BUDOWANIE STRATEGII NA RZECZ POPRAWY OCHRONY
DZIECI O NIEUREGULOWANYM STATUSIE PRAWNYM
DOTYCZĄCYM MIGRACJI W EUROPIE

RAPORT KRAJOWY POLSKA
Niniejszy raport został przygotowany w celu zachęcenia do udziału w warsztatach: “Budowanie strategii na rzecz ochrony dzieci
o nieuregulowanym statusie prawnym dotyczącym migracji w Polsce”.

Naświetla on kwestie prawne i
polityczne dotyczące dostępu
nieudokumentowanych dzieci do
służby zdrowia, edukacji oraz
zakwaterowania w Polsce, a także
pokazuje ich sytuację w praktyce: a
więc to, czy i w jakim stopniu dzieci o
nieuregulowanych statusie prawnym–
dzieci migrantów
nieudokumentowanych oraz te, które
same nie posiadają dokumentów mogą posiadać dostęp do tych praw.

Cele:
Warsztaty stanowią część dwuletniego
projektu pod nazwą “Budowanie
strategii na rzecz poprawy ochrony
nieudokumentowanych dzieci w
Europie”. Projekt ma na celu
rozpowszechnić wiedzę na temat
trudności, z jakimi spotykają się dzieci
o nieuregulowanym statusie prawnym,
gdy starają się one egzekwować swoje
podstawowe prawa, jak dostęp do
edukacji, służby zdrowia oraz
możliwość zakwaterowania na terenie
Europy. Projekt ten ma też na celu
zbudowanie strategii, które pozwolą
pokonać te trudności.

“Dzieci o nieuregulowanym statusie prawnym” to dzieci-migranci, na których życie
nieuregulowany status prawny ma bezpośredni
wpływ.
Dzieci te stanowią zróżnicowaną grupę. Należą do
niej dzieci o nieuregulowanym statusie prawnym,
czyli tzw. dzieci nieudokumentowane. Rodzic/rodzice
lub opiekun/opiekunowie takiego dziecka mogą
również być migrantami nieudokumentowanymi, na
przykład, jeśli przekroczyli granicę danego kraju bez
wymaganego zezwolenia lub jeśli jako rodzina
pozostali na terenie danego kraju po tym, jak wygasły
ich pozwolenia na pobyt lub wizy. Rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie
takiego dziecka mogą również posiadać uregulowany status migracyjny, na
przykład, jeśli dziecko przybyło do Europy w celu połączenia z rodziną, ale nie
podlega ono pod żaden oficjalny program łączenia rodzin. Dziecko, które rodzi się
na terenie Europy, może także automatycznie stać się nieudokumentowanym
migrantem, jeśli jego rodzice są nieudokumentowanymi migrantami.
Kim są “dzieci o
nieuregulowanym
statusie prawnym”?

Dzieci-migranci o uregulowanym statusie prawnym mogą stać się nieregularnymi
migrantami, jeśli ich rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie to migranci
nieudokumentowani. Na przykład, dzieje się tak, gdy dzieci nabywają
obywatelstwo na zasadzie prawa krwi od jednego z rodziców lub gdy nabywają
obywatelstwo na zasadzie prawa ziemi. W niektórych krajach, takich jak Francja
oraz Irlandia, nie wymaga się od dzieci, odpowiednio do lat 18 oraz 16, własnych
dokumentów. Tłumaczy to fakt, że w krajach tych nie istnieje pojęcie „dziecka
nieudokumentowanego”. Pomimo to, nieuregulowany status prawny rodziców
nadal ma wpływ na życie tych dzieci.
Dzieci nieudokumentowane to również takie dzieci, które zostały wysłane przez
rodzinę do Europy w poszukiwaniu lepszego życia albo uciekinierzy, którzy z tego
powodu żyją bez rodziny czy opiekunów. Niektóre dzieci to ofiary handlu ludźmi,
które w ten sposób przedostają się do Europy, z rodzinami lub bez nich, i stają się
również migrantaminieudokumentowanymi. Niniejszy projekt skupia się na
dzieciach, które przybywają do Europy wraz ze swoimi rodzinami lub opiekunami,
a także na ich dostępie do podstawowych praw społecznych. Dzieci
ieudokumentowane są mało widoczne w społeczeństwie, co jest powodem do
zmartwień. Brakuje również danych na temat tego, jaki wpływ ma na nie polityka
dotycząca migrantów o nieuregulowanym statusie. Wiadomo natomiast, że dzieci
te znajdują się często w bardzo trudnych sytuacjach życiowych oraz bez dostępu
do podstawowych praw społecznych. Ponieważ większość krajów UE posiada
systemy prawne, które, w bardziej lub mniej doskonały sposób, zajmują się
małoletnimi dziećmi podróżującymi bez opiekunów, dziećmi cudzoziemskimi
pozostawionymi bez opieki oraz dziećmi, które są ofiarami handlu ludźmi,
niniejszy projekt nie skupia się na problemach tych grup dzieci. Jednakże, problem
dostępu do podstawowych praw społecznych dotyczy tych dzieci cudzoziemskich
pozostawionych bez opieki, które nie podlegają prawu w zakresie recepcji dla
małoletnich dzieci podróżujących bez opiekunów i które pozostają niewidoczne
dla opieki społecznej. Problem ten dotyczy również ofiary handlu ludźmi zanim
zostaną one zidentyfikowane, o ile mogą one uzyskać dostęp do podstawowych
praw społecznych.

2

Metodologia:
W ciągu ostatnich 10 lat na podstawie codziennego monitorowania i
wspierania praw nieudokumentowanych migrantów PICUM zwrócił uwagę na
niebezpieczną tendencję stopniowego zmniejszania zakresu praw dzieci o
nieuregulowanym statusie prawnym.
Projekt skupia się na prawach do edukacji, dostępu do opieki zdrowotnej oraz
możliwości zakwaterowania, ponieważ mają one fundamentalne znaczenie dla
rozwoju dziecka. Niemniej jednak pomimo ustawowych uprawnień, te
podstawowe prawa socjalne często nie są respektowane w stosunku do dzieci
o nieuregulowanym statusie prawnym żyjącym w Europie, a szczególnie tych,
którym towarzyszą ich rodziny lub inni opiekunowie i w związku z tym nie
podlegają one bezpośredniej opiece państwa. Pewny i stały rozwój tych dzieci
może być zapewniony wyłącznie poprzez zagwarantowanie podstawowego
dostępu do edukacji, służby zdrowia i możliwości zakwaterowania.
Poprzez szereg intensywnych krajowych warsztatów w siedmiu krajach - Belgii,
Francji, Włoszech, Holandii, Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, uczestnicy
projektu podejmą próbę zbudowania wzajemnego zrozumienia problemów
dzieci o nieuregulowanym statusie prawnym, borykających się z
egzekwowaniem swych praw do edukacji, opieki zdrowotnej i zakwaterowania
w danym kraju oraz znalezienia konkretnych strategii mających na celu
poprawę niektórych zidentyfikowanych problemów.
Siedem krajów zostało wybranych tak, by reprezentowały one północne,
południowe i wschodnie regiony Europy, obejmowały stare i nowe państwa
członkowskie Unii Europejskiej (UE) oraz różne modele opieki społecznej.
Zgodnie z krajowymi zaleceniami uzyskane wyniki będą mogły być w związku z
tym uogólnione dla zastosowań paneuropejskich tam, gdzie to możliwe, jak
dostosowane w razie potrzeby do szczególnych warunków regionalnych.
Powstanie dokument zawierający zalecenia, które pomogą zapewnić wyżej
wymienione prawa dzieciom o nieuregulowanym statusie prawnym we
wszystkich Państwach Członkowskich UE oraz na szczeblu europejskim.
Dokument ten zostanie zaprezentowany podczas konferencji europejskiej w
styczniu 2013 r. oraz zostanie wykorzystany do kształtowania i pomocy w
bieżących pracach związanych z poparciem PICUM i organizacji partnerskich.

