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KWESTIONARIUSZ MONITORINGU PLACÓWEK 
DETENCYJNYCH DLA CUDZOZIEMCÓW  

(OŚRODEK STRZEŻONY/ARESZT W CELU WYDALENIA) 
 

dr Agnieszka Gutkowska 

Uwagi ogólne  

1. W ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców lub w areszcie w celu wydalenia przebywają dwie 
kategorie cudzoziemców - zarówno ci, ubiegający się o przyznanie ochrony międzynarodowej na 
terytorium RP, jak i cudzoziemcy nie ubiegający się o ochronę. Należy mieć świadomość, iż  obie 
grupy mają w pewnym stopniu odmiennie ukształtowane uprawnienia i obowiązki. Za najistotniejsze 
należy uznać obowiązek zagwarantowania bezpieczeństwa osobom ubiegającym się o status 
uchodźcy, chodzi przede wszystkim o wolność od kontaktu z przedstawicielami kraju pochodzenia, w 
tym zakaz informowania władz kraju pochodzenia o fakcie ubiegania się przez daną osobę o status 
uchodźcy w RP.   

2. Podstawowym środkiem detencyjnym wobec cudzoziemców jest umieszczenie w ośrodku 
strzeżonym. Areszt w celu wydalenia powinien być stosowany jedynie wówczas, gdy istnieje obawa, 
że cudzoziemiec nie podporządkuje się zasadom pobytu obowiązującym w ośrodku strzeżonym.  

3. W ośrodku strzeżonym mogą przebywać osoby małoletnie bez opieki oraz kobiety w ciąży. W 
areszcie w celu wydalenia nie umieszcza się małoletnich bez opieki, natomiast kobiety w ciąży mogą 
przebywać do ukończenia 6 miesiąca ciąży.  

4. Czas pobytu w ośrodku strzeżonym i areszcie w celu wydalenia nie może przekroczyć 1 roku. Po 
upływie tego okresu cudzoziemiec musi zostać zwolniony, nawet wówczas, gdy jego sytuacja prawna 
nie jest uregulowana. Obecne przepisy dopuszczają sytuację, że cudzoziemiec, zwolniony po upływie 
roku, którego status prawny nadal jest nieuregulowany, następnego dnia może zostać ponownie 
zatrzymany z powodu nielegalnego pobytu i ponownie umieszczony np. w areszcie w celu wydalenia 
na kolejny rok itd. Itp.  

5. Palącym problemem jest edukacja małoletnich przebywających w placówkach detencyjnych.  

6. Niezwykle istotne wydaje się zrozumiałe tj. w języku zrozumiałym dla cudzoziemca, informowanie 
go o jego prawach i obowiązkach, a w szczególności o treści dotyczących go decyzji i postanowień. 
Aby można było uznać za zrealizowane prawo do informacji niezbędne jest tłumaczenie danego pisma 
urzędowego.  

7. Do praw „specyficznych” przysługujących zatrzymanym cudzoziemcom należy także prawo do 
kontaktu z organizacjami, do których statutowych spraw należy kwestie cudzoziemców, a także, w 
przypadku osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, z przedstawicielem Wysokiego 
Komisarza do Spraw Uchodźców (UNHCR).                                                                                                                                                                                  
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Informacje ogólne: 

Data wizyty: ………………………………………………………………………………………… 

Osoba/y zbierające dane: .…………………………………………………………………………………….. 

Badana placówka: ………………………………………………………………………………………………. 

Osoba udzielająca informacji: ………………………………………………………………………………. 

Opis wizyty/uwagi: np. dotyczące dostępu do informacji, do poszczególnych pomieszczeń, 
dokumentów oraz samych cudzoziemców. Czy możliwa była rozmowa z osobami zatrzymanymi? 
Prawdopodobnie nie będzie problemu ze spotkaniem z osobą/ami, które znajdują się w procedurze o 
nadanie statusu uchodźcy, natomiast ankieterzy,  z dużym prawdopodobieństwem, nie uzyskają zgody 
na rozmowę z tymi cudzoziemcami, którzy nie złożyli wniosku o status uchodźcy. Władze obawiają się 
bowiem, że w trakcie takiej rozmowy osobom tym zostanie zasugerowane złożenie wniosku o status, 
jako jedna z metod legalizacji lub chociażby przedłużenia ich pobytu w Polsce.  
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I. Dane statystyczne: 

