieci...

. chęó osiedlenia się

w Polsce;

o ubóstwo, wjakim ľodzina

cudzoziemca maj dowďa się

w Tadzykistanie;

o niemożno ść, zĺ:ralenerua przez

cudzozięmca pomocy

materialnej w Rosji, gdzie

przebyw ał wr az z rodziną

przez okďo l rok;

. chęć zamieszkľria i podjęcia

pracy w Polsce, zapewnienia

godnych warunków rodzinie;

o bľak własnego domu

w Czeczelii oraz środków

nautrzymľrie;

o niemożno ść, znalenerua

pomocy w Rosji;

o brak pracyw Czeczerut

i oczekiwanie napomoc

socjalną oľaz zapewnienie

mieszkania w Euľopie;

o chęi podjęcia pracy w Polsce,

polepszenia syluacji

materialnej rodztny oraz

wysłarria dzieci do polskich

szkół, zapewnienia im

dobľego wykształcenia;

J

414
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Analiza poľównawcza tak zebranych informacji o powođach przyjazdu cudzozieÍÍ|ďow

do Polski wskazuje na istniejące' trudne do wytfumaczeĺia rozbieżrości pomiędzy notatkami

służbowymi sporządzanymi przez funkcjonaľiuszy PSG w Terespolr.l" a wyjaśnieniami

cudzoziemúw udzielonymi pľzďstawicielom RPD' o ile bowiem, z akt postępowań w spľawie

wydania decyzji o odmowie wjazdu wyniką ze przedstawiciele ww. 6 rodzin przywoľywali jako

uzasadnienie przyjazdu do Polski pťZycZWy natury ekonomicmej, o tyle wobec przedstawicieli

RPD w sposób jasny i niebudący wątpliwości wskazywali na chęć uzyskaĺria w Polsce ochľony

międzynaľodowej.

Choć oczywistym jest, Że przywoŁywane przez cudzoziemców powody poszukiwania

ochľony międzynaľodowej nie w kazdym przypadku mogĘby istotnie uasadniać jej udzielenie

(co byłoby uzalężnione od wielu czynnikóq w tym mozliwości uzyskania ochrony pľawnej w kraju

pochodzenia lub skorzystania tarĺl z wewnętrznej ľelokacji), nie ulega wąĘliwości, że wobec

pľzedstawicieli RPD cudzoziemcy ci wskazywali na isĺriej ące zagroŻenie dla ich bezpieczeństwa

osobistego. Tego ľodzaju okolicmości, wyrażone wobec funkcjonariuszy SG, bezsprzeczĺlle

powirmy uzasadniać przyjęcie wniosków o udzielenie ochrony międzynaľodowej od powďujących

się na nie cudzoziemców.

W Ęm kontekście podkreślenia wymagą Że niezrozumĺaĘm oraz spnzecznym

z zasadami logiki i dośrľiadczenia Ęciowego rvydaje się być' aby cudzozĺemcy, wielokľotnie

stawiając sĺę do odprarvy gľaniczrrej, nigdy nĺe powołaľ sĺę na tego ľodzaju okoliczności

wobec funkcjonaľiuszy SG (od których đecyzji zaleĘ przecieŻ, cry od cudzoziemców przyjęte

znstaną wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz czy zostanie im umozliwiony wjazd

na teľýorium RP), jeżeli bez jakichkolwiek przeszkőd potrafili vĺyľazić, je' kilkanaŚcie minut

po oprrszczeniu stanowisk odprawy, wobec pľzedstawicieli RPD obecnych na przejściu gľanicnym

w dniu l0 stycmia 20Il r.

Po uýywie około 1-1,5 godziny oczekiwanią funkcjonaľiusze SG rozpoczęli czynności

mviązane z wydaĺriem i doľęczeniem cudzoziemcom decyzji o odmowie wjazduna terytorium RP.