Co teraz?
Warsztaty w ramach projektu “Budowanie strategii na rzecz poprawy ochrony
nieudokumentowanych dzieci w Europie” dają uczestnikom możliwość
dołączenia do wspólnej rozmowy na temat barier stawianych dzieciom o
nieuregulowanym statusie prawnym, borykającym się z egzekwowaniem
swoich praw do edukacji, opieki zdrowotnej i zakwaterowania.
Ich celem jest zbudowanie wspólnego zrozumienia i zapoczątkowanie rozwoju
strategii mających na celu pokonanie tych barier. Jest to jednak tylko początek.
Zachęcamy do rozwijania tych celów poza warsztatami, podnoszenia
świadomości w zakresie tych zagadnień oraz przeciwstawiania się tym
barierom poprzez własną pracę.
Aby uzyskać więcej informacji o projekcie lub móc kontynuować swoje
zaangażowanie w miarę postępów projektu, należy skontaktować się z
Koordynatorem Projektu, Panią Sangeetha Iengar,
sangeetha.iengar@picum.org

Projekt “Budowanie strategii w celu
poprawienia ochrony
nieudokumentowanych dzieci w Europie”
opiera się o kluczowe dane z
wcześniejszych badań, opublikowane w
raporcie PICUM w 2009 r. pod nazwą
"Nieudokumentowane dzieci w Europie:
niewidoczne ofiary restrykcji
imigracyjnych". W raporcie
udokumentowano bariery, z jakimi
borykają się nieudokumentowane dzieci,
próbując otrzymać dostęp do edukacji,
opieki zdrowotnej i zakwaterowania w
niektórych krajach członkowskich UE.

Partnerzy:

 PICUM (koordynator)
 Belgium: Plate-forme Mineurs en Exil
 Francja : Groupe d’Information et de
Soutien des Immigré - GISTI (grupa ds.
informowania i wspierania imigrantów)

 Włochy: Associazione per gli Studi
Giuridici sull'Immigrazione - A.S.G.I
(stowarzyszenie ds. studiów prawnych
nad imigracją)

 Holandia:
Defence for Children International - DCI

 Polska: Fundacja Polskie Forum
Migracyjne

 Hiszpania: Red Acoge
 Wielka Brytania: Praxis Community
Projects - Praktyka

Terminologia
DLACZEGO
MIGRANTÓW
LEPIEJ OKREŚLAĆ MIANEM
“NIEUDOKUMENTOWANYCH”,
A NIE “NIELEGALNYCH”?

W odniesieniu do migrantów bez ważnego pozwolenia na pobyt termin 'migranci
nieudokumentowani' (lub alternatywnie 'migranci o nieuregulowanym statusie
prawnym') jest bardziej właściwy. Termin 'nielegalni' może być krytykowany z dwóch
głównych powodów:
1. Jego skojarzeniem z przestępczością: przebywanie w danym kraju bez wymaganych
dokumentów nie jest w większości krajów przestępstwem karnym, lecz naruszeniem
prawa administracyjnego.

2. Definiowanie osoby lub grupy mianem 'nielegalni' może być uznane za
kwestionowanie ich człowieczeństwa i grożących im zagrożeń oraz naruszenie
przyrodzonego każdemu człowiekowi prawa do uznania za osobę wobec prawa.
Określanie migrantów mianem ‘nielegalni’ ma konsekwencje polityczne i/lub społeczne, może ono także nie
uwzględniać skomplikowanej sytuacji danego migranta. Migrant może być na przykład rezydentem zgodnie z
przepisami prawa, lecz pracować naruszając niektóre lub wszystkie warunki prawa wizowego.
Takie stanowisko w sprawie terminologii jest coraz chętniej przyjmowane przez wiele podmiotów, których dotyczy, w
tym Narody Zjednoczone1, Radę Europy2 , Parlament Europejski3, oraz Komisję Europejską, jak również liczne
organizacje pozarządowe, władze lokalne, specjalistów z różnorodnych dziedzin i samych nieudokumentowanych
migrantów.

 Zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach dzieci (KPD), ‘dziecko
DLACZEGO LEPSZE JEST
oznacza każdą istotę ludzką poniżej 18 roku życia.’ Natomiast wiek, kiedy osoba nie
OKREŚLENIE “DZIECI”, A NIE
jest już określana jako “nieletni”, jest inny w różnych krajach.
“NIELETNI”?
 Szczególnie w obecnej atmosferze dyskursu, w którym dehumanizuje się
nieudokumentowanych migrantów, określanie nieudokumentowanych dzieci mianem
“nieletni” zamiast “dzieci” ma potencjalnie negatywne skojarzenia i istnieje
niebezpieczeństwo, że zostaną one wykluczone z grupy osób, którym przyznawane są
prawa ochrony dzieci.

3

4

OGÓLNA OCHRONA PRAW DZIECKA
Czy prawa dzieci niedokumentowanych są chronione w prawie europejskim i
międzynarodowym?
Podstawowe prawa dziecka, niezależnie od statusu imigracyjnego, są
chronione w znacznym stopniu w kilku prawnie wiążących przepisach
prawa międzynarodowego i europejskiego (patrz ramka na następnej
stronie):

Polska ma prawny
obowiązek przestrzegać
DLACZEGO
przepisów
MIĘDZYNARODOWA I
międzynarodowych i
EUROPEJSKA
 UN Convention on the Rights of the Child (CRC) - Konwencja Praw
europejskich, które
Dziecka Narodów Zjednoczonych):5 Polska ratyfikowała konwencję CRC MATERIA PRAWNA? “ratyfikowała” (formalnie
w 1991 r., czyniąc ją bezpośrednio częścią prawa krajowego.6
wyraziła na nie zgodę i
wprowadziła w życie).
 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR): Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i
Oznacza to, że wszelka polityka lub praktyki,
Kulturalnych7. Polska ratyfikowała pakt ICESCR w 1977 r., czyniąc go
które są sprzeczne z tymi przepisami mogą być
bezpośrednio częścią prawa krajowego.
zakwestionowane jako nielegalne i sprzeczne z
 European Convention on Human Rights (ECHR) - Europejska Konwencja prawem.4
Praw Człowieka):8 Polska ratyfikowała konwencję ECHR w 1993 r.,
czyniąc ją bezpośrednio częścią prawa krajowego.9
W ochronie praw dzieci zasadnicze znaczenie mają mają dwie podstawowe zasady prawne: brak dyskryminacji i najlepszy
interes dziecka. Są one wyraźnie określone w Konwencji Praw dziecka (CRC) w następujący sposób:

 Brak dyskryminacji: CRC zobowiązuje wszystkie państwa do  Najlepszy interes dziecka :
ochrony praw określonych w konwencji:
““każdego dziecka w ramach jego jurysdykcji bez
jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od rasy, koloru
skóry, płci, języka, religii, przekonania politycznego lub
innych poglądów, pochodzenia narodowego, etnicznego, czy
społecznego, stanu posiadania, niepełnosprawności,
urodzenia lub innego statusu dziecka lub jego/jej rodziców,
czy opiekunów prawnych.”
(Artykuł 2)

Komitet Praw Dziecka wyraźnie stwierdza, że oznacza to, że
CRC stosuje się niezależnie od statusu imigracyjnego. 10

“We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, czy to
podejmowane przez instytucje publiczne, czy prywatne, instytucje społeczne, sądy legislacyjne, władze administracyjne, czy organy ustawodawcze, sprawą nadrzędną jest
kierowanie się najlepszym interesem dziecka.”
(Artykuł 3)

Komitet Praw Dziecka jasno stwierdził, że , że kwestie
kontroli migracyjnej nie mogą podważać konieczności kierowania się najlepszym interesem dziecka.11

Konwencja Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych (CRC), Międzynarodowy Pakt Praw
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (ICESCR), Międzynarodowa Konwencja w sprawie
PRAWNIE WIĄŻĄCE zniesienia dyskryminacji rasowej (ICERD), Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form
USTAWY EUROPEJSKIE I dyskryminacji kobiet (CEDAW) i Europejska Konwencja Praw Człowieka (EKPC).
MIĘDZYNARODOWE: Istnieje również Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (UDHR), która mimo, że nie jest
formalnie prawnie wiążąca, jest traktowana jako zwyczajowe prawo międzynarodowe,
ponieważ powstała z zamysłem, aby być wprowadzana w życie, a także Europejska Karta
Społeczna (ESC), która w zasadzie jest ograniczona w zakresie obywateli lub pracowników
zatrudnionych na stałe przez Umawiające się Państwa-Strony, lecz dla których niektóre prawa
zostały ustanowione przez orzecznictwo w sprawie zastosowania go do nielegalnych
migrantów, szczególnie w przypadku dzieci.12

Co to są krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze?
Napięcie pomiędzy kontrolą migracji i ochroną praw dziecka sprawia, że dzieci o nieuregulowanym statusie migracyjnym są
traktowane oddzielnie i odmiennie od “wszystkich” dzieci.
Dzieci o nieuregulowanym statusie migracyjnym są poddawane wpływowi represyjnej polityki kontroli migracji i nie są
właściwie chronione jako dzieci - w ramach systemów ochrony dzieci.