1. W placówce detencyjnej w okresie od………….do………… umieszczonych zostało 
…………….cudzoziemców. 

2. Powodem umieszczenia obcokrajowców był:  

a) nielegalny pobyt       - osób  

b) usiłowanie nielegalnego przekroczenia granicy     - osób 

c) powroty w ramach rozporządzenia UE Dublin II     - osób 

d) readmisja         - osób 

e) inne, jakie?       - osób 

 

3. Zatrzymani cudzoziemcy pochodzili  z następujących państw: proszę podać liczbę osób  

Wietnam  

Armenia  

Mongolia  

Białoruś 

Rosja  

Ukraina  

Pakistan 

Bułgaria  

Etiopia 

Tadżykistan 

Nepal 

Kamerun 

Turcja 

Chiny 

Tunezja 

Rumunia 

Gruzja  

Inne, jakie? 

4. W opisywanej grupie ………… osób ubiegało się o nadanie statusu uchodźcy. Wśród 
nich………….. osoby złożyły wniosek jeszcze przed umieszczeniem w ośrodku strzeżonym/areszcie 
w celu wydalenia, zaś  …………………osoby już w placówce detencyjnej. 

5. W dniu przeprowadzenia badania monitorującego w placówce detencyjnej było 
umieszczonych…………………..cudzoziemców.  

6. Pochodzili oni z następujących państw:     

Wietnam  

Armenia  

Mongolia  

Białoruś 

Rosja  

Ukraina  

Pakistan 

Bułgaria  

Etiopia 

Tadżykistan 

Nepal 

Kamerun 

Turcja 

Chiny 

Tunezja 

Rumunia 

Gruzja  

Inne, jakie? 
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7. W opisywanej grupie ……………….. osoby/osób ubiegało się o status uchodźcy. 

8. Średni okres przebywania cudzoziemców w placówce w badanym okresie wyniósł ………… dni. 
Najdłuższy odnotowany pobyt w badanym okresie wyniósł …………… dni.  

Przyczyną tak długiego pobytu w areszcie jest: 
………..……………………………………………………………………………………………… 

Najkrótszy odnotowany okres pobytu w areszcie wyniósł ……………..dni. 

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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II. Rozmowa z pracownikiem placówki 

1.Prawo do informacji. 

 1.1.Czy cudzoziemcy mają dostęp do informacji na temat: 

 w momencie 
przyjęcia do 
placówki 
detencyjnej 

w trakcie pobytu w 
placówce 
detencyjnej 

a) możliwości wniesienia zażalenia na zatrzymanie   
b) możliwości złożenia wniosku o zwolnienie   
c) możliwości złożenia wniosku o zwolnienie w 

związku z prawdopodobieństwem spełniania 
warunków uznania za uchodźcę lub uzyskania 
ochrony uzupełniającej 

  

d) możliwości złożenia odwołania do sądu na 
decyzję o odmowie zwolnienia w przypadku 
opisanym w punkcie c 

  

e) możliwości kontaktu z osobami, które mają być 
poinformowane o jego zatrzymaniu 

  

f) możliwości kontaktu z przedstawicielstwem 
dyplomatycznym lub urzędem konsularnym kraju 
pochodzenia w sprawach osobistych lub 
urzędowych 

  

g) możliwości złożenia wniosku o nadanie statusu 
uchodźcy 

  

h) możliwości kontaktu z organizacjami 
pozarządowymi, w ramach działalności 
statutowej  których znajduje się pomoc 
cudzoziemcom oraz z UNHCR 

  

i) danych teleadresowych UNHCR oraz organizacji 
pozarządowych; (jakich? proszę wymienić) 

  

j) regulaminie pobytu w placówce detencyjnej   
k) możliwości składania skarg i wniosków   

   
W jakich językach przekazywane są powyższe 
informacje? Proszę wymienić. 
 

  

W jakiej formie przekazywane są powyższe informacje? 
Proszę wymienić np. ulotka, ogłoszenie na tablicy, ustnie 
itp.  
 

  

1.2 W jakich okolicznościach obecny jest tłumacz? 

a) podczas przyjmowania do placówki detencyjnej 
b) podczas składania wniosku o nadanie o statusu uchodźcy  
c) inne, jakie?................................................................................................................... 

