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Warszawa, 16 września 2014 r. 

01/09/ACh/14 

 

L.dz. ………………./14 

 

 

Szanowny Pan 

płk SG Andrzej JAKUBASZEK 

Dyrektor Zarządu do Spraw Cudzoziemców 

Komendy Głównej Straży Granicznej 

Al. Niepodległości 100 

02-514 Warszawa 

nr fax.: 22 500 47 77 

 

 

 

 

W imieniu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (dalej: SIP) oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 

(dalej: HFPC) pragniemy podziękować Panu Dyrektorowi za przesłane nam (FAX-KG-CU-

4938/IW/14) stanowisko Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej do 

raportu z monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców (dalej: raport) przeprowadzonego 

przez SIP i HFPC w styczniu i lutym br. Stanowisko to zostało przez nas poddane wnikliwej analizie – 

przeprowadziliśmy analizę raportów cząstkowych z wizyt w poszczególnych strzeżonych ośrodkach 

jak i zapoznaliśmy się ze stanowiskiem członków zespołów monitoringowych. Poniżej 

przedstawiamy odpowiedzi obu organizacji do poszczególnych uwag zawartych w ww. stanowisku 

Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej SG. 

 

Odnosząc się w pierwszej kolejności do uwag dotyczących przyjętej przez nas metodologii 

prowadzenia monitoringu strzeżonych ośrodków, podkreślamy, że zgodnie z przyjętą metodologią, 

w każdym z ośrodków przedstawiciele SIP i HFPC przeprowadzili – na podstawie wcześniej 

przygotowanych ankiet – rozmowy z kierownictwem placówki oraz funkcjonariuszami lub  

pracownikami Straży Granicznej pełniącymi w nich służbę albo świadczącymi pracę (w szczególności 

personelem medycznym oraz personelem sekcji właściwych w sprawach dydaktycznych), zapoznali 

się z udostępnioną dokumentacją (w szczególności dotyczącą użycia środków przymusu 

bezpośredniego, przeprowadzonych kontroli osobistych oraz kontroli pomieszczeń, a także 
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porządku wewnętrznego oraz działań podejmowanych na rzecz cudzoziemców przez personel sekcji 

właściwych w sprawach dydaktycznych), przeprowadzili również wywiady z cudzoziemcami 

umieszczonymi w każdym strzeżonym ośrodku.  

 

Zapewniamy, że przywołana przez Pana Dyrektora sytuacja mająca miejsce podczas wizyty 

monitoringowej w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie, tzn. dokonywana przez 

członków zespołu monitorującego swoista „powtórna kontrola” (kontrola wiarygodności) informacji 

uzyskanych w toku przeprowadzania ankiet, nie stanowiła wyjątku od przyjętego przez nas sposobu 

sprawdzania rzetelności i powtarzalności uzyskiwanych przez nas informacji. W sytuacjach, 

w których otrzymywaliśmy od cudzoziemców informacje, które odbiegały od tych przekazanych 

przez kierownictwo danej placówki detencyjnej, w toku dalszych czynności wykonywanych 

w ramach monitoringu staraliśmy się uzyskać potwierdzenie lub też zaprzeczenie sygnalizowanych 

problemów. 

 

Ustosunkowując się szczegółowo do dalszych części przedstawionego nam przez Pana Dyrektora 

stanowiska: 

 

Ad uwaga 1. Ogólny wygląd ośrodków - pkt 1.1. 

W zgłoszonej uwadze pojawiło się zastrzeżenie wobec zamieszczonego w raporcie opisu 

technicznych środków zabezpieczenia placówek detencyjnych. Wskazano, m.in. iż sformułowaliśmy 

tezę, że strzeżone ośrodki – poza Kętrzynem i Białymstokiem – posiadają zabezpieczenie ogrodzenia 

w postaci tzw. koncertiny.  

Nie w pełni zgadzamy się z tą uwagą. Jak czytamy w raporcie: „Wszystkie ośrodki są otoczone 

wysokimi murami lub płotami zwieńczonymi drutem kolczastym. Niektóre są dodatkowo 

zabezpieczone, tzw. koncertiną, tj. luźnym spiralnie skręconym drutem z żyletkami zamiast kolców, 

powodującym poważne obrażenia w przypadku prób jego sforsowania. Drutu takiego nie stosuje 

się, m.in. w strzeżonym ośrodku w Kętrzynie i Białymstoku”. 