 Od 1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie Ustawa z 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Act on Support for Families and Alternative Care of 9 June 2011). 13

 W ustawie wszystkie dzieci niezależnie od statusu imigracyjnego będą posiadać dostęp do praw i korzyści
wymienionych w rozdziale III dotyczącym opieki alternatywnej, polegającej na opiece w rodzinie zastępczej lub
odpowiedniej instytucji.

 W związku z tym przepis ten będzie chronić dzieci rozdzielone, lecz wykluczone zostaną dzieci
nieudokumentowane, które przebywają w kraju razem ze swymi rodzinami lub innymi opiekunami, o ile nie
rozdzieliły się one od swych rodzin.

 Działa Rzecznik Praw Dziecka: który broni praw dzieci zawartych w Konstytucji RP i Konwencji Narodów
Zjednoczonych o prawach dziecka.14

 Jedną z ról Najwyższej Izby Kontroli ocena polityki rządu w odniesieniu do praw dziecka oraz wprowadzenia w
życie Konwencji.15
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EDUKACJA

Czy dzieci nieudokumentowane mają prawo do edukacji w prawie europejskim i
międzynarodowym?
Tak, ich prawo do edukacji można znaleźć w kilku aktach
prawnych:16
W szczególności:

 Konwencja Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych (CRC)
mówi:
“Państwa-Strony uznają prawo dziecka do edukacji na
zasadzie stopniowego przyznawania tego prawa i w oparciu
o równe do niego szanse.”
(Artykuł 28, zobacz także artykuł 29)

 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i
Kulturalnych (ICESCR) mówi:
“Państwa-Strony ratyfikujące niniejszy Pakt uznają prawo
wszystkich osób do edukacji.”17
(Artticle 13, see also Article 14)

 Europejska Konwencja Praw Człowieka (ECHR) mówi:
“Żadnej osobie nie wolno odmówić prawa do edukacji.”
(Protokół 1 artykuł 2) 18

Co to są krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze?
 Polska Konstytucja stwierdza, że ‘Każdy ma prawo do
edukacji. Edukacja do 18 roku życia jest obowiązkowa.19

 Podczas gdy edukacja jest obowiązkowa do 18 roku życia, to
nauka w szkole jest obowiązkowa tylko do wieku 16 lat, lub
do ukończenia gimnazjum (cokolwiek nastąpi wcześniej). W
przypadku dzieci w wieku 16 do 18 lat obowiązkiem
rodziców jest zapewnienie, że dzieci otrzymują
wykształcenie, które na przykład może być realizowane w
szkołach średnich wyższego szczebla (szkołach
ponadgimnazjalnych) lub na zasadzie niezależnej nauki
rzemiosła (staże, praktyki zawodowe).

 W Polsce system szkolnictwa jest regulowany Ustawą o
systemie oświaty (wraz z załącznikami). Artykuł 94
ustanawia, że dzieci nie będące obywatelami państwa mogą
uzyskać dostęp do obowiązkowej edukacji w szkołach
podstawowych i średnich niższego szczebla lub gimnazjach
(zwykle do 16 roku życia)20 na takich samych warunkach jak
obywatele Polski.21

 Mogą one także uzyskać dostęp do obowiązkowego roku
edukacji przedszkolnej (dla sześciolatków, które nie
rozpoczęły szkoły podstawowej przed siódmym rokiem
życia).22

 Dostęp do przedszkola i szkoły podstawowej zależy od
miejsca zamieszkania w lokalnej gminie, czyli ma charakter
terytorialny i niezależny od statusu migracyjnego rodziców
lub innych opiekunów.23

Nie pozwolono ukończyć szkoły podstawowej
Nieudokumentowanemu chłopcu z Ukrainy uniemożliwiono podejście do egzaminu w celu
ukończenia szkoły podstawowej, ponieważ
szkoła wymagała dokumenty. Matka chłopca
poprosiła jednak o pomoc burmistrza miasta:
“Jeśli nie pozwoli się mu ukończyć szkoły, co
będzie dalej? Nie może on pójść do szkoły średniej.” W rezultacie, chłopiec mógł dalej
kontynuować swoją naukę w szkole średniej
niższego szczebla.

Jak wygląda sytuacja w praktyce?
 Wszystkie dzieci-migranci o nieuregulowanym statusie



Od dzieci wymaga się posiadania dokumentów
uprawniających do przystąpienia do oficjalnych
egzaminów; nie są im wydawane dyplomy lub formalne
świadectwa potwierdzające ukończenie przez nie klasy
lub szkoły.



Szkoły mogą nawet prosić dziecko o dokumenty
potrzebne do przystąpienia do egzaminu uprawniającego
do przejścia ze szkoły podstawowej do szkoły średniej
niższego szczebla.



Istnieją przypadki, w których nieudokumentowanym
dzieciom nie są wydawane świadectwa roczne
potwierdzające ukończenie danej klasy. Może to być
problematyczne, jeśli rodzina przemieszcza się i dziecko
musi zmieniać szkołę, jako że nie dysponuje ona
dokumentacją o poprzedniej edukacji dziecka .

prawnym spotykają się z konkretnymi barierami w
uczęszczaniu do szkoły w praktyce.




Do zapisania dziecka do szkoły są niekiedy potrzebne
dokumenty. Nawet jeśli nie ma to związku z prawem
imigracyjnym, dokumenty tożsamości i meldunek mogą
być trudne do uzyskania i/lub samo ich oczekiwanie
powoduje u cudzoziemców niepokój.
Niepewne warunki życia mogą mieć wpływ na efektywne
uczestnictwo w szkole.



Rodzice napotykają trudności związane dodatkowymi
kosztami kształcenia, takimi jak książki, transport,
przybory szkolne, itp. (które stanowią znaczny wydatek
nawet dla polskich rodziców).



Słaba znajomość języka.

