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Interpelacja poselska 

w sprawie zaangażowania Polski w przyjęcie uchodźców z Syrii i Erytrei 

 

9 lipca 2015 roku na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej 

w Luksemburgu Sekretarz Stanu w MSW Pan Piotr Stachańczyk poinformował, że Polska 

zaoferowała tysiąc miejsc dla uchodźców, którzy mają być przesiedleni z obozów spoza UE oraz 

tysiąc dla potrzebujących międzynarodowej ochrony imigrantów, którzy docierają przez Morze 

Śródziemne do Włoch i Grecji. Dwa tysiące uchodźców, których Polska zobowiązała się przyjąć 

w ramach unijnych programów przesiedleń i relokacji, to obywatele Syrii i Erytrei, którzy mają 

trafić  do ośrodków prowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, gdzie zostaną objęci 

opieką socjalną i medyczną, a w przygotowanych dla nich ośrodkach zamieszkania będą uczyć 

się języka polskiego. Każda z przyjętych osób będzie mogła starać się o status uchodźcy,  

a w dalszej perspektywie o prawo stałego pobytu w Polsce.  

Jednakże według informacji podawanych przez media funkcjonariusze Straży Granicznej 

ostrzegają, że Polska jest absolutnie nieprzygotowana na przyjęcie takiej liczby imigrantów.  

W obecnych ośrodkach dla uchodźców nie ma aż tylu miejsc. Bardzo trudno będzie szczegółowo 

kontrolować osoby starające się o przyjazd do Polski, ponieważ już teraz polskie służby mają 

problemy z obecnie przybyłymi do naszego kraju uchodźcami, m.in. z Syrii i Ukrainy.  

Jest to nadzwyczaj ważne zadanie z uwagi na fakt, że kontrola ma w szczególności 

zidentyfikować osoby, które mogą m.in. zagrażać Polsce. Nie ma również pomysłu na to,  

co zrobić z uchodźcami z Syrii, kiedy już opuszczą ośrodki.  
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Nadmieniam również, że wspomniana pomoc socjalna i medyczna po dotarciu przez 

Syryjczyków do Polski  spoczywa na Urzędzie  ds. Cudzoziemców jedynie do 6 miesięcy,  

a później przechodzą oni pod opiekę Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 

roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 roku Nr 73, poz. 350, z późn. zm.), 

proszę o szczegółową odpowiedź na następujące pytania: 

1. Ilu uchodźców są w stanie przyjąć ośrodki, którymi zarządza Urząd ds. Cudzoziemców? 

2. Czy warunki socjalne w wyżej wymienionych ośrodkach zapewniają właściwy standard 

życia dla umieszczonych w nich cudzoziemców?  

3. Jakie będą koszty przyjęcia i utrzymania przez Polskę dwóch tysięcy uciekinierów z Syrii 

pomimo deklaracji, że przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków Unii 

Europejskiej? W jakiej części koszty związane z tym przedsięwzięciem pokryte zostaną 

przez UE, a w jakiej przez państwo polskie? 

4. Na czym ma polegać opieka medyczna, którą mają być objęci w Polsce uciekinierzy  

z Syrii? Jaki będzie zakres tej opieki medycznej? 

5. Czy deklarowana opieka medyczna dla uciekinierów z Syrii będzie realizowana przez 

państwowe placówki medyczne, np. szpitale podległe Ministerstwu Spraw 

Wewnętrznych, czy przez prywatne placówki medyczne?  

6. Jeśli przedmiotowa opieka medyczna będzie oparta na prywatnych zakładach opieki 

zdrowotnej, a nie na państwowych placówkach medycznych, a szczególnie podległych 

MSW, to jaka jest tego przyczyna? Jakie jest uzasadnienie takiego wyboru? 

7. Czy prawdą jest, że w wyniku ogłoszonego już i rozstrzygniętego przetargu świadczenia  

z zakresu opieki medycznej nad uchodźcami realizować będzie spółka PETRA MEDICA 

Sp z o.o.? Jeśli tak, to jaki jest zakres zlecanych w wyniku tego przetargu świadczeń 

zdrowotnych w stosunku do cudzoziemców?  

8. Czy w sprawie wyboru placówki medycznej odbędą się inne procedury przetargowe 

zgodnie z zamówieniami publicznymi na podstawie ustawy Prawo zamówień 

publicznych? Jeśli będzie to zamówienie z wolnej ręki, to jakie jest uzasadnienie takiego 

trybu zamówienia publicznego?  

9. Z jakich środków finansowych zostaną pokryte koszty opieki medycznej uciekinierów  

z Syrii? Czy koszty te zostaną pokryte przez Unię Europejską, czy przez Polskę, w całości 

czy w jakiejś części i z jakich źródeł? 
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10. Czy podobną i adekwatną opieką zdrowotną zostali objęci nasi rodacy z Ukrainy, którzy 

uciekli przed działaniami wojennymi i przybyli do naszego kraju w 2014 i 2015 roku? 

11. Czy podobną i adekwatną opieką zdrowotną została objęta grupa 158 Syryjczyków, która 

przybyła do Polski w nocy z dnia 10 na 11 lipca 2015 roku? 

12. Ilu cudzoziemców od 2011 roku otrzymało w Polsce status uchodźcy i ilu z nich 

pochodziło z Syrii? 

13. Dlaczego na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej w Luksemburgu 

Polskę reprezentował wiceminister spraw wewnętrznych  

Piotr Stachańczyk, a nie Pani Minister? Jaka była przyczyna Pani nieobecności na tak 

ważnym dla Polski spotkaniu, gdy jednocześnie miała Pani czas na wizytację ośrodka  

dla uchodźców w Rybakach?  Czy nie uważa Pani, że jest to pomylenie priorytetów? 
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