Przedstawiciele poszczególnych ľodzin byli wywoływani z ha|i odpraw do stanowisk odpľawy

celnej (opuszczonych przez funkcjonariuszy Sfużby Celnej), przy l<tőrych funkcjonariusze SG

vłręczali im decyzje o odmowie wjazdu na teýoľium RP. Przekazując decyzję funkcjonaľiusze

podawďi także usĺrie zasadĺicze powody wydania tego rodzaju decyzji, prosąc jednocześnie

ąldzoziqnúw o pokwitowanie odbioru egzemp|arza decyzji. Następnie przedstawiciele danej
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rodziny podchodzili do stanowiska odpľawy gtarucznej pierwszej linii, gdzie Zwľacano lm

paszpoľty z uczynioną adnotacją o wydaniu decyzji o odmowie wjazdu. Po odejściu od tego

stanowiska cudzoziemcy byli odprowadzani bezpośrednio do pociągu relacji Terespol - Bľześć.

Równocześnie z Ęmi czynnościami, cĺldzonemcy,ktőrzy zostali uznani za poszukujących

ochľony międzynaľodowej zostali skierowani przez funkcjonariuszy PSG w Terespolu

do pomieszczeń sfużbowych zfoka]izowanych na I piętrze budynku kolejowego przejścia

granicmego. W pomieszczęruach tych cudzozierncy oczekiwali na czynności, tzlĺĺ. wstępnej

procedury uchodŻczej, tj. w szczególności przyjęcie wniosku o udzielenie ochľony

międzynaľodowej oľaz pobranie odcisków linii papilamych.

Wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na I piętľze budynku kolejowego pľzejścia

granicznego były w dniu 10 stycznia 2017 r. czyste oraz wyposażone w dostateczną iloŚć

miejsc siedzących (kľzesła' w pokoju dedykowanym dla dzieci - miękkie sofy). W jednym

z pomieszczen dla cudzoziemców znajduje się aneks kuchenny' wyposażony, m.in.

w z|ewozmywak, czajnik elektryczny' kuchenkę mikĺofalową. Funkcjonariusze PSG

w Terespolu wskazywali jednocześnie, Że placówka dysponuje śľodkami finansowymi

(pozyskanymi z funduszy unijnych) na zakup podstawowych produktów spożywczych

i higieny osobistej (np. pieluszek) dla osób oczekujących na złoŻenie wniosku o udzielenie

ochľony międzynarodowej. Pokój przeznaczony dla małoletnich cudzoziemców wyposaŻony

jest ponadto w zabawki oraz tablice, na których dzieci mogą pisać i rysować.

IeŻeli chodzi o dwa pomieszczenia, w których przyjmowane są wnioski o udzielenie

ochĺony międzynaľodowej, to w kazdym z nich znajdują się po dwa biurka oraz odpowiednia

liczba kĺzeseł dla wysłuchiwanych cudzoziemców. Kontrolujących poinformowano,

Że w przypadku duzej |iczby cudzoziemców' oczekujących naprzyjęcie wniosku o uđzielenie

ochľony międzynaľodowej, istnieje możliwość ustawienia w każdym z tych pomieszczeń

paľawanu oddzielającego każde ze stanowisk' Do dyspozycji cudzoziemców, pľzebywających

na I piętľze budynku przejścia granicznego (w oczekiwaniu na złożenie wniosku) są

2 obszerne łazienki ztoaletami dlamęŻczyzn i kobiet.

Przedstawiciele RPD przeprowadzający kontľolę przysłuchiwali się procesowi

przyjmowania wniosków o udzielerrie oclľony międzynaľodowej od przedstawicieli wszystkich

rodzin, które dnia 10 stycmia 2017 r. ilozyły taki wniosek. Rozĺlowy, pľowadące do wypełnienia

formularza wniosku, przeprowadzane byĘ ľównolegle w dwóch oddzielnych, zamykaĺrych

pomieszczeniach. Funkcjonaľiusze SG, pľzystępując do tych czynności wyjaśniali na wstępie
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cudzoziernqm' w pľZystępny sposób, jakie są ich prawa i obowiąki mviązane Z wszczynaÍlrym

w Polsce postępowaniem w sprawie udzielenia ochrony międzynaľodowej. W toku wypełniania

kolejnych pól foľmulaľza wniosku (robił to w języku polskim funkcjonariusz SG, na podstawie

odpowiďzi cudzoziernca na poszczególne pytania), przedstawiciele RPD nie zaobserwowali

jakichkolwiek niepľawidłowości w zapisie oświadczeń cudzoziemców, wynikających,

np. z rueno:zumienia pľzez funkcjonaľiusza jakichŚ wyjaśnień udzielonych przez cudzoziemca,

cry teŻ z dązerua do skrócenia lub uproszczeĺia prąrwoływanych przez cudzoziemca okolicmości

doĘcących powodów ubiegania się przez niego o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Funkcjonaľiusze zadawa|i pyania wskazane w formularan wniosku w sposób umozliwiający

cudzoziemcom nonlmieÍ\e ťZeczryistego charakteru darrego pýania. Podobnie nie

zaobseľwowano sýuacji, aby funkcjonariusz wypełniający wniosek dąĘł do skrócenia czasu tej

czynności, np. domagając się od cudzoziemca laótkich i konkľetrych odpowiedzi.

