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Minister 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 

BMP-0791-2-1/2017/MJ Warszawa, dnia lutego 2017 roku 

Pan 

Marek Michalak 

Rzecznik Praw Dziecka 

s (DcIAAk.e' 

W nawiązaniu do wystąpienia Pana Rzecznika z dnia 4 stycznia 2017 roku 

(sygn. ZSM.422.15.2016.AC) w sprawie zabezpieczenia interesu małoletnich cudzoziemców w ramach 

postępowań  administracyjnych prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy o udzielaniu cudzoziemcom 

ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy ustawy o cudzoziemcach uprzejmie 

przedstawiam co następuje. 

Stosownie do art. 2 pkt 9a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1836 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", 

małoletnim bez opieki jest małoletni cudzoziemiec, który przybywa na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub przebywa na tym terytorium bez opieki osób dorosłych, odpowiedzialnych za niego zgodnie 

z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z art. 66 ustawy na organie prowadzącym postępowanie o udzielenie małoletniemu bez 

opieki ochrony międzynarodowej, ciąży obowiązek zapewnienia by czynności prowadzone 

w ww. postępowaniu wykonywała osoba posiadająca określone kwalifikacje wskazane w tym przepisie 

prawa. Z posiadanych informacji wynika, że organ właściwy w sprawach o udzielenie ochrony 

międzynarodowej tj. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdSC) w pełni realizuje ww. obowiązek. 

W Departamencie Postępowań  Uchodźczych, który jest komórką  organizacyjną  odpowiedzialną  

za realizację  zadań  Szefa UdSC w zakresie dotyczącym postępowań  o udzielenie ochrony 

międzynarodowej zapewniony został  udział  w wykonywaniu czynności z udziałem małoletniego 

bez opieki przez pracowników spełniających co najmniej jeden z warunków określonych w ww. art. 66 

ustawy. Ponadto — zgodnie z art. 65 ust. 3 pkt 3 ustawy— w przesłuchaniu małoletniego bez opieki bierze 

udział  psycholog, który sporządza opinię  o stanie psychofizycznym tego małoletniego. Dodatkowo, 

w postępowaniach w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, których stroną  nie jest małoletni 

bez opieki, jeżeli zachodzi konieczność  dokonania czynności z bezpośrednim udziałem małoletniego 
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cudzoziemca, wspomniana czynność  jest dokonywana przez osobę, która spełnia wymogi określone 

w ww. art. 66 ustawy przy udziale psychologa. 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że w zakresie postępowań  w sprawie udzielenia ochrony 

międzynarodowej prowadzonych przez Szefa UdSC postulaty Pana Rzecznika są  zrealizowane. 

Odnosząc się  natomiast do postępowań  w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu 

prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

(t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1990) uprzejmie wyjaśniam, że komórką  organizacyjną  w UdSC jako organu 

wyższego stopnia w stosunku do komendanta placówki Straży Granicznej i komendanta oddziału Straży 

Granicznej w sprawach dotyczących zobowiązania cudzoziemców do 'powrotu, jest Departament 

Legalizacji Pobytu. Należy wyjaśnić, że czynności z udziałem małoletniego (w szczególności przesłuchania 

w charakterze strony postępowania) najczęściej dokonywane są  w postępowaniu prowadzonym przez 

organ I instancji, natomiast Szef UdSC, jako organ wyższego stopnia, tylko w ograniczonym zakresie 

prowadzi postępowanie wyjaśniające w ramach postępowania odwoławczego, tj. w zakresie, którego 

granice wyznacza jego dodatkowy (uzupełniający) charakter, wynikający z art. 136 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.). 

W praktyce nie zdarza się, by Departament Legalizacji Pobytu UdSC, wtoku przedmiotowych postępowań  

dokonywał  czynności dowodowych z bezpośrednim udziałem małoletniego bez opieki. 

Niemniej jednak kierownictwo UdSC, w ramach aktualnych możliwości finansowo-

organizacyjnych podejmie działania, by przeszkolić  w sposób odpowiadający zasadniczym elementom 

szkolenia, o którym mowa w art. 66 pkt 2 ustawy, pracowników Departamentu Legalizacji Pobytu UdSC, 

posiadających największą  wiedzę  i doświadczenie w zakresie dotyczącym postępowań  w sprawie 

zobowiązania cudzoziemca do powrotu, a także zapewnić  udział  psychologa w przypadku podejmowania 

ewentualnych czynności z bezpośrednim udziałem małoletniego w ramach omawianego postępowania. 

Z kolei Straż  Graniczna (SG) prowadząc postępowania z udziałem małoletnich bez opieki 

uwzględnia uregulowania wynikające z art. 66 ustawy kierując do realizowania czynności 

w ww. postępowaniach funkcjonariuszy i pracowników SG spełniających kryteria, o których mowa 

w przywołanym powyżej przepisie prawa. 

Ponadto — pomimo, że nie wynika to bezpośrednio z uregulowań  ustawowych — Straż  Graniczna 

dokłada wszelkich starań, by również  w postępowaniach prowadzonych wobec małoletnich 

cudzoziemców znajdujących się  na terytorium RP pod opieką  przedstawiciela ustawowego 

funkcjonariusze i pracownicy SG realizujący czynności wobec małoletnich cudzoziemców spełniali 

warunki, o których mowa w art. 66 ustawy. Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach czynności 

w postępowaniach prowadzonych wobec małoletnich cudzoziemców znajdujących się  na terytorium RP 

pod opieką  przedstawiciela ustawowego przeprowadzane są  z udziałem psychologa. Przy wyznaczaniu 
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funkcjonariuszy i pracowników SG do wykonywania czynności z cudzoziemcami brane są  pod uwagę  

zarówno kwalifikacje merytoryczne, jak i predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami małoletnimi. 

Warto również  wskazać, że omawiane zagadnienie pozostaje tematem szczególnego 

zainteresowania Straży Granicznej zarówno w aspekcie przygotowywania właściwej oferty szkoleniowej 

dla funkcjonariuszy i pracowników SG, jak również  'pod względem sposobu realizowania 

przez nich czynności z ww. kategorią  osób. 

Należy wskazać, że w ofercie szkoleniowej skierowanej dla funkcjonariuszy i pracowników Straży 

Granicznej przewidziane zostały warsztaty pn. „Identyfikacja osób należących do grup szczególnie 

wrażliwych (...) w kontekście realizacji procedur administracyjnych" oraz kurs doskonalący pn. „Rola 

organów w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej", które obejmują  m.in. zagadnienia 

dotyczące prowadzenia postępowań  z udziałem małoletnich oraz komunikacji z osobą  małoletnią. 

Wspomniana oferta szkoleniowa skierowana jest przede wszystkim do funkcjonariuszy i pracowników 

Straży Granicznej realizujących czynności w postępowaniach z cudzoziemcami. 
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