Brak świadomości rodzin o prawie do dostępu do
 Dostęp do nieobowiązkowej edukacji przedszkolnej, szkół
edukacji, jak również o sposobie funkcjonowania systemu
średnich wyższego szczebla (szkół ponadgimnazjalnych) i
edukacji.
szkolnictwa wyższego (uniwersytetów) jest możliwy, lecz:
 Strach, że informacje przekazane szkołom mogą
 Podlega opłatom .
prowadzić do wykrycia i deportacji, lub że odpowiednie
organy władzy wezmą dziecko pod własną opiekę,
 Zależne jest od indywidualnej decyzji dyrektora danej
powstrzymują rodziców od rejestrowania swoich dzieci w
szkoły.
szkołach.
 Ze względu na brak miejsc w placówkach przedszkolnych,
 Rodzice i dzieci mogą spotykać się z dyskryminacją przez
nieudokumentowane dzieci zostają często odrzucone,
poprzez tworzenie przeszkód administracyjnych w
nauczycieli w szkołach.
rejestracji, takich jak te wyżej wymienione (np.
 Dzieci nieudokumentowane napotykają dodatkowe bariery,
wymaganie meldunku lub numeru PESEL), w
w tym:
szczególności w dużych miastach.
 Możliwość zapisania dziecka do szkoły zależy od decyzji na
 Przyjęcie do ponadgimnazjalnych szkół średnich jest
szczeblu lokalnym - szkoły są czasami niechętne
zwykle oparte na wynikach egzaminów ze szkoły średniej
przyjmowaniu nieudokumentowanych dzieci ze względu
niższego szczebla (gimnazjum), a więc w praktyce,
na problemy związane z kwestiami finansowania (szkoły
nieudokumentowanym dzieciom uniemożliwia się
otrzymują finansowanie od samorządu zgodnie z liczbą
kontynuowanie przez nie nauki.24
zapisanych dzieci, a więc nie otrzymują żadnych środków
na dzieci bez ważnych dokumentów tożsamości), a więc
mogą nie przyjąć dziecka lub nakładać opłaty, które mogą Mimo że to kształcenie jest nieobowiązkowe, wykluczanie
być trudne do zapłacenia.
nieudokumentowanych dzieci szczególnie z tego typu usług




publicznych jest dyskryminacyjne.
Niedokumentowane dzieci często nie posiadają
osobistego numeru PESEL, który wszystkie dzieci
otrzymują w dniu zarejestrowania narodzin. Takie dzieci
mogą otrzymać tymczasowy numer PESEL lub też szkoła
może wykorzystać inny numer identyfikacyjny (np. z
dokumentu tożsamości dziecka lub dokumentacji szkoły) i
w ten sposób zapisać dziecko do szkoły i oficjalnych
egzaminów. W tej sprawie szkoły nie mają jednak
świadomości i stosują różne praktyki. Chociaż Ustawa o
systemie edukacji szkolnej stwierdza, że dzieci nie
potrzebują tego numeru do rejestracji do szkoły, wiele
systemów komputerowych wymaga wprowadzenia tego
numeru przy rejestracji.
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OPIEKA ZDROWOTNA

Czy dzieci nieudokumentowane mają prawo do opieki zdrowotnej w prawie
europejskim i międzynarodowym?
Tak, ich prawo do opieki zdrowotnej można znaleźć w kilku
aktach prawnych.25
W szczególności:

 Konwencja Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych (CRC)
mówi:
“Państwa-Strony uznają prawo dziecka do korzystania z
możliwie najwyższego do osiągnięcia standardu opieki
zdrowotnej i obiektów zajmujących się leczeniem chorób
oraz rehabilitacją zdrowotną. Państwa-Strony zobowiązują
się dążyć do zapewnienia, aby żadne dziecko nie było
pozbawione swojego prawa dostępu do tych usług opieki
zdrowotnej.”

standardu zdrowia fizycznego i psychicznego.”
(Artykuł 12 (1))

 Europejska Konwencja Praw Człowieka (ECHR) mówi:
“Żadna osoba nie może być poddawana torturom lub
nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu lub karze”
(Artykuł 3)26

(Artykuł 24 (1); zobacz także artykuły 25 i 39)

 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i
Kulturalnych (ICESCR) mówi:
“Państwa-Strony… uznają prawo wszystkich osób do
korzystania z możliwie najwyższego do osiągnięcia

Co to są krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze?
 Polska Konstytucja stwierdza, że ‘Każdy ma prawo do ochrony zdrowia’.27
 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r 28 określa
jednak wyraźnie, kto jest uprawniony do uzyskania dostępu do krajowego systemu opieki zdrowotnej opartego na ustawowym systemie ubezpieczenia zdrowotnego.29
Migranci nieudokumentowani nie są objęci. W związku z tym:

 Migranci nieudokumentowani mają tylko jasno określone
prawo do opieki ratującej życie, ponieważ ‘nie wolno
odmówić opieki żadnej osobie w przypadku bezpośredniego
zagrożenia życia lub zdrowia’.30

 Podczas gdy jasne jest, że pomoc ratująca życie świadczona
przez ekipy ratownicze jest bezpłatna dla każdego, nie jest
jasne, czy taka opieka byłyby bezpłatna w nagłych
wypadkach w szpitalnych oddziałach pogotowia
ratunkowego, ponieważ nie istnieją przepisy prawne
ustalające, kto musiałby ponieść koszty .31W związku z tym
nieudokumentowani migranci mogą być zobowiązani do
zapłaty całości kosztów za opiekę służb ratunkowych w
szpitalach (po zakończeniu leczenia).

 Podobnie, nie wolno odmówić opieki podczas pracy, lecz
nieudokumentowani migranci mogą mieć obowiązek zapłaty
pełnych kosztów.

 Istnieją także określone przepisy dotyczące wykrywania i
leczenia choroby HIV oraz leczenia niektórych chorób
zakaźnych32 wco oznacza, że nieudokumentowani migranci
mogą uzyskać do nich dostęp na tych samych warunkach co
obywatele kraju (bezpłatnie). 33
Nieudokumentowane dzieci mają dostęp do opieki
zdrowotnej na tych samych warunkach dorośli
nieudokumentowani migranci, z wyjątkiem profilaktyki
medycznej i dentystycznej – włączając w to obowiązkowe
szczepienia, kontrole lekarskie i badania przesiewowe – które
są bezpłatne do chwili ukończenia przez nie szkoły
publicznej.34

Jak wygląda sytuacja w praktyce?
 W większości przypadków nieudokumentowani migranci
unikają publicznych placówek opieki zdrowotnej, chyba że
spotka ich nagły wypadek.

 Jest to przede wszystkim podyktowane obawą wykrycia,
związanych z tym kosztów (gdy dany rodzaj leczenia nie jest
bezpłatny) oraz wysokim stopniem odmowy dostępu do
leczenia w związku z brakiem ważnych dokumentów
tożsamości wymaganych często do rejestracji.35

 Nieubezpieczeni pacjenci przyjęci na ratunkowy oddział
medyczny w szpitalu są często możliwie jak najszybciej
wypisywani ze szpitala, aby zminimalizować koszty
finansowe dla szpitala, bez należytej oceny ich stanu i
ewentualnych zagrożeń dla zdrowia.

 Polegają oni głównie na własnej i nieprofesjonalnej pomocy

 W związku z tym nieudokumentowane dzieci nie otrzymują
systematycznej opieki zdrowotnej. Jest to nie tylko bardzo
szkodliwe dla zdrowia dzieci, ale bardziej kosztowne niż
ciągłe leczenie.

 Opieka nad zdrowiem psychicznym jest rzadko dostępna;
pomimo że istnieje potrzeba ochrony zdrowia psychicznego
dzieci nieudokumentowanych, w związku z ich podatnością
na tego typu choroby.39

 Wszystkim dzieciom-migrantom o nieuregulowanym
statusie prawnym - zarówno dzieciom
nieudokumentowanych migrantów jak i im samym jako
nieudokumentowanym - dostęp do opieki zdrowotnej
utrudniają inne przeszkody:


Brak świadomości migrantów o ich uprawnieniach i
miejscach, gdzie mogą udać się na leczenie .



Istnieje obawa zostania wykrytym.



Bariera językowa.

36

medycznej, lub w innych przypadkach zgłaszają się
prywatnych klinik 37 gdzie nieudokumentowani migranci
mogą uzyskać opiekę medyczną bez przedstawiania
dokumentów tożsamości. Za leczenie i leki zawsze muszą
zapłacić w całości.38

 Nieudokumentowane dzieci spotykają się z różnymi
trudnościami, które uniemożliwiają im uzyskanie opieki, do
której są uprawnione:


Nie istnieje ani prawna, ani medyczna definicja “nagłych
przypadków”, a zatem jego interpretacje są bardzo różne
na szczeblu lokalnym. Były przypadki odmówienia
leczenia ratunkowego (w nagłych przypadkach)
pacjentom nieubezpieczonym (zarówno obywatelom
polskim jak i osobom niebędącym obywatelami kraju).



System jest złożony i brakuje mu klarowności.