W ľoznowach nie uczestniczyĘ dzieci, któľe pnebywaĘ w ich trakcie pod opieką drugiego

rodzica lub irnych cudzoziemców w odrębnym pomieszczeniu, w1posaĺŻonym w miękkie fotele,

zabawl<t, tablice do rysowania.

Po zakończeniu czynności wstępnej procedury uchoďŹczej kontrolujący odbyli dodatkowe

roznowy z 4 rođzinarrli, od których pľzedstawicieli w dniu 10 stycmia 2017 r. przryjęto wniosek

o udzielenie ochrony międzynaľodowej. W toku tych rozĺnów, cudzozięrrlcy ci wskazali,

że wielokĺotrie stawiďi się na przejŚciu gľanicmym Teľespol - Brześć, deklaľując wobec

funkcjonariuszy PSG w Terespolu zarrliar ubiegania się w Polsce o udzielenie ochrony

międzynarodowej oraz opisując konkretne problerny, jakich doznawali w kľaju pochodzenia.

Ze zgodnej relacji przedstawicieli wszystkich tych rodzin wynikało, Że ich oświadczenia

złoŻone w dniu 10 stycmia 2017 r' w obecnoŚci przedstawicieli RPD lllcrymnie rózriĘ się od tych

przywołanych jVŻ wielokrotnie wobec funkcjonaľiuszy SG. Jak wynika z relacji tych

cudzozierflďow, mimo to, wielokoĺrie uniemożliwiano im zfoŻerue wniosku o udzielenie ochĺony

międzynarodowej, wydając decyzje o odmowie wjazdu na terýorium RP.

Przywolane powýej ľelacje cudzoziemców oÍaz klarormość ich deklaľacjĺ

i rvyjaśnień z dnia 10 sĘcznia 2017 r., doĘczących poszukiwania ochrony międzynarodowej

w Polsce w zestawienĺu z wielokľotne wydawanymi ĺm w przeszłości decyzjami o odmowie

wjazdu na teľytońum RP budzĺ poważne wąĘlĺwości co do prawidłowości dzĺałania

funkcjonaľĺuszy PSG w Teľespolu. Mając powyŻue na uwađze, RPD zwľócił się

do Komendanta PSG w Teľespolu o mozliwie najszybsze przekazane kopii decyzji o odmowie
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wjazdu na terytoľium RP (wľaz z dołączonrrmi do nich notatkami słuŹbolvymi i ewentualnie

wniesionymi odwďaĺriami), wydanych przedstawicielom tych rodzin w okľesie od dnia 1 lipca

2016 r. do dnia 9 stycznta2}lT r.

W opaľciu o przekazane następnie akta postępowań w spľawie wydaĺria decyzji o odmowie

wjazdu na terytorium RP pľzedstawicielom ww. rodzin (od których w dniu 10 stycznia 2017 r.

pwjęto wnioski o udzielenie ochĺony międzynaľodowej) ustalono, jakie okoliczrości

uzasadniające opuszczenie kľaju pochodzeniai prryjazd do Polski miďy być przez cudzoziemców

wskazywane w pueszłości wobec frľrkcjonariusry SG (trzecia kolumna ponŻszej tabeli).

Informacje te zęstawiono następnie ze sporządzonymi pťZeZ pruedstawicieli RPD notatkami

z crynności kontroli drugiej linii podjęých wobec ww' cudzoziemcow w dniu 10 sĘcznia 2017 r.

(druga kolumna poruŻszej tabeli).

Zestawieníe oświadczeń cudzoziemców, od których I0 slycznía 2017 r.

przyjęto wnioski o udzielenie ochľony międzynaroĺIowej

K.T. i B.T

5 dzieci

Rodzina

[K.r.] Proszę o st(ltus

uchodźcy. Nie mogę wrócić

do Dagestanu. Býem

t aĺĺs ów lrnr ze m. o s lrar żaj q mnie

teraz, że woziłem bojownikow.