Z takiego sformułowania ( „[…] m.in. w strzeżonym ośrodku w Kętrzynie i Białymstoku”) – istotnie 

nie dość czytelnego – nie można wysuwać wniosku, iż  stwierdziliśmy, że w ośrodkach strzeżonych 

w Krośnie Odrzańskim oraz w Przemyślu koncertina jest stosowana.  

 

Odnosząc się z kolei do drugiej części zgłoszonych w ww. punkcie zastrzeżeń, tj. do kwestii 

zainstalowania monitoringu na placu rekreacyjno-sportowym w strzeżonym ośrodku w Krośnie 

Odrzańskim, wskazujemy, że w istocie w raporcie nieprawidłowo zamieszczono informację, iż tego 

rodzaju instalacji nie ma w ww. placówce. Po ponownej analizie raportu cząstkowego 

przygotowanego przez zespół monitorujący Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Krośnie 
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Odrzańskim oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem członków ww. zespołu wynika natomiast, że 

wspomniana instalacja monitoringowa – ze względu na słabą widoczność monitorowanego obszaru 

– nie zapewniała należytej kontroli placu zewnętrznego strzeżonego ośrodka po zmierzchu. 

 

Ad uwaga 2. Pokoje dla cudzoziemców i pomieszczenia wspólne - pkt 1.2. 

Ustosunkowując się do wyjaśnienia wobec zawartych w raporcie uwag dotyczących wątpliwości 

co do zapewnienia odpowiedniej temperatury w pokojach dla cudzoziemców umieszczonych 

w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu, pragniemy wskazać, że ponowna analiza 

ankiet wypełnianych przez członków zespołu monitorującego na podstawie rozmów 

z cudzoziemcami potwierdziła, że odczuwany chłód był często podnoszonym przez nich problemem.  

Mając powyższe na uwadze, jak również sformułowanie, którym posłużyliśmy się w raporcie („Część 

cudzoziemców w ośrodku w Przemyślu skarżyła się na zimno panujące w pokojach – na oddziale 

męskim na noc miało być wyłączone ogrzewanie”), podtrzymujemy stanowisko wyrażone 

w pierwotnej wersji dokumentu. 

 

Ad uwaga 4. Zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe i czas wolny - pkt 2.3. 

Należy zgodzić się ze stanowiskiem przedstawionym przez Pana Dyrektora, iż jeżeli chodzi o godziny 

pracy funkcjonariuszy i pracowników sekcji właściwych w sprawach edukacji w okresie, kiedy 

przeprowadzany był monitoring strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców wdrożone były już zmiany 

wprowadzające w ramach ww. sekcji system pracy zmianowej w godz. 9.00-17.00 oraz dyżurem 

w godz. 18.00-22.00. 

 

Ad uwaga 5. Wyżywienie - pkt 2.4. 

Odnosząc się do uwagi w zakresie treści raportu dotyczących posiłków otrzymywanych przez 

cudzoziemców przebywających w strzeżonych ośrodkach, w całości podtrzymujemy dotychczasowe 

brzmienie raportu. 

Podkreślenia wymaga, że w żadnej części raportu nie znalazło się stwierdzenie, iż w strzeżonych 

ośrodkach dla cudzoziemców nie są przestrzegane normy dotyczące kaloryczności wydawanych 

posiłków czy też że ignorowane są wskazania lekarza co do potrzeby zapewnienia danemu 

cudzoziemcowi specjalnej diety.  

Uwagi poczynione przez nas w raporcie dotyczyły odczuć cudzoziemców co do jakości oferowanych 

posiłków, które to zastrzeżenia mogły być powodowane także różnicami kulturowymi, 

przeświadczeniem co do potrzeby uwzględnienia w jadłospisie danej potrawy czy też, np. kwestią 

innego sposobu doprawiania posiłków. Jednak przedstawiciele SIP i HFPC przygotowujący raport 

uznali za celowe przedstawienie uwag w tym zakresie przekazywanych przez cudzoziemców (tym 

bardziej, iż nie były to przypadki jednostkowe, np. podczas wizyty w strzeżonym ośrodku 
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w Przemyślu kwestia złej jakości posiłków była kwestią najczęściej podnoszoną przez cudzoziemców 

z którymi rozmawiali członkowie zespołu monitoringowego). 

 

Ad uwaga 6. Stosunek funkcjonariuszy do cudzoziemców - pkt 3.1. 

