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Minister 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 

BMP-0791-2-1/2018/MJ Warszawa, dnia 3 kwietnia 2018 roku 

Pan 

Marek Michalak 

Rzecznik Praw Dziecka 

t 
e, 

 

w nawiązaniu do wystąpienia Pana Rzecznika z dnia 1 marca 2018 roku (sygn. ZSM.422.6.2018.AC) 

dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców, w oparciu o stanowisko Szefa 

Urzędu do Spraw Cudzoziemców, na wstępie pragnę  podkreślić, że zapewnienie małoletnim 

cudzoziemcom możliwości realizacji prawa do edukacji zawsze stanowiło jeden z najwyższych priorytetów 

resortu spraw wewnętrznych i administracji. 

Odnosząc się  do zastrzeżeń  Pana Rzecznika - w opinii Szefa Urzędu - obowiązujący, integrujący, 

system edukacji dzieci cudzoziemskich uznać  należy za właściwy. Wydaje się, że system ten pozytywnie 

wpływa na małoletnich cudzoziemców. Ogranicza możliwość  wyizolowania oraz wykluczania dzieci 

cudzoziemskich ze środowiska rówieśników. Ponadto umożliwia interakcje dzieci cudzoziemskich, a dzięki 

nim także i rodziców cudzoziemskich, z polskimi dziećmi i polskimi rodzicami. System ten pozytywnie 

wpływa na redukcję  barier, uprzedzeń, a także na naukę  wzajemnej tolerancji miedzy dziećmi (i często 

całymi rodzinami) polskimi a cudzoziemskimi. 

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenia 

w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców nie zakłada zmiany przepisów dotyczących 

nauki małoletnich cudzoziemców w polskich szkołach publicznych. Celem zmiany rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 października 2015 r. w sprawie regulaminu pobytu 

na terenie ośrodka dla cudzoziemców (Dz. U. poz. 1828) nie jest wyłączenie dzieci, wobec których toczy się  

postępowanie o udzielenie ochrony międzynarodowej z polskich szkół, a jedynie stworzenie możliwości 

pobierania przez nie nauki na terenie ośrodków dla cudzoziemców. Takie rozwiązanie mogłoby zostać  

wykorzystane w sytuacji zwiększonego napływu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

i rosnących obciążeń  dla systemu oświaty lub mogłoby służyć  fazie przygotowawczej edukacji przed 

pójściem do szkoty. Projektowane przepisy umożliwiają  udzielenie długookresowej zgody na wejście 

na teren ośrodków dla' cudzoziemców nauczycielom, którzy potencjalnie mogliby prowadzić  obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne dla małoletnich cudzoziemców, wobec których toczy się  postępowanie o udzielenie 

ochrony międzynarodowej. Proponowane rozwiązanie stanowi wyjście naprzeciw potrzebom 



wspomnianych małoletnich cudzoziemców, tj. zapewnienie im możliwości sprawnego wejścia w system 

edukacji w sytuacji, gdy placówka edukacyjna zgłosi brak możliwości odpowiedzi na tę  potrzebę. Ponadto 

wskazana propozycja ma na celu zapewnienie możliwości natychmiastowego działania i wsparcia 

organizacyjnego samorządów w sytuacji kryzysowej, w przypadku masowego napływu cudzoziemców 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Omawiana zmiana dotyczy jedynie możliwości prowadzenia zajęć  

edukacyjnych w ośrodkach dla cudzoziemców, zwiększa zatem elastyczność  rozwiązań  w zakresie edukacji 

dzieci cudzoziemskich, przy czym prowadzenie tych zajęć  na terenie ośrodka ma charakter jedynie 

fakultatywny. Decyzja o ewentualnym wykorzystaniu możliwości organizacji zajęć  w ośrodku należeć  

będzie do organu prowadzącego szkołę, który podejmie ją  po dokonaniu analizy sytuacji placówek 

edukacyjnych na podległym mu terenie. 

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie ograniczają  obecnie organowi prowadzącemu 

szkołę  możliwości prowadzenia zajęć  w ramach oddziałów [np. przygotowawczych, których możliwość  

utworzenia uregulowana została rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. 

w sprawie kształcenia osób niebędqcych obywatelami polskimi oraz osób będqcych obywatelami polskimi, 

które pobierały naukę  w szkołach funkcjonujqcych w systemach oświaty innych państw (Dz. U. poz. 1655)], 

poza siedzibą  placówki edukacyjnej. W praktyce oznacza to, że na gruncie obowiązujących przepisów, 

organ prowadzący szkołę  może zorganizować  zajęcia w budynku ośrodka dla cudzoziemców 

(a nie w budynku szkoły), a także gdy oddział  został  zorganizowany w budynku szkoły, prowadzić  

obowiązkowe zajęcia edukacyjne lub ich część  w ośrodku dla cudzoziemców. Jednocześnie mimo istnienia 

odpowiednich ram prawnych, dotychczas takie rozwiązanie nie zostało wdrożone. 

W tym kontekście proponowana zmiana ww. rozporządzenia ma charakter porządkowy, 

pozwalający na usprawnienie wdrożenia rozwiązania polegającego na prowadzeniu zajęć  edukacyjnych 

poza siedzibą  placówki edukacyjnej, w szczególnych okolicznościach związanych ze zwiększonym 

napływem cudzoziemców, dużą  rotacją  dzieci w ośrodku i placówkach edukacyjnych oraz powstawaniem 

innych wyzwań  dla systemu oświaty. 

Przedstawiając powyższe raz jeszcze pragnę  podkreś lić, że proponowane w omawianym projekcie 

rozporządzenia rozwiązanie nie zmienia dotychczasowego systemu edukacji dzieci cudzoziemskich 

w Polsce.Przedmiotowy projekt rozporządzenia wprowadza zmianę  w regulaminie pobytu w ośrodku 

dla cudzoziemców, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców. Wspomniane rozporządzenie zostało wydane 

na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 51, z późn. zm.). Zgodnie z zakresem 

upoważnienia ustawowego regulamin pobytu w ośrodku obejmuje m.in. warunki wstępu na teren ośrodka. 

Zasadą  jest, że wejście na teren ośrodka dla cudzoziemców, osób niebędących jego mieszkańcami albo 

pracownikami Urzędu do Spraw Cudzoziemców wymaga każdorazowo zgody (§ 7 ust. 1 załącznika 

do ww. rozporządzenia). Jednakże w ust. 4 ww. przepisu prawa przewidziano wyjątki od tej zasady 

wskazując podmioty, którym Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może udzielić  długookresowej zgody 

na wejście na teren ośrodka, na okres prowadzenia działań  na rzecz cudzoziemców przebywających 

w ośrodku. Obecnie z takiej długookresowej zgody mogą  korzystać  m.in. nauczyciele prowadzący z 
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dzieckiem zajęcia indywidualnego nauczania lub zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego. Projektowana zmiana regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców 

ma na celu wprowadzenie możliwości uzyskania długookresowej zgody na wejście na teren ośrodka 

dla cudzoziemców także przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że prace legislacyjne nad ww. projektem rozporządzenia 

nie zostały zakończone. 
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