Dwóch moich braci juŻ zabito.

zadeklaľowane

przez cudzoziemców

w toku odpľawy gľanĺcznej

w dnĺu 10 stycznia 2017 r.,

(następnie powtĺĺľzone

do wniosku o udzielenie

ochľony międzynaľodowej)

Przycryny opuszczenia kľaju pochodzenĺa

iprzyjazdudo Polskĺ

. chęćpodjęciapracy

i zamieszkania w Polsce;

o fakt, Że cudzoziemiec przeĘł

wypadek, nie może obecnie

pracować, a nie ma pieniędzy

na utrzymaĺrie rodziny;

o chęó kształcenia dzieci

powtazające się

w notatkach shľżbowych

dołączonych

do wcześniej srych decyzji

o odmowĺewjazdu

na teľytoľium RP

35137

wcześniejsze

decyzje

o odmowie

wjazdu

na terytorium

RP
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S.M. i Z.M.

4 dzieci

M.B. i Z.S

3 đzieci

[5.M.] Mamy problemy

z powodu mojego brata

ciote czne go, któr e go tĺważaj q

za terrorystę. Zabierali mnie

z jego powodu na ĺromisąriąt,

bili i torturowaĺi...

Proszę o stątus uchodźcy, azyĺ'

Madze pľześladujq mnie

w Rosji. Zabierajq, toľturujq.

Uczestnicýemw Iwojnie

czeczeŕlskiej' ostątni ľaz

zabierali mnie w nrcrał i maju

20]6 r. Trzymali przez okĺlło

2 dni. a potem ledwo zywego,

zwoľkiem na głowie wyrzucili

przy drodze. [Cudzoziemiec

okaĄe opinię psychologicmq

Polskiego ośrodkn

Rehabilitacj i Ofiar Torturl

Boję się o dzieci, o ľodzinę.

Jestem poszukiwany...

. chęć zamieszkaruą

wychowywaruadzieci

i wykonywania pľacy

w Polsce;

o niemożność zľralęzierua stałej

pracy w Częczęľ'lli

i zapewnienia bytu rodzinie;

. [...J mój kuąyn jest

pos zukiw any p ľze z właĺIze

i policja pľrychodzi do nas

í pýa o niego, ale my nie

wĺemy, gdzie on jest i mamy

już dość odpowiadania

na ích pýanía, dlatego

. chęć zamięszkarria w Polsce

lub w Niemczech, gdzie

cudzoziemcy juz byli

w przeszłości;

. chęć podjęcia pľacy w Polsce

i ksaałceniatu dzieci;

o tľudności z utrzymaĺllem

rodziny w Czeczeĺii,

problerny finansowe w Rosji;

. chęć dostania sięprzezPolskę

do Niemiec i podjęcia tam

leczaia;

. cĘć odwiedzenia krewnych

mieszkających w Waľszawie;

w Polsce;

9/9
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I.S. i A.M

I dziecko

L.C.

5 dzieci

[LS.J Mamy problemy

z powodu mojego unłjlĺn, lctóry

waĺcý w wojnach

czeczeĺiskich. 4 razy mnie

zabierali, męcali się nade mnq.

Boję się o siebie i swojq

rodzinę.

ĺI/e wrześniu zabľąli mojego

męża. Boję się, że przyjdq też

po mnie. Nie mam drogi

pow r o tnej I cu d z o z i e mkn

płacre/. Chcq wiedzieć, gdzie

jest mój mqż. Proszę o azyl,

ochronę odwojskowych.

o chęć osiedlenia się w Polsce,

znalęziefia tu pracy or az

zapewnienia rodzinie

godnych warunków

socjďnych;

o fakt, że wszyscy znajomi

cudzoziemc a jadą do Polski ;

o chęć uĘcia się przed mężem

i spokojneg o Ęciaw Polsce;

o trudności materialne

zvłlązane z fal<tem, Że mý
cudzoáęmki j ą pozostawił,

ponownie zeniąc się;

. fakt, żerodzjnanie akceptuje

sytuacji, w jakiej nla|azła się

cuđzozienka;

o chęć ucieczki przed mężem,

który bił cudzoziemkę,

obecnie zaś szuka jej5;

. chęó kształcenia dzieci

w Europie;

jedziemy do PolskÍ,

aby zapewnić dzieciom lepsze

wąrunki

do Ąciaa.