Ustosunkowując się do kwestii zwracania się przez funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących 

służbę w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców (m.in. w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców 

w Przemyślu) z użyciem numerów ewidencyjnych przypisanych osobom tam umieszczonym, 

podtrzymujemy stanowisko wyrażone w raporcie z monitoringu przeprowadzonego w 2012 r., iż 

praktyki takie miały miejsce i należy z nich zrezygnować.  

Stoimy na stanowisku, że – niezależnie od intencji, przyświecających  stosowaniu tego rodzaju 

praktyki, (m.in. ze względu na historyczne konotacje) stwarza ona wrażenie przedmiotowego 

podejścia do osób identyfikowanych z jej pomocą, co narusza ich godność. 

Odnosząc się do wyjaśnień udzielonych przez Pana Dyrektora w zakresie powodów, ze względu 

na które funkcjonariusze Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu zwracali się 

do cudzoziemców za pomocą nadanych im numerów identyfikacyjnych (obawa niektórych 

cudzoziemców, zwłaszcza przybyłych z Kaukazu Północnego, przed ujawnieniem innym 

cudzoziemcom ich danych osobowych), pragniemy zaznaczyć, iż w naszej ocenie ten sam efekt 

można uzyskać chociażby poprzez zwracanie się do cudzoziemca z użyciem formuły „Pan” / „Pani” 

i dodaniem imienia danej osoby czy też choćby poprzez podejście funkcjonariusza do danego 

obcokrajowca i zwrócenie się do niego z użyciem sformułowania „Proszę Pana” / „Proszę Pani”.  

Pragniemy także podkreślić, że ze stanowiska przedstawicieli SIP i HFPC uczestniczących w wizycie 

monitoringowej w ww. placówce detencyjnej, jak również z ponownej analizy ankiet wypełnionych 

przez członków zespołu monitorującego na podstawie rozmów z cudzoziemcami wynika, iż także 

cudzoziemcy posługujący się językiem angielskim oraz francuskim skarżyli się na stosowanie 

w kontaktach z nimi numerów ewidencyjnych. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy, wydaje się 

zaobserwowany przez przedstawicieli SIP i HFPC fakt, iż w przypadku niektórych cudzoziemców 

używających języka angielskiego lub francuskiego cyfry składające się na ich numer ewidencyjny 

były jedynymi słowami, które potrafili oni wypowiedzieć w języku polskim. 

 

Ad uwaga 7. Tłumaczenia - pkt 3.4. 

W odniesieniu do zastrzeżenia co do przedstawionej w raporcie uwagi, iż w przypadku osób 

umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, jeżeli stan ich zdrowia 

wymaga leczenia szpitalnego czy też konsultacji w ramach przyszpitalnych poradni specjalistycznych 

tłumaczenie zapewnia nie strzeżony ośrodek lecz placówka medyczna, pragniemy wskazać, że 

członkowie zespołu monitorującego uzyskali tego rodzaju informację od personelu medycznego 

obsługującego ww. placówkę detencyjną. Dlatego też nie możemy zgodzić się ze zgłoszonym przez 

Pana Dyrektora zastrzeżeniem. 
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Ad uwaga 8. Korzystanie z telefonu stacjonarnego i komórkowego - pkt 5.1. 

Ustosunkowując się do uwagi Pana Dyrektora, iż w raporcie znalazła się informacja o ograniczeniu 

do 30 minut długości rozmów telefonicznych prowadzonych – z publicznego aparatu telefonicznego 

– przez osoby przebywające w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim, 

należy zauważyć, że w treści raportu zawarte jest sformułowanie „[…] prosi się o ograniczenie czasu 

rozmów…”. Takie sformułowanie nie wyraża negatywnej oceny takiego zalecenia, a jedynie opisuje 

zastany stan rzeczy.  

Relacja członków zespołu monitorującego oraz analiza wypełnionych przez nich – na podstawie 

rozmów z cudzoziemcami – ankiet potwierdza, iż tego rodzaju prośba pojawiła się w monitorowanej 

placówce detencyjnej na życzenie osób tam umieszczonych motywowane faktem, iż niektórzy 

cudzoziemcy prowadzili na tyle długie rozmowy, iż utrudniało to korzystanie z aparatu innym 

osobom. 

