
Pozbawienie wolności cudzoziemców i nielegalnych imigrantów 

Standardy CPT 

Nie ulega wątpliwości, że Krajowy Mechanizm Prewencji winien mieć dostęp do wszelkich miejsc 
detencji, w których przetrzymywani są cudzoziemcy pozbawieni wolności  na podstawie prawa 
administracyjnego, tj. policyjnych izb zatrzymań, tranzytowych „międzynarodowych” stref na 
lotniskach1, punktów wjazdu do kraju, aresztów śledczych, zakładów karnych oraz ośrodków dla 
cudzoziemców. Należy zwrócić szczególną  uwagę, czy przetrzymywanie cudzoziemców w 
miejscach nieprzystosowanych do dłuższego pobytu stosowane jest jedynie w sytuacjach 
wyjątkowych, każdorazowo indywidualnie uzasadnianych. 

 Ciała wizytujące  w ramach  KMP winny badać: 

1.  Punkty wjazdu do kraju/ „mi ędzynarodowe” strefy na lotniskach   

• Jaki jest maksymalny okres przetrzymywania cudzoziemców  na granicy bądź w strefie 
tranzytowej lotniska  

• Czy jest ono każdorazowo uzasadnione ważnymi względami  

• Czy  zatrzymany ma odpowiednie warunki do spania, dostęp do bagażu, dostęp do  zaplecza 
sanitarnego oraz możliwość umycia się 

• Czy zatrzymanemu zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu 

2. Policyjne izby zatrzymań  

• Jaki jest maksymalny okres przetrzymywania cudzoziemców na komisariatach Policji oraz 
czy jest ono  każdorazowo uzasadnione ważnymi względami  

•  W jakich warunkach przebywają osoby pozbawione wolności 

• Czy  zapewnia się cudzoziemcom pobyt  w izbie zatrzymań w separacji  od podejrzanych w 
sprawach karnych  

3. Zakłady Karne 

• W jakich przypadkach następuje umieszczenie cudzoziemców w zakładach karnych 

• Jaki jest maksymalny okres przetrzymywania cudzoziemców w zakładach karnych oraz czy 
jest ono  każdorazowo uzasadnione ważnymi względami  

• Czy zapewnia się cudzoziemcom separację od osadzonych i tymczasowo aresztowanych 

4. Ośrodki dla cudzoziemców  

W każdym przypadku, gdy zachodzi konieczność dłuższego pozbawienia wolności, osoba 
taka winna być umieszczona w specjalnym ośrodku dla cudzoziemców. Trudności jakie 
napotykają władze administrujące ośrodkami mają różnoraki charakter- bariera 
komunikacyjna, frustracja osób pozbawionych wolności a także  napięcia między 
migrantami z różnych narodowości lub grup językowych. Z tego względu w ramach  KMP 
winno się ze szczególną uwagą monitorować kwestie  starannej rekrutacji i właściwego 
przeszkolenia personelu nadzorczego w takich ośrodkach.  

 

Podczas wizytacji należy zwrócić uwagę w szczególności: 

         

• Czy wyposażenie pomieszczeń  zdecydowanie różni się od więziennego 

                                                 
1 por. wyrok ETPCz z 25 czerwca 1996 r. w sprawie Amuur przeciwko Francji  



• Czy zachowane są wysokie standardy czystości  

• Czy osoby pozbawione wolności dysponują odpowiednią przestrzenią życiową  stosownie 
do swoich  uzasadnionych potrzeb 

• Czy osobom pozbawionym wolności zapewnia się możliwość codziennych ćwiczeń na 
świeżym powietrzu 

• Jakie rodzaje  rekreacji oferuje się  osobom pozbawionym wolności: np. świetlica z radiem i 
tv, gazety, magazyny, gry planszowe, tenis stołowy 

• Czy ośrodek organizuje jakiekolwiek specjalne programy zajęciowe dla osób pozbawionych 
wolności 

 (1) Personel 

• Czy personel ośrodka został przeszkolony w zakresie:  

• komunikacji interpersonalnej 

• rozpoznawania możliwych symptomów reakcji stresowych 

• podłoża kulturalnego przebywających w ośrodku imigrantów 

• Jakie kwalifikacje językowe posiada personel  ośrodka  

• Jaki odsetek całego personelu stanowią osoby komunikujące się w zrozumiałych dla 
imigrantów językach 

(2) Gwarancje poszanowania praw osób pozbawionych wolności 

• Czy osobom pozbawionym wolności zapewnia się kontakt z adwokatem przez cały okres 
pobytu w ośrodku, możliwość rozmowy z adwokatem na osobności a także udział adwokata 
w przesłuchaniu przed organami administracyjnymi 

• Czy osoba pozbawiona wolności  ma prawo do poinformowania wybranej osoby o fakcie 
pozbawienia wolności oraz miejscu pobytu 

• Czy o wyżej wymienionych prawach osoba pozbawiona wolności została pouczona w 
zrozumiałym dla niej języku  

• Czy praktykuje się  przedłożenie  osadzonym dokumentu   sformułowanego w najczęściej 
używanych przez osoby zainteresowane językach wyjaśniające stosowaną procedurę oraz 
prawa przysługujące osobom pozbawionym wolności 

• Czy pozbawieni wolności maja zapewniony nieograniczony dostęp do opieki lekarskiej 

• Czy pozbawieni wolności mają prawo do samodzielnego wyboru lekarza 
przeprowadzającego badania (jeśli tak -  kto pokrywa związane z tym koszty) 

• Czy osoby pozbawione  wolności mają nieograniczony/ ograniczony  dostęp do telefonu 

• Czy krewni imigrantów  mają swobodny kontakt z pozbawionymi wolności 

• Czy z pozbawionym wolności mogą swobodnie kontaktować się przedstawiciele organizacji 
pozarządowych  

(3) Ryzyko złego traktowania po wydaleniu 

Protokół nie przewiduje umocowania KMP do interwencji w indywidualnych przypadkach  
wydalenia, jednakże funkcja prewencyjna, jaką ma  sprawować, obliguje ciała wizytujące  
do monitorowania, czy  proces decyzyjny  w przedmiocie deportacji -jako całość- zapewnia 
właściwe gwarancje osobom wysyłanym do krajów, w których narażone są one na ryzyko 
poddania torturom lub złemu traktowaniu.  