2lŻ

6

a Notatka urzędowa z đnia2 stycznia 2O|'7 r., dot. czynności weryfikacyjnych podjętych wobec ob. Rosji S.M. /
analogicznie - notatka uľzędowa z dnla 2 stycznia 2017 r., dot. czynności weryfikacyjnych podjętych wobec
ob. Rosji Z.M. (małŻonki S.M.).
5 Notatka urzędowa z đnia l paŹdziemika 20l6, dot. czynności weryfikacyjnych podjęĘch wobec ob. Rosji L.C.
/ aĺalogíczruę - notatka uľzędowa z dnia 6 paździemika 2017 r., dot. czynności weryfikacyjnych podjętych
wobec ob. Rosji L.C.
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Analiza porównawcza tak zebranych informacji o powodach przyjazdu cudzoziemców

do Polski wskazuje na isĺriejące, trudne do wýłumaczeĺia rozbieżrości pomiędzy notatkami

służbowymi sporządzanymi w pľzeszłości pÍzez funkcjonaľiuszy PSG w Terespolu,

a oświadczeniami cudzożemców przedstawionymi w toku czynności kontroli drugiej linii w dniu

l0 stycmia 2017 r. Z akt postępowań w spľawie wydarria decyzji o odmowie wjazdu _ co đo zasady

- wyniką Że prze'd dnisrn 10 stycznia 2017 r. przedstawiciele ww. rodzin przywoĘwali jako

uzasadnienie przýazdu do Polski głównie pÍzyczwy nafury ekonomicmej. Zkolei w dniq kiedy

była przeprowadzana kontľola w sposób jasny i niebudący wątpliwości wskazywali na chęó

uzyskania w Polsce ochrony międąmarodowej, prą.wołując zasadrucze przejaw ľepresji' jakim

byli poddawani w kľaju pochodzenia.

Waľto jednakze odnotować w ým miejscu, że S.M. i Z.M' juŻ w dniu 2 Ęcmia Ż0l7 r.

wskazywali, opisując powody wyjazduzkłaju pochodzenią na pľoblemy ze stľuktuľami siłowymi

w republice spowodowane osobą i działalnością ich kuąma. Nie ulega zas wątpliwości,

Żeĺladu4lwaruepťzezwładze kraju pochodzenla środków policyjnych lub administracyjnych, jeżeli

jest to moĘwowane przyna|eżmością danej osoby do okľeślonej grupy społecmej (np. ľodziny

bojownika) lub przypisywanymi tej osobie poglądami poliýcmymi (np. analogicznyrni

do posiadanych przez kuzyna S.M. i Z.M.) może stanowić formę ľepresji odpowiadającą

pľzeŚladowaniu. Tym samyTn' zwłaszcza w kontekście zbliżonych oświadczeń S.M. i Z'M.

przďstawionych funkcjonariuszom PSG w Teľespolu w dniu 10 Ęcmia 2017 r., któľe umoäiwiĘ

tmanie cudzonemcőw za osoby poszukujące ochrony międzynarodowej, na|eĘ poważnie

zastanowĺć sĺę, czy fakĘcznie uzasadnionym bylo wydanie pzedstawicĺelom tej rodzĺny

decyzjĺ o odmowie wjazdu w dniu 2 sĘcznia2017 r.

Nieco naczej przedstawia się z kolei Spľawa L.C.' któľa w dniu 10 stycmia 2017 r.

powďała się na problemy' jakich domaje ze stľony funkcjonaľiuszy stľuktur siłowych w zvłĺązku

z osobą jej męŻą zaí jeszcze w puŹdzlemiku 2016 r. wskazywała na zagroŻeĺie,jakie gľozi jej

właśnie ze strony męĄ który miał stosować wobec niej pľzemoc. Nie dokonując w tym miejscu

oceny wiarygodności oświadczęÍl cudzonemki w kontekście opisanej powyżej zmiany wyjaśnień