 

1.3 Jakimi językami obcymi posługują się funkcjonariusze danej placówki? Proszę wymienić 
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................................................................................................................... 
 

2. Prawo do kontaktu 

2.1 korzystanie z telefonu 

a) czy cudzoziemcy mają dostęp do aparatu telefonicznego? 
................................................................................................................... 

b) czy konieczna jest zgoda na korzystanie z aparatu telefonicznego? (jeśli tak to czyja? 
na jaki rodzaj rozmów – prywatne/ urzędowe? w jakim trybie?) 
................................................................................................................... 

c) w jakim miejscu znajduje się aparat telefoniczny? (czy zapewnia to możliwość 
przeprowadzenia rozmowy na osobności?) 
................................................................................................................... 

d) ile aparatów telefonicznych dostępnych dla cudzoziemców znajduje się w placówce? 
................................................................................................................... 

e) czy i jakie rodzaje rozmów mogą odbywać się bezpłatnie? 
................................................................................................................... 

f) w jaki sposób cudzoziemcy mogą opłacić rozmowy telefoniczne? (np. czy istnieje 
możliwość zakupu kart telefonicznych lub żetonów?) 
................................................................................................................... 

g) czy i w jaki sposób rozmowy telefoniczne są kontrolowane?  
................................................................................................................... 

h) czy istnieje możliwość odbierania telefonów przychodzących? 
................................................................................................................... 

i) kto odbiera telefony przychodzące? (sami cudzoziemcy? funkcjonariusz placówki?) 
................................................................................................................... 

j) czy istnieją i jakie ograniczenia w korzystaniu z aparatu telefonicznego? 
................................................................................................................... 

k) czy cudzoziemcy mają możliwość korzystania z własnych telefonów komórkowych? 
................................................................................................................... 

l) czy istnieje i w jakich okolicznościach możliwość korzystania z telefonu służbowego 
placówki detencyjnej?  
................................................................................................................... 
 

2.2 korzystanie z korespondencji 

a) czy istnieje możliwość odbierania i wysyłania korespondencji (w tym także paczek)? 
................................................................................................................... 

b) czy i jakie kategorie listów cudzoziemiec może wysłać bezpłatnie (np. pisma do sądu, 
urzędów)? 
................................................................................................................... 

c) w jaki sposób cudzoziemiec pokrywa koszt korespondencji? 
................................................................................................................... 

d) czy kontrolowana jest treść korespondencji?  
................................................................................................................... 

e) czy kontrolowana jest zawartość koperty/paczki? (jeśli tak w jaki sposób się to odbywa? Czy 
obecny jest cudzoziemiec?) 
................................................................................................................... 

f) czy cudzoziemiec ma możliwość wysyłania i odbierania faksów? 
................................................................................................................... 
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g) czy i jakie rodzaje faksów mogą być wysyłane bezpłatnie? 
................................................................................................................... 

h) czy cudzoziemiec ma dostęp do materiałów piśmienniczych (papier, koperty)?  
................................................................................................................... 

i) czy korespondencja urzędowa jest przekazywana w języku zrozumiałym dla cudzoziemca? 
(jeżeli tak, w jaki sposób się to odbywa? Czy jest tłumaczona w formie ustnej, pisemnej? Przez 
kogo? Czy tłumaczony jest cały dokument, sentencja, pouczenie itp.?) 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

j) czy cudzoziemiec jest poinformowany o możliwości skorzystania z tłumaczenia? 
................................................................................................................... 

k) czy istnieje możliwość skorzystania z odpłatnego tłumaczenia np. skorzystania z usług 
profesjonalnych tłumaczy? (Jeżeli tak, czy cudzoziemcy mają informację na ten temat?) 
................................................................................................................... 
 

2.3. kontakt z UNHCR i organizacjami pozarządowymi 

a) Czy cudzoziemcy mają możliwość, i w jaki sposób się to odbywa, skontaktowania się z 
przedstawicielem UNHCR  w Polsce?  
................................................................................................................... 

b) Czy cudzoziemcy mają możliwość, i w jaki sposób się to odbywa, skontaktowania się z 
przedstawicielem organizacji pozarządowej zajmującej się cudzoziemcami?  
................................................................................................................... 

c) Czy zdarza się, że na prośbę cudzoziemca funkcjonariusz placówki kontaktuje się ze 
wskazanym pracownikiem organizacji pozarządowej (np. prawnikiem)? 
................................................................................................................... 

d) Czy dostępne są dane teleadresowe ww. organizacji? 
................................................................................................................... 