Przyczynia się to do braku świadomości ze strony
pracowników służby zdrowia i pozostawia im szerokie
pole do własnej interpretacji sytuacji.



Pomimo że dzieciom uczęszczającym do szkół
publicznych należy zaoferować standardowe kontrole i
badania, to w praktyce ta kwestia pozostaje
nieuregulowana. Szkoły nie mogą ubezpieczyć dzieci bez
dokumentów w narodowym systemie ubezpieczeń, jak to
robią w przypadku innych uczniów.



Poza tym podczas, gdy kontrole i badania lekarskie mogą
być bezpłatne (o ile uzyskano do nich dostęp), to leczenie
jest często zbyt drogie (szczególnie opieka
specjalistyczna, stomatologiczna i optometryczna), aby
nieudokumentowani migranci mogli z niej skorzystać.

Mojego dziecka oficjalnie nie ma!
Imigrantka z Białorusi, o nieuregulowanej
sytuacji prawnej w Polsce pisze o sobie: "w
2003 roku urodziłam córkę,dziecko nie posiada żadnego aktu urodzenia. Urząd w Warszawie w 2003 roku odmówił mi rejestracji
dziecka, bo nie miałam swojego aktu urodzenia i paszport z nieaktualną wizą. Mam
tylko zaświadczenie ze szpitalu oraz książeczke o zdrowiu dziecka. Mój problem polega
na tym, że córka nie może korzystać z systemu ochrony zdrowia - a jest już w
pierwszej klasie! Ze strony prawnej dziecko
jakby nie istnieje. Co mogę zrobić?"
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ZAKWATEROWANIE

Czy dzieci nieudokumentowane mają prawo do zakwaterowania w prawie
europejskim i międzynarodowym?
Tak, ich prawo do zakwaterowania można znaleźć w kilku aktach prawnych.40
W szczególności :

 Konwencja Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych (CRC)
mówi:
“Państwa-Strony uznają prawo każdego dziecka do poziomu
życia odpowiadającego jego rozwojowi fizycznemu,
psychicznemu, duchowemu, moralnemu i społecznemu”
oraz “Państwa-Strony, zgodnie z warunkami krajowymi oraz
odpowiednio do ich środków, będą podejmowały właściwe
kroki dla wspomagania rodziców lub innych osób,
odpowiedzialnych za dziecko w realizacji tego prawa, oraz
będą udzielać w razie potrzeby pomocy materialnej oraz
innych programów pomocy, szczególnie w zakresie
żywności, odzieży i mieszkań.”
(Artykuł 27 (1) i (3))

 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i
Kulturalnych (ICESCR) mówi:
“Państwa Strony… uznają prawo każdego do odpowiedniego
poziomu życia dla niego samego i jego rodziny, włączając w
to wyżywienie, odzież i mieszkanie… Państwa Strony
podejmą odpowiednie kroki w celu zapewnienia realizacji
tego prawa….”
(Artykuł 11 (1))

 Europejska Konwencja Praw Człowieka (ECHR) zawiera
zakaz nieludzkiego i upokarzającego traktowania (artykuł 3)
oraz w artykule 8:
“Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.”

O ile nie istnieje obowiązek zapewnienia mieszkania, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wskazuje, że
prawa te mogą pociągać za sobą pozytywny obowiązek dla państw w celu uniknięcia narażenia na “niedopuszczalne warunki
życia”, które mogłyby naruszać te prawa.41

Jakie są krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze?
Nie istnieje żadna legislacja krajowa określająca prawo do zakwaterowania dzieci-migrantów o nieuregulowanym statusie
prawnym z ich rodzicem (rodzicami) lub innymi opiekunami. Jedyny inny środek ochrony prawnej ich prawa do
zakwaterowania można znaleźć w ich statusie jako dziecka, w którym to przypadku władze lokalne są odpowiedzialne za
zapewnienie im zakwaterowania.42

Jak wygląda sytuacja w praktyce?
 Istnieje poważny niedobór mieszkań komunalnych i
socjalnych.

 Wchodząc na rynek mieszkań prywatnych,
nieudokumentowane rodziny często:

 Dzieci-migranci o nieuregulowanym statusie prawnym nie
mają dostępu do mieszkań komunalnych, chyba że jeden
członek rodziny posiada pozwolenie na pobyt lub gdy
oddzielą się one od swoich rodzin.43

 Istnieje ograniczona ilość schronisk zapewniających
tymczasowe zakwaterowanie, ale zazwyczaj są one osobne
dla mężczyzn i kobiet. Jeśli nie odmówiono im całkowicie
dostępu, nieudokumentowane rodziny są rozdzielane i
kwaterowane oddzielnie. Schroniska nie są zazwyczaj
odpowiednimi mieszkaniami dla dzieci.



spotykają się z rasizmem i dyskryminacją.



są zmuszone do życia w złych warunkach.



są w niepewnej sytuacji, wykorzystywanej przez
właścicieli lokalu.



rzadko zgłaszają takie wykorzystywanie do władz z obawy
zostania zidentyfikowanym. Zwykle szukają innego
mieszkania .

 Niedobór mieszkań komunalnych utrudniaznalezienie
taniego i przyzwoitego mieszkania na rynku prywatnym.

Przemieszczanie się z miejsca na
miejsce
Po tym, jak właścicielka domu usłyszała,
że jej najemcy, nieudokumentowana
kobieta z dwójką dzieci była włączona
do kampanii uregulowania statusu
prawnego, poprosiła ją o opuszczenie
mieszkania.

Bariery w dostępie do wszystkich praw socjalnych
 Krajowe ustawodawstwo, które zawiera standardy niższe od norm określonych w ustawodawstwie o prawach
człowieka, jest niejasne lub stoi w sprzeczności z innymi przepisami i praktykami

 Brak jasności przepisów i częsta zmiana polityki
 Duże pole do własnej interpretacji przepisów i brak świadomości ze strony władz lokalnych / placówek świadczących
usługi

 Obawa
 Brak świadomości nieudokumentowanych rodzin o zakresie swoich praw.
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Zagadnienia przekrojowe
 Współzależność praw – zdrowie dzieci, ich warunki życia i dostęp do edukacji są ściśle ze sobą powiązane. Tylko
poprzez zagwarantowanie podstawowego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i zakwaterowania zapewniony jest
tym dzieciom pewny i stały rozwój. Odmowa dostępu do jednego z tych praw wpływa na wszystkie pozostałe. 44

 Wykorzystanie ubóstwa dzieci jako narzędzia kontroli imigracyjnej – kontrola migracji z reguły ma wyższy priorytet w
państwie niż ochrona dzieci, w takim sensie, że uzasadniana jest często polityka represyjna kierowana (niepoprawną)
logiką, że uczynienie życia możliwie najbardziej nieznośnym będzie motywować do “dobrowolnego” powrotu. Polityka
ta jest realizowana bez uwzględnienia jej wpływu na dzieci.

 Możliwość uzyskania aktu urodzenia dla dzieci bywa problematyczna. Przede wszystkim uzyskanie dokumentu potwierdzającego urodzenie dziecka jest jego podstawowym prawem 45. Jego uzyskanie bywa teżniezbędne do dostępu
do innych podstawowych praw, w tym edukacji, ochrony zdrowia i zakwaterowania.
W Polsce kobiety o nieuregulowanym statusie prawnym, które rodzą dziecko w szpitalu otrzymujądokument, na podstawie którego Urząd Stanu Cywilnego rejestruje dziecko i wystawia mu akt urodzenia.USC nie wystawi jednak dziecku
aktu urodzenia, jeśli tożsamość matki nie może być jednoznacznieokreślona. Często od matek oczekuje się przedstawienia w USC własnego aktu urodzenia, paszportu iważnej wizy, aby mogła zarejestrować dziecko.