(nie nalezy to ľównież do zadan funkcjonariuszy PSG w Terespolu' dokonujących kontroli đrugiej

linii), nalďzy poważnie zastanowić się, czy zasadnym było wydanie cudzoziemce decyzjĺ

o odmowie wjazdu w dniach 2 i 5 października 2016 r. Warto pamiętać, Że przemoc domową

jeżeli ma chaľaktęr trwały oraz jeŻeli władze kľaju pochodzerua nie potľafią zapevnić, jej ofierze

skutecznej oc}ľony prawnej, może stanowić formę nieludzkiego traktowania.
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Dane statystyczne dotyczące cudzozĺemcówo ktćruzy stawili się w dniu

10 stycznia20t7 r. na pľzejścĺu granicznym Teľespol _ Brześć,

nie spełniając waľunków wjazdu na telytorium RP

PonŻsza tabela prezentuje dane liczbowe dotyczące cudzoziemców, ktőrzy zgłosili się

w dniu 10 styczria 2017 r. do odprawy gľanicmej z uwzględnieniem tych, któr5rm następnie

odmówiono wjazdu i tych, kĺórry złoĘliwnioski o udzielenie ochľony międzynarodowej w Polsce.

WNIOSKI PO LNE

Kontrola pľzepľowadzona w dniu l0 stycznia 2017 r. na kolejowym przejściu gľanicznym

Terespol - Brześć, nie potwĺeľdziła w sposób bezpośľedni pľrypadków uniemożliwiania

cudzoziemcom (przez funkcjonaľiuszy SG) złożenia wniosku o udzielenie ochľony

mi$zynaľodowej w Polsce.

o Czynności kontľoli drugiej linii (najistotniejsze z tego punktu widzenia), laóľe były

obserwowanę pťZęZ przedstawicieli RPD, przeprowadzone zostaĘ prawidłowo:

a

ŁĄCZNIE

ob. Gľuzji

ob. TadĄkistanu

ob. Rosji

103

2

3

44

doľośli

Cudzoziemcy,

ktőYzy stawili sĺę

do odpľawy granicznej,

nie spełnĺając

warunkówwjazdu

na terytoľium RP

I

4

49

dzĺeci

29

0

0

I 1

dorośli

Cudzoziemcy,

ktőrzy złoĘ|iwnioskĺ

o udzĺelenie ochrony

międzynarodowej

0

0

18

dzieci

74

2

3

33

dorośli

Cudzoziemcy,

którym odmówiono

wjazdu

na terytorium RP

1

4

31

dziecĺ
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a

w języku zľozumiałym i przystępnym dla cudzoziemców oraz Z poszanowaniem ich

godności.

Kontľola wykazała natomiast, że pľawidłowość dokonywania przez funkcjonaľiuszy PSG

w Terespolu crynności kontľoli drugiej linii powinna pozostać nadal w kľęgu szczególnego

zainteľesorryania RPD.

o Infoľmacje uzyskane pľzez kontrolujących w toku ľozmów z cudzozięmcami, którym

następnie odmówiono wjazdu na terytorium RP, pľzepľowadzone na hali oczekiwań

(pľzede wszystkim jasnośó i precyzja deklarowania przęz cudzoziemców - wobec

przedstawicieli RPD - chęci ubiegania się o ochľonę międzynarodową w Polsce)

w zęstawieniu z wielokľotnie wydawanymi im decyzjami o odmowię wjazdu oľaz

tľeścią dďączonych do nich notatek uľzędowych budąnajv,ryŻsze zaniepokojenie.

Kontrola wykazała tym samym, że w celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości

co do pľawidłowości działań funkcjonariuszy PSG w Teľespolu, ich ľozmo\ľom

z cudzoziemcami (dokonywanym w tľakcĺe kontľoli dľugĺej linĺi) należałobv nadać foľmę

przesłuchania (art.34 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach).

o Pľotokołowanie przebiegu rozmowy (art.67 $ 2 pkt l k.p.a.), następnie zaś odczytanie

sporądzonego protokołu cudzoziemcowi (art.68 $ 1 orazaIÍ.69 $ l k.p.a.) dawałoby

mu możliwość zweryfikowania, czy funkcjonaľiusz w istocię pľawidłowo zrozumiał

i właściwie odnotował przywołane przez cudzoziemca okoliczności uzasadniające

opuszczen ie kraj u pocho dzęnia i przyjazd do Polski.