 

2.4 kontakt z przedstawicielstwem dyplomatycznym kraju pochodzenia (należy zwrócić uwagę na 
zabezpieczenie danych osób , które złożyły wniosek o nadanie statusu uchodźcy) 

a) Czy przedstawiciele dyplomatyczni są informowani o umieszczeniu w placówce swoich 
obywateli? 
................................................................................................................... 

b) Czy przedstawiciele dyplomatyczni mają dostęp do danych swoich obywateli, którzy 
przebywają w placówce? 
................................................................................................................... 

c) Czy przedstawiciele dyplomatyczni mają możliwość kontaktu ze swoimi obywatelami, 
przebywającymi w placówce? 
................................................................................................................... 

d) Czy cudzoziemcy mają możliwość, i w jaki sposób się to odbywa, skontaktowania się z 
przedstawicielstwem dyplomatycznym swojego kraju pochodzenia?  
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 

2.5 prawo do widzeń 

a) Czy cudzoziemcom przysługuje prawo do widzeń? 
................................................................................................................... 

b) Według jakiej  procedury odbywają się widzenia? 
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................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
c) Czy widzenie jest kontrolowane i w jaki sposób przez funkcjonariusza? (jeżeli tak, to czy 

dotyczy to także spotkań z prawnikiem/pełnomocnikiem?) 
................................................................................................................... 

d) Czy są ograniczenia sposobu odbywania widzeń (np. dotyczące kategorii osób mogących 
przyjść na widzenie, częstotliwości, dni, w których odbywają się widzenia, itp.?) 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

e) Gdzie odbywają się widzenia? 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 

3. Dostęp do procedury o nadanie statusu uchodźcy. 

a) czy cudzoziemcy są informowani o możliwości ubiegania się o nadanie statusu 
uchodźcy w Polsce? 
................................................................................................................... 

b) czy w placówce znajdują się informacje na temat możliwości i zasad ubiegania się o 
nadanie statusu uchodźcy w Polsce? Jeżeli tak, to w jakim języku i w jakiej formie 
(np. ulotki, ogłoszenia) 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

c) jak wygląda procedura przyjmowania wniosku o nadanie statusu uchodźcy, jeżeli 
cudzoziemiec zadeklaruje wolę ubiegania się o ochronę na terytorium RP (ważne, aby 
zwrócić uwagę czy składanie wniosku odbywa się w języku zrozumiałym dla 
cudzoziemca i czy informowany jest o prawach i obowiązkach związanych z procedurą 
uchodźczą) 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

d) w jakim czasie wniosek o nadanie statusu uchodźcy przekazywany jest do Szefa 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców? 
................................................................................................................... 

 

4. Warunki lokalowe: 

a) Ile pokoi/cel mieszkalnych znajduje się w ośrodku strzeżonym/areszcie w celu 
wydalenia? 
................................................................................................................... 

b) Ile jest miejsc w placówce/ile osób przebywa w placówce w dniu monitoringu? 
................................................................................................................... 

c) Jaka powierzchnia mieszkalna przypada na 1 mężczyznę………………, 
kobietę…………………, małoletniego…………? 

d) Czy cele/pokoje są otwarte w ciągu dnia/w nocy? 
................................................................................................................... 

e) Czy kobiety i mężczyźni nie będący osobami najbliższymi umieszczani są w tych 
samych pomieszczeniach? 
................................................................................................................... 
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f) Czy istnieje możliwość kontaktu między kobietami i mężczyznami nie będącymi 
osobami najbliższymi?  
................................................................................................................... 

g) Jakie są zasady przydziału miejsc w pokojach/celach mieszkalnych (np. czy osoby 
najbliższe umieszczane są razem, czy osoby tej samej narodowości kwaterowane są 
razem?) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………...…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………... 

h) Gdzie zakwaterowane są osoby małoletnie bez opieki? 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

i) Czy w placówce przebywają kobiety w ciąży? Jeżeli tak, to w którym miesiącu? 
................................................................................................................... 

j) Czy kobiety w ciąży po ukończeniu 6 miesiąca ciąży przekazywane są do ośrodka 
strzeżonego (dotyczy jedynie aresztu w celu wydalenia) 
................................................................................................................... 

k) Czy w placówce panują odpowiednie warunki higieny?  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

• Czy w placówce obowiązuje zakaz palenia? Czy wydzielone jest miejsce gdzie można 
palić papierosy?  
................................................................................................................... 