W szczególności KMP winien skupić się na tym: 



• Czy stosowana procedura administracyjna stwarza imigrantom  rzeczywistą możliwość 
zgłoszenia swojej sprawy 

• Czy urzędnicy  podejmujący decyzje w przedmiocie wydalenia zostali przeszkoleni w 
zakresie przestrzegania praw człowieka w innych krajach 

• Czy urzędnicy ci  mają dostęp do obiektywnych i niezależnych informacji  na ten temat 

5.  Środki przymusu w kontekście deportacji 

Funkcjonariusze służb porządku publicznego mogą czasem być zmuszeni do użycia siły w 
celu przeprowadzenia deportacji. Jednakże użyta siła nie powinna przekraczać stopnia 
niezbędnego w danej sytuacji (zasada proporcjonalności). Niedopuszczalne jest bicie osoby 
deportowanej, nadmierne krępowanie ciała, kneblowanie i aplikowanie środków 
uspokajających wbrew jej woli. 

Celem kompleksowego zebrania informacji o stosowanych procedurach deportacyjnych, 
konieczne będzie uzyskanie dostępu do wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i instrukcji 
regulujących przeprowadzanie akcji deportacyjnych bowiem w tych dokumentach winny 
być zawarte informacje o dopuszczalności użycia  środków  przymusu, ich rodzaju oraz 
zasadach rządzących ich użyciem. Idealnym rozwiązaniem, zarówno z punktu widzenia 
imigrantów jak i eskorty deportującej (wyeliminowanie bezzasadnych zarzutów) byłoby 
wprowadzenie obowiązku badania lekarskiego osoby przed wykonaniem wobec niej decyzji 
o deportacji a także powtórzenia takiego badania po powrocie do ośrodka w przypadku 
przerwania akcji deportacyjnej.  

 

Z punktu widzenia zadań KMP istotne  jest 

• Czy  pozbawionym wolności aplikuje się jakiekolwiek lekarstwa  bez decyzji lekarza bądź 
bez zgody osoby deportowanej  

• Ile osób każdorazowo wchodzi w skład eskorty deportacyjnej   

• Czy eskorta wyposażona jest  w jakąkolwiek broń bądź narzędzia przymusu, gaz 
obezwładniający lub drażniący, maski 

(1) Deportacja droga powietrzną  

W kręgu zainteresowań KMP winny znajdować się również kwestie związane z aresztem 
deportacyjnym, kroki podejmowane w celu przygotowania powrotu deportowanego do kraju 
przeznaczenia, środki zapewniające właściwy wybór i szkolenie personelu eskortującego, 
wewnętrzne i zewnętrzne systemy monitorowania zachowania się personelu 
odpowiedzialnego za deportację oraz  środki podejmowane po nieudanej próbie deportacji. 

Szczególną uwagę poświecić należy procedurom deportacji imigrantów droga powietrzną j 
jako że  łączy się ono z otwartym ryzykiem nieludzkiego i poniżającego traktowania. 
Ryzyko to istnieje zarówno w czasie przygotowań do deportacji, jak i w czasie przelotu; jest 
ono nieodłącznie związane z użyciem określonych środków/metod przymusu i zwiększa się 
jeszcze bardziej, gdy te środki/metody są stosowane łącznie. 

Należy zwrócić szczególną uwagę : 

• Czy wewnętrzne regulacje zabraniają  użycia siły  lub środków przymusu, które mogą 
spowodować uduszenie 

• Czy na czas przelotu osobie deportowanej zdejmuje się środki krępujące swobodę ruchu  a 
jeżeli ich użycie jest  niezbędne, czy można je natychmiast zdjąć w przypadku awarii 
samolotu 

• Czy osoba deportowana ma  możliwość korzystania z toalety w czasie lotu 



• Czy  środki ograniczające swobodę ruchu są one widoczne dla innych pasażerów 

• Czy dozwolone jest użycie środków, które mogą choćby częściowo tamować drogi wlotu 
powietrza (usta, nos) 

• Czy wszystkie przypadki deportacji -zarówno przeprowadzonej jak i przerwanej-są  
odnotowane, udokumentowane ze wskazaniem przyczyn przerwania akcji deportacyjnej  

opisem przebiegu deportacji, użycia środków przymusu, incydentów podczas deportacji 

• Czy w procedurze deportacyjnej wykorzystuje się system monitoringu audiowizualnego 

• Czy istnieje wewnętrzny system kontroli polegający na monitorowaniu szczególnie 
trudnych deportacji  przez osobę nadzorującą, funkcjonariuszy Policji bądź inspekcji 
wewnętrznej 

 

       

 

Opracowała: Katarzyna Trzpioła, Amnestia Międzynarodowa Polska   