Pľzepľowadzone w dniu 10 Ęcznia 2017 t. czynności wstępnej pľocedury uchodżczej

(w szczególności _ pľzyjęcie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej) dokonane

zostały w PSG w Terespolu pľawidłowo: w języku zrozumiaĘm i pľzystępnym

dla cudzoziemców, Z poszanowaniem ich godności otaz bęz prób umyślnych bądŹ

nieumyślnych znieksztzłceń oświadczeń cudzoziemców w formularzu wniosku o udzielenie im

ochľony międzynaľodowej.

Przepľowadzonę w dniu l0 stycznia 2017 r' czynności rwiązanę z dotęczaniem cudzoziemcom

decyzji o odmowie wjazdu na terytoľium RP oľaz odnotowľvaniem wydania i odbioru tego

rodzaju decyzji przez cudzoziemców dokonane zostĄ pľawidłowo: w języku zrozumiĄm

i pľzystępnym dla cudzoziemców oÍazzposzanowaniem ich godności.

Kontrola nie wykazała, aby funkcjonaľiusze PSG w Teľespolu dokonujący odpľawy gľanicznej

oľaz przęprowadzający czynności wĘpnej pľocedury uchodżczej mieli jakiekolwiek pľoblemy

z pot ozumiewan i em się z cudzozi emcam i w j ęzyku ro syj skim.

a

a

a
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Kontľola wkazała, Żę od cZAsU wizytacji kolejowego przejścia gľanicznego prZęZ

pľzedstawicieli RPo (sierpień 2016 r.),z;nacząco popľawiĘ się waľunki odprawy gľanicznej

oľaz oczekiwania na wydanĺe decyzji o odmowĺe wjazdu, względnie - pľzyjęcie wniosku

o udzielenie ochľony mĺędzynaľodowej:

o wyodľębniono dodatkowe pomieszczenie dedykowane dla czynności kontroli dľugiej

linii;

o pomieszczenie to zostało wyposażone w parawany oddzielające poszczególne

stanowiska odprawy;

o zapewniono, aby wśľód funkcjonaľiuszy pełniących sfużbę na poszczególnych

zmianach Zawsze był funkcjonaľiusz, posiadający uprawnienia ratownika medycznego;

o halę oczekiwań wyposażono w dodatkową liczbę kľzeseł, które Zę względów

bezpieczenstwa zostały zespolone po 3-4 w tzędzie.

Kontľola vlykazała jednocześnie, Że wciąż istnieją poważne wyavania w tym zakľesie'

Nalezałoby w szczególności :

o podjąć działania mające na celu zapewnĺenie w okľesie zĺmowym wyzszej

tempeľatuľy na hali oczekiwań przejŚcia granicznego _ być może niezbędne byłoby

w tym zakľesie wyposażenie jej w dodatkowę źrődłaciepła lub rozważenie przebudowy

tej czę śc i budynku przej ścia gran iczne go, poprzez r ezy gnację z przeszkleń,

o zapewnić dostępu do cieptej ĺ zimnej wody pitnej w hali oczekĺwań,

o wyposazyć toalety w pľzewijak dla niemowląt,

o docęlowo (co jednak wymagałoby pľawdopodobnie pľzebudowy budynku przejścia

gľanicznego) zwiększyó liczbę pomieszczen, w którym dokonywana jest odpľawa

drugiej linii przy jednoczesnym minimalizowaniu liczby stanowisk odpľawy w jednym

pomieszczeniu.

opľacował:Adam Chmura Zatvĺeĺdził..

-4-*.ĺ ZespołLr S
I

A

Dyľektor

a

a

prilu' Międzynatodowch-,3:ľijffil

I

I
I
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otląmuje:

o Pan ppłkSG Andzej Popko

Komendant Placówki StraĘ Gľanĺcznej w Teľespolu

ul. Wojska Polskiego 164,2I-550 Teľespol

Do wiadomości:

o Pan płk SG Maľek Łapiński

Komendant Glówny StľaĘ Gľanicznej

Al. Niepodległości l00, 02-514 Waľszawa

o Pan gen. bryg. SG Wojcĺech Skowľonek

Komendant Nadbużańskĺego oddziału Strazy Gľanicznej

im.27 WoĘńskiej Dywizji Armĺi Kľajowej

ul. Trubakowska2, 22-100 Chełm
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