 Praktyka zatrzymywania dzieci jest również niezwykle ważna. Dostęp dzieci do ich praw do edukacji i opieki zdrowotnej jest niejednokrotnie ograniczony ich zatrzymaniem i stanowi de facto naruszenie ich prawa do zakwaterowania,
ponieważ areszty deportacyjne stanowią całkowicie nieodpowiednie miejsce zakwaterowania dla dzieci.
Zatrzymywanie jest bardzo szkodliwe dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci oraz stanowi naruszenie przepisów
europejskich i międzynarodowych.46
W Polsce dzieci są zatrzymywane wraz ze swoimi rodzicami (rodzicem), zwykle w oddzielnych jednostkach rodzinnych
w aresztach deportacyjnych 47. Niekiedy jest dostępna kadra wychowawcza podejmująca się opieki nad dziećmi oraz
nauki np. w klasach językowych (dla wszystkich zatrzymanych), lecz nie ma tu dostępu do formalnej edukacji i w praktyce klasy są zwykle przydzielane przez przedstawicieli Straży Granicznej. Opieka zdrowotna jest również mocno
niewystarczająca. Caritas Polska podjęła wniosek na podstawie swoich wizyt w aresztach, że doświadczenia związane z
zatrzymaniami mają bardzo negatywne skutki na życie i rozwój dzieci i przyczyniają się do problemów związanych ze
zdrowiem fizycznym i psychicznym (w tym np. problemy z apetytem i snem, nadmierna pobudliwość i agresja). 48

 Istnieje rosnąca potrzeba niezawodnych rozwiązań dla dzieci nieudokumentowanych – dróg przejścia do uregulowanego statusu migracyjnego i uzyskania dokumentów. Jak podkreślono w tym raporcie, wszystkie dzieci są uprawnione do
różnych praw niezależnie od statusu migracyjnego. Problemem pozostaje perspektywa utratyochrony, gdy ukończą 18
rok życia oraz fakt, że niepewne warunki życia związane z nieregularnym migracyjnym statusem prawnym są szkodliwe
dla dobrobytu dzieci.
Polska obecnie przygotowuje się do inicjatywy regulującej pobyt nieuregulowanych migrantów (abolicji), która
rozpocznie się 1 stycznia 2012 r. i będzie trwać przez okres sześciu miesięcy. Aabolicj) jest otwarta dla trzech grup osób
z nieuregulowanym statusem migracyjnym w Polsce:
1.

Osoby, które przebywały w Polsce nieprzerwanie od 20 grudnia 2007 r.

2.

Osoby, które otrzymały ostateczną decyzję negatywną dotyczącą ich wniosku o otrzymanie statusu uchodźcy
przed 1 stycznia 2010 r., włącznie z decyzją o wydalenie, które przebywały w Polsce nieprzerwanie od tego
czasu.

3.

Osoby, które z dniem 1 stycznia 2010 r. zostały objęte procedurą azylową w wyniku wielokrotnego wnioskowania.

Czasami istnieje możliwość dla nieudokumentowanych rodzin otrzymywania 3 miesięcznego pozwolenia na pobyt, co
umożliwia im opuszczenie Polski zgodnie z prawem i uniknięcia deportacji. Zgodnie z polską ustawą o cudzoziemcach
w przypadku nieuzyskania pozwolenia na pobyt można otrzymać karę pieniężną.49 W związku z tym jeśli dziecko jest
nieudokumentowane, sąd administracyjny może podjąć działania przeciwko rodzicom (lub oni sami mogą stanąć przed
sądem) w związku z niewypełnieniem tego obowiązku wobec swoich dzieci 50. Pismo z sądu administracyjnego może
być podstawą do uzyskania 3 miesięcznego pozwolenia na pobyt w celu opuszczenia Polski zgodnie z prawem. Mają
oni wówczas możliwość ubiegać się o ponowny wjazd do Polski. Do uzyskania pozwolenia na pobyt wymagane są
ważne dokumenty tożsamości.
Wniosek o zamieszkanie w Polsce, pozwolenie na pracę, naukę lub małżeństwo dotyczący osoby poniżej 18 roku
życia.51

Przypisy
*Proszę zobaczyć w wersji online dla aktywnych linków do stron internetowych: http://picum.org/en/publications/conference
-and-workshop-reports/

TERMINOLOGIA
1 W 1975 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych poprosiło “Organy ONZ i wyspecjalizowane agencje zainteresowane używaniem we wszystkich dokumentach urzędowych terminu ‘pracownicy-migranci nieudokumentowani lub o
nieuregulowanym statusie prawnym’ o określanie tych pracowników, którzy nielegalnie i/lub potajemnie wjeżdżają do
innego kraju w celu uzyskania pracy (Zgromadzenie Ogólne, Środki w celu zapewnienia praw wszystkich pracownikówmigrantów, 3449, 2433-ie posiedzenie plenarne, 9 grudnia 1975 r., punkt 2).
2 Rada Europy przyjęła rezolucję w czerwcu 2006 r. o prawach człowieka obejmujących migrantów o nieuregulowanym statusie prawnym, w którym stwierdza, że “woli używać terminu ‘migranci o nieuregulowanym statusie prawnym.” (Rada
Europy, Zgromadzenie Parlamentarne, Rezolucja 1509 (2006), Prawa człowieka obejmujące migrantów o nieuregulowanym statusie prawnym, w punkcie 7)
3 Parlament Europejski "Wzywa instytucje europejskie oraz Państwa Członkowskie do zaprzestania używania terminu
‘nielegalni imigranci’, które ma bardzo negatywne skojarzenia i zamiast niego używania określenia ‘pracownicy / migranci o
nieuregulowanym statusie prawnym / nieudokumentowani’” (Parlament Europejski, Sprawozdanie na temat sytuacji praw
podstawowych w Unii Europejskiej 2004-2008 (2007/2145(INI), Zalecenie 158) i “podkreśla, że instytucje UE powinny
starać się używać właściwej i neutralnej terminologii w tekstach prawnych przy omawianiu kwestii obywateli krajów trzecich, których obecność na terytorium Państw Członkowskich nie została zatwierdzona przez władze Państw Członkowskich
lub czas takiego zatwierdzenia już minął. IW takich przypadkach instytucje UE nie powinny powoływać się na określenia
"nielegalna imigracja" lub "nielegalni migranci", lecz raczej na określenie "imigracja o nienieuregulowanym statusie
prawnym" lub "migranci o nienieuregulowanym statusie prawnym" (rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia
13 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiająca Europejską Agencję ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na
Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) (COM(2010)0061 – C7-0045/2010 –
2010/0039(COD), strona 41).