• Czy w pokojach/celach mieszkalnych jest odpowiedni poziom wilgoci? 
................................................................................................................... 

• Czy w pokojach/celach mieszkalnych jest odpowiednia temperatura? 
................................................................................................................... 

• Jakie jest oświetlenie w pokojach/celach mieszkalnych?  
................................................................................................................... 

 

l) Jakie przedmioty zatrzymani mogą posiadać w pokojach/celach mieszkalnych? 
................................................................................................................... 

m) Jakie przedmioty zatrzymani muszą oddać do depozytu? 
................................................................................................................... 

n) Ilość i stan sanitariatów? 
................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………….. 

o) Czy łazienki i ubikacje są oddzielne dla kobiet, mężczyzn i osób małoletnich?  
................................................................................................................... 

p) Czy w placówce znajduje się miejsce do spacerów? 
................................................................................................................... 
 

Ocena  placówki pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, a także intymności zatrzymanych 
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………... 

5. Ochrona zdrowia 

a) Czy w placówce znajduje się pokój lekarski? 
……………………………………………………………………………… 

b) Czy w placówce znajduje się izolatka dla osób chorych? 
……………………………………………………………………………… 

c) Czy w placówce dostępny jest lekarz? Jak często? 
……………………………………………………………………………… 

d) Czy w placówce dostępna jest pielęgniarka? Jak często? 
……………………………………………………………………………… 

e) Czy dostępna jest specjalistyczna pomoc lekarska? 
……………………………………………………………………………… 

f) Czy możliwe jest korzystanie z odpłatnej pomocy medycznej? Czy zdarzył się taki 
przypadek w ciągu ostatniego roku? 
……………………………………………………………………………… 
 

6. Wolność religii  

a) Czy w placówce znajduje się miejsce kultu religijnego? 
……………………………………………………………………………… 

b) Jakie są zasady korzystania z miejsca kultu religijnego? 
………………………………………………………………………………... 

c) Czy istnieje możliwość swobodnego wykonywania praktyk religijnych? 
……………………………………………………………………………… 

d) Czy dieta cudzoziemców uwzględnia przekonania religijne cudzoziemców? 
……………………………………………………………………………… 

 

7. Bezpieczeństwo w placówce 

a) Jakie są procedury stosowania środków przymusu bezpośredniego? Czy zdarzył się 
taki przypadek w ciągu ostatniego roku?(proszę opisać) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

b) Czy w ciągu ostatniego roku doszło do użycia przemocy między cudzoziemcami? 
(proszę opisać) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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III. Wizja lokalna 

1.Prawo do informacji 

 1.1.Czy cudzoziemcy mają dostęp do informacji na temat: 

a) możliwości wniesienia zażalenia na zatrzymanie  
b) możliwości złożenia wniosku o zwolnienie w związku z prawdopodobieństwem 

spełniania warunków uznania za uchodźcę lub uzyskania ochrony uzupełniającej  
c) możliwości złożenia wniosku o zwolnienie  
d) możliwości złożenia odwołania do sądu na decyzję o odmowie zwolnienia w 

przypadku opisanym w punkcie c  
e) możliwości kontaktu z osobami, które mają być poinformowane o jego zatrzymaniu  
f) możliwości kontaktu z przedstawicielstwem dyplomatycznym lub urzędem 

konsularnym kraju pochodzenia w sprawach osobistych lub urzędowych  
g) możliwości złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy  
h) możliwości kontaktu z organizacjami pozarządowymi, w ramach działalności 

statutowej  których znajduje się pomoc cudzoziemcom oraz z UNHCR  
i) danych teleadresowych UNHCR oraz organizacji pozarządowych; (jakich? proszę 

wymienić) regulaminie pobytu w placówce detencyjnej  
j) możliwości składania skarg i wniosków 

 
1.2. W jakich językach przekazywane są powyższe informacje? Proszę wymienić. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

1.3. W jakiej formie przekazywane są powyższe informacje? Proszę wymienić np. ulotka, ogłoszenie 
na tablicy, ustnie itp.  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Prawo do kontaktu  

a) czy cudzoziemcy mają dostęp do aparatu telefonicznego? 
................................................................................................................... 

b) w jakim miejscu znajduje się aparat telefoniczny? (czy zapewnia to możliwość 
przeprowadzenia rozmowy na osobności?) 

