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W nawiązaniu do wystąpienia Pana Rzecznika z dnia 11 lutego 2015 roku

(sygn. ZEW.422.2.2014.JK) w sprawie funkcjonowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej placówek

resocjalizacyjnych dla niedostosowanej społecznie młodzieży niemieckiej uprzejmie informuję,

że wskazane zagadnienie pozostaje poza zakresem właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych.

Kompetencje Ministra Spraw Wewnętrznych nie obejmują również oceny kwalifikacji osób

prowadzących ośrodki dla poddanej resocjalizacji młodzieży niemieckiej w Polsce, jak i osób fizycznych

podejmujących się opieki nad ww. osobami, a także sprawowania nadzoru nad prowadzeniem placówek

o charakterze oświatowym oraz ewentualnej kontroli formy prawnej w jakiej ww. przedsięwzięcia

są realizowane.

W tym miejscu należy nadmienić, że działalność podmiotów niemieckich organizujących

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) placówki resocjalizacyjne, jak też współpracujących z nimi osób

fizycznych lub prawnych, fundacji i stowarzyszeń nosi znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2013 r.,

poz. 672 z późn. zm.).

Jednocześnie pragnę wskazać, w odniesieniu do podniesionego w wystąpieniu Pana Rzecznika

zagadnienia, że w zakresie właściwości służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych,

w szczególności Policji, pozostaje zapewnienie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Przypadki, w których małoletni obywatele Republiki Federalnej Niemiec poddani resocjalizacji w Polsce

stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa, powinny być każdorazowo zgłaszane organom ścigania.

Niemniej jednak należy podkreślić, że ewentualne wszczęcie postępowania przez dany organ będzie

miało miejsce wówczas, gdy stwierdzone zostanie popełnienie wykroczenia lub przestępstwa karanego

zgodnie z polskimi przepisami prawa.

Warto nadmienić, że z informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji wynika, iż Policja

nie posiada danych dotyczących funkcjonowania na terenie Polski wskazanych w wystąpieniu placówek,

jak również informacji o ewentualnych nieprawidłowościach w nich występujących.

ul. Stefana Batorego 5 tel. +4822 621 20 20

02-591 Warszawa, Polska fax +48 22 60139 88

rnsw.goy.pl 1/2



Niezależnie od powyższego, odnosząc się do zagadnienia prawnych możliwości przyjazdu

do Polski młodzieży, o której mowa w wystąpieniu pragnę poinformować, że w opinii Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych fakt, że dana osoba była karana w przeszłości i swoim uprzednim zachowaniem

wykazywała wątpliwą postawę moralną, nie może stanowić podstawy do ograniczania jej swobody

przemieszczania się po terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) czy też prawa pobytu

na ich terenie.

Zagadnienia dotyczące wjazdu, pobytu i wyjazdu z terytorium RP obywateli państw

członkowskich UE reguluje ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

i członków ich rodzin (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1525). Ustawa ta określa kompetencje o charakterze

migracyjnym, dotyczące formalności związanych z prawem pobytu obywateli UE oraz członków ich rodzin

na terytorium Polski, jak również możliwości wydania decyzji o wydaleniu ww. osób z terytorium Polski.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 I 3 oraz art. 35 wskazanej ustawy decyzja o odmowie lub unieważnieniu

zarejestrowania pobytu obywatela UE, oparta na względach zagrożenia dla obronności

lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, powinna

uwzględniać zasadę proporcjonalności i opierać się wyłącznie na zachowaniu danej osoby, które stanowi

rzeczywiste, aktualne i dostatecznie poważne zagrożenie dla interesu społecznego. Wcześniejsza

karalność tej osoby nie może stanowić samoistnej podstawy do podjęcia decyzji. Wojewoda podejmuje

decyzję o odmowie zarejestrowania pobytu na podstawie wszystkich okoliczności sprawy

oraz zgromadzonego materiału dowodowego.

Jednocześnie pragnę wskazać, że stosownie do art. 69 ww. ustawy, małoletniemu obywatelowi

UE decyzja o wydaleniu może być wydana tylko w przypadku, gdy:

1) zachodzą okoliczności określone w art. 68 (tj. tylko w przypadku, gdy pobyt małoletniego

stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo bezpieczeństwa publicznego przez

zagrożenie dla pokoju, ludzkości, niepodległości lub obronności Rzeczypospolitej Polskiej lub ze względu

na działalność terrorystyczną), lub

2) przemawia za tym dobro dziecka zgodnie z Konwencjq o prawach dziecka, przyjętą

przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120,

poz. 526 z późn. zm.).
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