OGOLNA OCHRONA PRAW DZIECKA
4 Zasady mogą być kwestionowane wewnętrznie, zarówno nieformalnie jak i na drodze urzędowej procedury składania
skarg. Skargi mogą być przyjmowane do centrum równości szans i sprzeciwu wobec rasizmu (zobacz CEOOR website ;
Centrum CEOOR nie jest instytucją krajową praw człowieka, z niektórymi zmianami niezbędnymi do uzyskania akredytacji.
Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat ICC, Ponowna akredytacja belgijskiego centrum równości szans i sprzeciwu
wobec rasizmu dla międzynarodowego komitetu koordynacji instytucji praw człowieka, marzec 2010). Naruszenia
międzynarodowych i regionalnych przepisów dotyczących praw człowieka, które zostały ratyfikowane, mogą być również
poddane rozpatrzeniu przez sąd (i Europejski Trybunał Praw Człowieka w przypadku naruszenia ECHR), gdy wyczerpane
zostaną wszystkie opcje w sądach krajowych). Regionalne i międzynarodowe instrumenty prawne mają również swoje
organy nadzoru, do których Państwa-Strony muszą raportować w określonym czasie. W celu uzupełnienia informacji
podanej w samoocenach rządu można składać sprawozdania alternatywne. Niektóre organy przyjmują korespondencję
otrzymaną od osób fizycznych oraz skargi zbiorowe. Szczegóły dotyczące instytucji nadzoru Narodów Zjednoczonych
można znaleźć tutaj , Europejskiego Trybunału Praw Człowieka tutaj , i Europejskiego Komitetu Praw Socjalnych
(Europejskiej Karty Socjalnej) tutaj .
5 Pełny tekst CRC jest dostępny tutaj
6 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r., Artykuł 91, dostępna online tutaj
7 Pełny tekst ICESCR jest dostępny tutaj
8 Pełny tekst ECHR jest dostępny here
9 Zasady mogą być kwestionowane wewnętrznie, zarówno nieformalnie jak i na drodze urzędowej procedury składania
skarg. Skargi mogą być przyjmowane do krajowej instytucji praw człowieka, w Polsce, Rzecznik Praw Obywatelskich lub
obrońcy praw człowieka (zobacz Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich strona internetowa ). Naruszenia
międzynarodowych i regionalnych przepisów dotyczących praw człowieka, które zostały ratyfikowane, mogą być również
poddane rozpatrzeniu przez sąd (i Europejski Trybunał Praw Człowieka w przypadku naruszenia ECHR), gdy wyczerpane
zostaną wszystkie opcje w sądach krajowych). Regionalne i międzynarodowe instrumenty prawne mają również swoje
organy nadzoru, do których Państwa-Strony muszą raportować w określonym czasie. W celu uzupełnienia informacji
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podanej w samoocenach rządu można składać sprawozdania alternatywne. Niektóre organy przyjmują korespondencję
otrzymaną od osób fizycznych oraz skargi zbiorowe. Szczegóły dotyczące instytucji nadzoru Narodów Zjednoczonych można
znaleźć tutaj, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka tutaj i Europejskiego Komitetu Praw Socjalnych (Europejskiej Karty
Socjalnej) tutaj.
10 “Zobowiązania państwowe wynikające z Konwencji stosuje się do każdego dziecka w obrębie terytorium tego Państwa i do
wszystkich dzieci podlegających jego jurysdykcji (art. 2). […] W związku z tym korzystanie z praw określonych w Konwencji
nie ogranicza się do dzieci, które są obywatelami Państwa-Strony i muszą w związku z tym, jeśli nie stwierdzono wyraźnie
inaczej w Konwencji, być również dostępne dla wszystkich dzieci - włącznie z dziećmi poszukującymi azylu, uchodźców i
migrantów - niezależnie od obywatelstwa, statusu imigracyjnego, czy bezpaństwowości.” Ustęp 12, komentarz ogólny nr 6
(2005 r.), Komitet Praw Dziecka, dostępne online tutaj . Również w uwagach końcowych Komitet Praw Dziecka na okres
sprawozdawczy z 2002 roku zauważył “z niepokojem, że zasada braku niedyskryminacji nie jest właściwie realizowana w
odniesieniu do niektórych pozbawionych ochrony grup dzieci… W szczególności Komitet jest zaniepokojony o ich
ograniczony dostęp do odpowiedniej ochrony zdrowia, edukacji i innych usług socjalnych oraz o raporty dotyczące
przypadków przemocy na tle rasowym, w których policji nie udało się ochronić jej ofiar.” Zaleca się, aby Polska zwiększyła
swoje wysiłki w celu zapewnienia wprowadzenia w życie istniejących przepisów gwarantujących zasadę niedyskryminacji.
OHCHR Committee on the Rights of the Child (2002) - Komitet Praw Dziecka “Rozpatrzenia sprawozdań przedłożonych
przez Państwa-Strony zgodnie z artykułem 44 Konwencji, sesja trzydziesta pierwsza, Uwagi końcowe: Polska” (drugie
sprawozdanie okresowe), dostępna online here .
11 “W szczególności można zorganizować powrót do kraju ojczystego po starannym wyważeniu najlepszego zabezpieczenia
interesów dziecka i innych spraw, jeśli te ostatnie są oparte na prawach i zastępują najlepsze zabezpieczenie interesów
dziecka. Może to mieć miejsce w sytuacjach, w których dziecko stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa
lub dla społeczeństwa. Argumenty nie oparte na prawach, takie jak te odnoszące się do ogólnej kontroli migracji, nie mogą
zastępować spraw dotyczących najlepszego zabezpieczenia praw dziecka.” (Ustęp 86, komentarz ogólny nr 6, Komitet Praw
Dziecka.) Chociaż niniejszy ustęp odnosi się szczególnie do powrotu, to zasada ogólna może dotyczyć każdego prawa.
12 Dwa inne stosowne instrumenty prawne to Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Karta Praw Podstawowych) oraz
Międzynarodowa Konwencja o ochronie praw wszystkich pracowników-migrantów i członków ich rodzin (ICRMW). Chociaż
Polska wystąpiła z Karty Praw Podstawowych i żadne z Państw Członkowskich UE nie ratyfikowało konwencji ICRMW,
wielokrotnie powtarzają one standardy międzynarodowe. Inne odpowiednie zasady polityki UE obejmują strategię UE w
sprawie praw dziecka oraz strategię UE na 2020 r., dotyczące edukacji, Agendy Lizbońskiej 2000 i proponowanej dyrektywy
w sprawie równego traktowania (COM (2008) 426) rozszerzającej ochronę przed dyskryminacją ze względu na edukację;
odnośnie odpowiedniego standardu życia / ubóstwa dziecka, artykuły 13, 136 i 137 WE, Strategii Lizbońskiej i procesu integracji społecznej, bieżących prac podgrupy ds. wskaźników w UE przy komitecie ochrony społecznej.
13 Pełny tekst dostępny online tutaj . Obecnie ogólne kwestie opieki są regulowane przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
(Family and Care Code) z 25 lutego 1964 r.). W kodeksie tym nie ma mowy o dzieciach niebędących obywatelami. Pełny
tekst dostępny online tutaj .
14 Ustanowiony na mocy Aktu z dnia 6 stycznia 2000 r. w sprawie rzecznika praw dziecka (tekst nr 69), dostępny online tutaj
15 OHCHR Committee on the Rights of the Child (2002) - Komitet Praw Dziecka “Rozpatrzenia sprawozdań przedłożonych
przez Państwa-Strony zgodnie z artykułem 44 Konwencji, sesja trzydziesta pierwsza, Uwagi końcowe: Polska” (drugie
sprawozdanie okresowe), dostępne online tutaj.

EDUKACJA
16 Artykuł 28, 29 CRC, artykuł 26 (1) UDHR, artykuł 13 (1) (2), 14 ICESCR, artykuł 5 (e)(v) ICERD, protokół 1 Article 2 ECHR i
także artykuł 3 (1)(e) UNESCO Konwencja o zwalczaniu dyskryminacji w edukacji (ratyfikowana przez Polskę w 1964 r.). Jest
ono także zawarte w artykule 17(2) ESC - Komitet do spraw praw socjalnych nie stwierdził wyraźnie, że
nieudokumentowane dzieci muszą mieć równy dostęp do edukacji, ale zaznaczył, że niemniej jednak ogólne wyłączenie
nieudokumentowanych migrantów z zakresu ESC i innych podstawowych praw socjalnych, takich jak opieka zdrowotna i
zakwaterowanie, musi być zapewnione pewnych warunkach w stosunku do dzieci o nieuregulowanym migracyjnym
statusie prawnym (zobaczyć przypisy dolne 31 i 42). Ponadto stwierdził, że “Należy zwrócić szczególną uwagę na
zapewnienie, aby pozbawione ochrony grupy korzystały z prawa do edukacji i miały do niej równy dostęp” (np. Sekretariat
dla ESC, “Prawa dzieci w ramach Europejskiej Karty Społecznej”, dostępny online tutaj. W związku z tym istnieje
prawdopodobieństwo, że Komitet uzna, że artykuł 17 ESC stosuje się do dzieci.
17 “Komitet odnotowuje w artykule 2 Konwencji Praw Dziecka i artykule 3(e) Konwencji przeciwko dyskryminacji w edukacji
UNESCO i potwierdza, że zasada niedyskryminacji rozciąga się na wszystkie osoby w wieku szkolnym zamieszkujące na
terytorium Państwa-Strony, w tym obywatele innych państw, i niezależnie od ich statusu prawnego.” Ustęp 12, komentarz
ogólny nr 13, Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, dostępny online tutaj.