................................................................................................................... 

c) ile aparatów telefonicznych dostępnych dla cudzoziemców znajduje się w placówce? 
................................................................................................................... 

d) czy istnieje możliwość zakupu kart telefonicznych lub żetonów? 
................................................................................................................... 

e) Czy aparaty działają 
................................................................................................................... 

f) Gdzie odbywają się widzenia? 
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................................................................................................................... 

3. Warunki lokalowe: 

a) Ile pokoi/cel mieszkalnych znajduje się w ośrodku strzeżonym/areszcie w celu 
wydalenia? 
................................................................................................................... 

b) Ile jest miejsc w placówce/ile osób przebywa w placówce w dniu monitoringu? 
................................................................................................................... 

c) Jaka powierzchnia mieszkalna przypada na 1 mężczyznę………………, 
kobietę…………………, małoletniego…………? 

d) Czy cele/pokoje są otwarte w ciągu dnia/w nocy? 
................................................................................................................... 

e) Gdzie zakwaterowane są osoby małoletnie bez opieki? 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

f) Czy w placówce przebywają kobiety w ciąży? Jeżeli tak, to w którym miesiącu? 
................................................................................................................... 

g) Czy w placówce panują odpowiednie warunki higieny?  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………… 

• Czy w placówce obowiązuje zakaz palenia? Czy wydzielone jest miejsce gdzie można 
palić papierosy?  
................................................................................................................... 

• Czy w pokojach/celach mieszkalnych jest odpowiedni poziom wilgoci? 
................................................................................................................... 

• Czy w pokojach/celach mieszkalnych jest odpowiednia temperatura? 
................................................................................................................... 

• Jakie jest oświetlenie w pokojach/celach mieszkalnych?  
................................................................................................................... 

h) Jakie przedmioty-sprzęt zatrzymani posiadają w pokojach/celach mieszkalnych? 
................................................................................................................... 

i) Ilość i stan sanitariatów? 
................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………….. 

j) Czy łazienki i ubikacje są oddzielne dla kobiet, mężczyzn i osób małoletnich?  
................................................................................................................... 

k) Czy w placówce znajduje się miejsce do spacerów? 
................................................................................................................... 

l) Czy w placówce znajduje się pokój lekarski? 
……………………………………………………………………………… 

m) Czy w placówce znajduje się izolatka dla osób chorych? 
……………………………………………………………………………… 

n) Czy w placówce znajduje się miejsce kultu religijnego? 
……………………………………………………………………………… 

o) Ocena  placówki pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, a także intymności 
zatrzymanych 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
………...…………………………………………………………………………………….. 

IV Rozmowa z osobą zatrzymaną  

 

1.Prawo do informacji 

 1.1.Czy miał/a Pan/i dostęp do informacji na temat: 

a) możliwości wniesienia zażalenia na zatrzymanie  
b) możliwości złożenia wniosku o zwolnienie w związku z prawdopodobieństwem 

spełniania warunków uznania za uchodźcę lub uzyskania ochrony uzupełniającej  
c) możliwości złożenia wniosku o zwolnienie  
d) możliwości złożenia odwołania do sądu na decyzję o odmowie zwolnienia w 

przypadku opisanym w punkcie b  
e) możliwości kontaktu z osobami, które mają być poinformowane o jego zatrzymaniu  
f) możliwości kontaktu z przedstawicielstwem dyplomatycznym lub urzędem 

konsularnym kraju pochodzenia w sprawach osobistych lub urzędowych  
g) możliwości kontaktu z organizacjami pozarządowymi, w ramach działalności 

statutowej  których znajduje się pomoc cudzoziemcom oraz z UNHCR  
h) danych teleadresowych UNHCR oraz organizacji pozarządowych; (jakich? proszę 

wymienić) 
i)  regulaminu pobytu w placówce detencyjnej  
j) możliwości składania skarg i wniosków 

 
1.2. W jakim języku przekazane zostały powyższe informacje?. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

1.3. W jakiej formie przekazane zostały powyższe informacje?  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Prawo do kontaktu 

2.1 korzystanie z telefonu 

a) czy ma Pan/Pani dostęp do aparatu telefonicznego? 
................................................................................................................... 

b) czy konieczna jest zgoda na korzystanie z aparatu telefonicznego? (jeśli tak to czyja? 
na jaki rodzaj rozmów – prywatne/ urzędowe? w jakim trybie?) 
................................................................................................................... 

c) ile aparatów telefonicznych dostępnych dla cudzoziemców znajduje się w placówce? 
................................................................................................................... 

d) czy i jakie rodzaje rozmów mogą odbywać się bezpłatnie? 
................................................................................................................... 

e) w jaki sposób można opłacić rozmowy telefoniczne? (np. czy istnieje możliwość 
zakupu kart telefonicznych lub żetonów?) 
................................................................................................................... 

f) czy i w jaki sposób rozmowy telefoniczne są kontrolowane?  
................................................................................................................... 
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g) czy istnieje możliwość odbierania telefonów przychodzących? 
................................................................................................................... 

h) kto odbiera telefony przychodzące? (sami cudzoziemcy? funkcjonariusz placówki?) 
................................................................................................................... 

i) czy istnieją i jakie ograniczenia w korzystaniu z aparatu telefonicznego? 
................................................................................................................... 

j) czy ma Pan/Pani możliwość korzystania z własnego telefonu komórkowego? 
................................................................................................................... 

k) czy istnieje i w jakich okolicznościach możliwość korzystania z telefonu służbowego 
placówki detencyjnej?  
................................................................................................................... 
 

2.2 korzystanie z korespondencji 

a) czy istnieje możliwość odbierania i wysyłania korespondencji (w tym także paczek)? 
................................................................................................................... 

b) czy i jakie kategorie listów może Pan/Pani wysłać bezpłatnie (np. pisma do sądu, 
urzędów)? 
................................................................................................................... 

c) w jaki sposób pokrywa Pan/Pani koszt korespondencji? 
................................................................................................................... 

d) czy kontrolowana jest treść korespondencji?  
................................................................................................................... 

e) czy kontrolowana jest zawartość koperty/paczki? (jeśli tak w jaki sposób się to 
odbywa? Czy obecny jest cudzoziemiec?) 
................................................................................................................... 

f) czy ma Pan/Pani możliwość wysyłania i odbierania faksów? 
................................................................................................................... 

g) czy i jakie rodzaje faksów mogą być wysyłane bezpłatnie? 
................................................................................................................... 

h) czy ma Pan/Pani dostęp do materiałów piśmienniczych (papier, koperty)?  
................................................................................................................... 

i) w jakim języku przekazywana jest korespondencja urzędowa 
................................................................................................................... 

j) czy istnieje możliwość skorzystania z tłumaczenia? 
................................................................................................................... 

k) czy istnieje możliwość skorzystania z odpłatnego tłumaczenia np. skorzystania z usług 
profesjonalnych tłumaczy?  
................................................................................................................... 

 

2.3. kontakt z UNHCR i organizacjami pozarządowymi 

a) Czy ma Pan/Pani możliwość, i w jaki sposób się to odbywa, skontaktowania się z 
przedstawicielem UNHCR  w Polsce?  
................................................................................................................... 

b) Czy ma Pan/Pani możliwość, i w jaki sposób się to odbywa, skontaktowania się z 
przedstawicielem organizacji pozarządowej zajmującej się cudzoziemcami?  
................................................................................................................... 

c) Czy zdarza się, że na prośbę cudzoziemca funkcjonariusz placówki kontaktuje się ze 
wskazanym pracownikiem organizacji pozarządowej (np. prawnikiem)? 
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................................................................................................................... 
d) Czy dostępne są dane teleadresowe ww. organizacji? 

................................................................................................................... 
 