18 Protokół 1 został podpisany w 1992 r. i ratyfikowany w 1994 r. (wszedł w życie w 1994 r.). W sprawie Timishev przeci Rosji
Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że wykluczenie dwójki dzieci (w wieku siedmiu i dziewięciu lat) ze szkoły z
powodu ich czeczeńskiego nie posiadającego już ważnej karty imigranta stanowiło naruszenie przepisów ECHR. (Europejski
Sąd Praw Człowieka, Timishev przeciw Rosji, wyrok z dnia 13 grudnia 2005 r., nr zgłoszeń 55762/00 i 55974/00, ust. 66,
dostępne online tutaj
19 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r., artykuł 70(1). Pełny tekst dostępny tutaj
20 Zanim nie ukończą one 18 roku życia lub nie ukończą szkoły średniej niższego szczebla, cokolwiek nastąpi wcześniej.
21 Ustawa o systemie edukacji szkolnej z dnia 7 września 1991 r., zmieniona ustawą z dnia 8 stycznia 1999 r. obejmująca Przepisy dotyczące reformy systemu szkół oraz ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. zmieniająca Ustawę systemie edukacji
szkolnej (zobacz także Jung-Miklaszewska (2003) System edukacji w Rzeczpospolitej Polskiej, Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: Warszawa, dostępne online tutaj).
22 Wcześniej pierwszy rok szkoły podstawowej rozpoczynał się w wieku siedmiu lat, a kształcenie przedszkolne w wieku
sześciu lat było obowiązkowe. System obecnie jest zmieniany tak, aby pierwszy rok szkoły podstawowej rozpoczynał się
teraz w wieku sześciu lat. W roku następnym rodzice mają wybór, czy zapisać swoje dzieci na pierwszy rok w szkole podstawowej w wieku sześciu lat, czy zapisać je do przedszkola od sześciu do siedmiu lat.
23 Mieszkańcy, którzy nie mają udokumentowanego pobytu mogą zarejestrować się w lokalnym urzędzie, zazwyczaj w
ratuszu. Jednakże nie jest to oficjalny wymóg zapisania do szkoły - powinno wystarczyć podanie adresu zamieszkania na
formularzu zapisu do szkoły.
24 Brak świadectw może także uniemożliwiać dostęp do uniwersytetu, chociaż uniwersytety mają większe pole do działania w
zakresie kryteriów dopuszczania i przyjmowania studentów w oparciu o okoliczności wyjątkowe

OPIEKA ZDROWOTNA
25 Artykuł 24 (1), 25, 39 CRC, artykuł 25 UDHR, artykuł 12 (1) ICESCR, artykuł 5 (e)(iv) ICERD, artykuł 14 (2b) CEDAW, artykuł 3
ECHR. Jest również w artykule 13 ESC, którego zastosowanie Europejski Komitet Praw Socjalnych rozszerzył na migrantów o
nieuregulowanym statusie prawnym. Ponadto Komitet stwierdził, że ograniczenie opieki nad dziećmi do nadzwyczajnych
sytuacji stanowiło to naruszenie artykułu 17 (Liga Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka (FIDH) przeciw Francji,
skarga nr 14/2003, decyzja dotycząca meritum sprawy z dnia 8 września 2004 r., §§ 26-32; Rada Europy (2008) Kompendium Orzecznictwa Europejskiego Komitetu Praw Socjalnych, strona 183-184, dostępne online tutaj. Chociaż nie prawnie
wiążący, to można również znaleźć go w artykule 28 ICRMW, artykuł 35 Karty. Jako Państwo-Członek Światowej Organizacji
Zdrowia, Polska również “ma obowiązek zapewnić, aby krajowe i regionalne systemy opieki zdrowotnej oraz w szczególności szpitale i placówki ochrony zdrowia obejmowały prawo dzieci-migrantów do opieki zdrowotnej. Szpitale i placówki
ochrony zdrowia mają ponadto obowiązek obejmować tym prawem dzieci-migrantów i ich rodziny poprzez promowanie
wiedzy i świadomości w tym zakresie
26 W sprawie Pretty przeciw Wielkiej Brytanii, ECtHR wydało wyrok, że traktowanie niosące za sobą ryzyko zwiększenia cierpienia na skutek choroby może być objęte artykułem 3, zgodnie z którym odpowiedzialność mogą ponosić organy państwa
(np. zatrzymanie, wydalenie). (Europejski Trybunał Praw Człowieka, Pretty przeciw Wielkiej Brytanii, wyrok z dnia 29 kwietnia 2002 (nr zgłoszenia 2346/02), ust. 52, pełny tekst dostępny tutaj.
27 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r., artykuł 68(1), pełny tekst dostępny tutaj.
28 Pełny tekst dostępny tutaj
29 Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla większości populacji płacącej składki od dochodu (9% wynagrodzenia lub świadczeń).
Inni mogą ubezpieczyć się dobrowolnie. Każdemu, kto nie jest ubezpieczony można odmówić opieki zdrowotnej, chyba że
istnieje ‘bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia’. Dzieci i kobiety ciężarne, którzy są obywatelami są także
uprawnieni do dodatkowej opieki niezależnie od statusu ubezpieczenia. Niektóre rodzaje opieki są zawsze darmowe.
Uchodźcy i osoby o uzupełniającym statusie ochrony są uprawnieni do ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego na tej
samej podstawie co obywatele kraju, natomiast osoby ubiegające się o azyl oraz osoby nieletnie pozbawione opieki mają
dostęp do darmowych “usług ochrony zdrowia”, których koszt pokrywa fundusz publiczny poprzez określone placówki
świadczenia usług (zobacz także Ustawa o udzielaniu ochrony cudzoziemcom z dnia 13 czerwca 2003 r., pełny tekst
dostępny tutaj . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz HUMA Network (2011) Dostęp do opieki zdrowotnej i warunków
życia dla osób ubiegających się o azyl i migrantów nieudokumentowanych na Cyprze, Malcie, w Polsce i Rumunii, strona 99106.
30 Ibid, strona 101 powołująca się na różne przepisy dotyczące zapewnienia opieki zdrowotnej
31 Ibid, , strona 101.
32 Ibid, strona 104-105 powołująca się na ustawę o chorobach zakaźnych.
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33 Leczenie HIV jest bezwarunkowe, lecz tylko profilaktyka poekspozycyjna (PEP) jest bezpłatna).
34 Ibid, strona 101 powołująca się na srtykuły 92 (1)(2) Ustawy o systemie edukacji z dnia 7 września 1991 r. i Rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży z dnia 28 sierpnia 2009 r.
35 Ibid, strona 126-127.
36 Ibid, strona 125
37 Istnieje także kilka klinik ambulatoryjnych, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o świadczenie usług
medycznych na zasadzie zapłaty, bez wymagania dokumentów tożsamości (ibid, strona 131).
38 Ibid, strona 126-127.
39 Istnieje brak szczegółowych informacji dotyczących rozmiaru potrzeb w zakresie ochrony zdrowia psychicznego
nieudokumentowanych dzieci, a nawet danych ogólnych o takich potrzebach, natomiast dla dzieci nieudokumentowanych
szczególnie konieczne jest posiadanie dostępu do opieki nad zdrowiem psychicznym, ponieważ doświadczenia związane z
byciem nieudokumentowanym mogą powodować stres odbijający się na zdrowiu psychicznym. U dzieci może występować
na przykład uraz związany z wydarzeniami zachodzącymi w ich krajach pochodzenia, przejazdem do Polski, jak i w samej
Polsce, takie jak zatrzymanie lub związane z niepewnością życia z nieuregulowanym statusem prawnym, groźbą deportacji
(ich samych wraz z ich rodzinami lub któregoś z ich opiekunów) oraz osiągnięciem wieku dojrzałości / ogólną niepewnością
o przyszłość.
40 Artykuł 27 (1) (3) CRC, artykuł 25 (1) UDHR, artykuł 11 (1) ICESCR, artykuł 5 (e)(iii) ICERD, artykuł 14 (2h) CEDAW, artykuł 3,
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