2.4 Kontakt z przedstawicielstwem dyplomatycznym kraju pochodzenia  

Czy ma Pan/Pani mają możliwość, i w jaki sposób się to odbywa, skontaktowania się z 

przedstawicielstwem dyplomatycznym swojego kraju pochodzenia?  

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 

2.5 prawo do widzeń 

a) Czy przysługuje Panu/Pani prawo do widzeń? 
................................................................................................................... 

b) Według jakiej  procedury odbywają się widzenia? 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

c) Czy widzenie jest kontrolowane i w jaki sposób przez funkcjonariusza? (jeżeli tak, to 
czy dotyczy to także spotkań z prawnikiem/pełnomocnikiem?) 
................................................................................................................... 

d) Czy są ograniczenia sposobu odbywania widzeń (np. dotyczące kategorii osób 
mogących przyjść na widzenie, częstotliwości, dni, w których odbywają się widzenia, 
itp.?) 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

e) Gdzie odbywają się widzenia? 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
 

3. Warunki lokalowe: 

a) Czy cele/pokoje są otwarte w ciągu dnia/w nocy? 
................................................................................................................... 

b) Czy kobiety i mężczyźni nie będący osobami najbliższymi umieszczani są w tych 
samych pomieszczeniach? 
................................................................................................................... 

c) Czy istnieje możliwość kontaktu między kobietami i mężczyznami nie będącymi 
osobami najbliższymi?  
................................................................................................................... 

d) Jakie są zasady przydziału miejsc w pokojach/celach mieszkalnych (np. czy osoby 
najbliższe umieszczane są razem, czy osoby tej samej narodowości kwaterowane są 
razem?) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………...…………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………... 

e) Gdzie zakwaterowane są osoby małoletnie bez opieki? 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

f) Czy w placówce panują odpowiednie warunki higieny?  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………… 

• Czy w placówce obowiązuje zakaz palenia? Czy wydzielone jest miejsce gdzie można 
palić papierosy?  
................................................................................................................... 

• Czy w pokojach/celach mieszkalnych jest odpowiedni poziom wilgoci? 
................................................................................................................... 

• Czy w pokojach/celach mieszkalnych jest odpowiednia temperatura? 
................................................................................................................... 

• Jakie jest oświetlenie w pokojach/celach mieszkalnych?  
................................................................................................................... 

 

g) Jakie przedmioty może Pan/Pani posiadać w pokoju/celi mieszkalnej? 
................................................................................................................... 

h) Jakie przedmioty musiał/a Pan/Pani oddać do depozytu? 
................................................................................................................... 

i) Ilość i stan sanitariatów? 
................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………….. 

j) Czy łazienki i ubikacje są oddzielne dla kobiet, mężczyzn i osób małoletnich?  
................................................................................................................... 

k) Czy w placówce znajduje się miejsce do spacerów? 
................................................................................................................... 
 

l) Jak ocenia Pan/Pani  placówkę pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, a także 
intymności  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………...…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

4. Ochrona zdrowia 

a) Czy w placówce dostępny jest lekarz? Jak często? 
……………………………………………………………………………… 

b) Czy w placówce dostępna jest pielęgniarka? Jak często? 
……………………………………………………………………………… 

c) Czy dostępna jest specjalistyczna pomoc lekarska? 
……………………………………………………………………………… 
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d) Czy możliwe jest korzystanie z odpłatnej pomocy medycznej?  
……………………………………………………………………………… 

 

5. Wolność religii  

a) Czy w placówce znajduje się miejsce kultu religijnego? 
……………………………………………………………………………… 

b) Jakie są zasady korzystania z miejsca kultu religijnego? 
………………………………………………………………………………... 

c) Czy istnieje możliwość swobodnego wykonywania praktyk religijnych? 
……………………………………………………………………………… 

d) Czy dieta cudzoziemców uwzględnia przekonania religijne cudzoziemców? 
……………………………………………………………………………… 

 

7. Bezpieczeństwo w placówce 

a) Czy użyto w placówce przemocy wobec Pan/Pani?  
……………………………………………………………………………… 

b) Czy zdarzył się przypadek użycia przemocy w czasie Pan/Pani pobytu w placówce 
(proszę opisać) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

c) Czy w czasie Pana/i pobytu w placówce doszło do użycia przemocy między 
cudzoziemcami? (proszę opisać) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 