W kwestii zgłoszonego przez Pana Dyrektora zastrzeżenia wobec jakoby poczynionej w raporcie 

uwagi, iż w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli cudzoziemcy mogą nawiązać – na 

koszt placówki – kontakt telefoniczny jedynie z placówkami dyplomatycznymi, zastrzeżenie to miało 

się zapewne odnosić do tego rodzaju informacji dotyczącej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców 

w Przemyślu.  

W wyniku ponownej analizy raportu cząstkowego przygotowanego przez zespół monitorujący ww. 

placówkę detencyjną, jak również konsultacji z członkami tego zespołu, pragniemy wskazać, że 

cudzoziemcy umieszczeni w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu nie byli świadomi 

możliwości przeprowadzenia – w pewnych przypadkach – rozmowy telefonicznej na koszt 

strzeżonego ośrodka. 

 

Ad uwaga 10. Prawo do widzeń - pkt 5.3. 

W odniesieniu do uwagi co do nieścisłości raportu w zakresie realizacji przysługującego 

cudzoziemcom prawa do widzeń, tzn. nieprawidłowego podania, iż jedynie w strzeżonych 

ośrodkach w Białej Podlaskiej i Lesznowoli możliwe jest złożenie wniosku o widzenie przez osobę 

odwiedzającą, należy stwierdzić, że członkowie zespołu monitorującego jedynie w strzeżonym 

ośrodku w Przemyślu uzyskali informację, że wniosek o widzenie może złożyć jedynie cudzoziemiec 

przebywający w strzeżonym ośrodku (nie zaś osoba przebywająca poza ośrodkiem).  

Ustosunkowując się z kolei do udzielonych przez Pana Dyrektora wyjaśnień w zakresie 

funkcjonowania w ramach Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim jedynie 

jednego pokoju przeznaczonego do odbywania widzeń i możliwości udostępnienia – w razie 

potrzeby – dodatkowego pomieszczenia, w którym widzenie może się odbyć, pragniemy podkreślić, 

że SIP i HFPC nie kwestionowały takiego stanu rzeczy. Nie zmienia to natomiast naszej oceny co do 

przedstawionego w raporcie faktu, iż w ww. placówce detencyjnej funkcjonuje na co dzień jedynie 

jeden pokój przeznaczony do odbywania widzeń i że inne ewentualnie udostępniane cudzoziemcom 
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w tym celu pomieszczenia nie zapewniają tego samego standardu (brak monitoringu sprawia, że 

wizyta musi odbywać się przy uchylonych drzwiach, za którymi przebywa nadzorujący 

ją funkcjonariusz Straży Granicznej). Także cudzoziemcy podnosili w rozmowach z przedstawicielami 

SIP i HFPC tego rodzaju problem (potwierdziła to ponowna analiza materiałów monitoringu ww. 

placówki), tym samym, iż zasadnym wydaje się przystosowanie w przyszłości przynajmniej jeszcze 

jednego pomieszczenia z przeznaczeniem wyłącznie na pokój widzeń. 

 

Ad uwaga 9. Specjalizacja i płeć zatrudnionych lekarzy – pkt 6.2 

W odniesieniu do uwagi dotyczącej braku potrzeby zatrudnienia pediatry w strzeżonym ośrodku 

w Kętrzynie niniejszym podtrzymujemy opinię zawartą w raporcie o konieczności zatrudnienia 

lekarza tej specjalizacji w tym ośrodku. Należy podkreślić, iż jest to ośrodek sprofilowany 

do przyjmowania małoletnich i dlatego stała obecność pediatry jest tam naszym zdaniem 

nieodzowna, niezależnie od możliwości skorzystania z pomocy świadczonej przez zewnętrzne 

placówki medyczne. 

 

Ad uwaga 10. Identyfikacja dotycząca ofiar traumy - pkt 6.5. 

W odniesieniu do wyjaśnień przedstawionych przez Pana Dyrektora dotyczących identyfikowania 

wśród cudzoziemców umieszczonych w strzeżonych ośrodkach osób, będących ofiarami przemocy, 

w szczególności ofiar tortur, osób cierpiących na zespół stresu pourazowego (PTSD) itp., w imieniu 

SIP i HFPC podtrzymujemy stanowisko prezentowane w raporcie. 

Dostrzegamy, że Straż Graniczna podejmuje obecnie działania w zakresie identyfikacji 

cudzoziemców, będących ofiarami przemocy, jednak stoimy na stanowisku, że w okresie w którym 

prowadzony był monitoring strzeżonych ośrodków nie można było stwierdzić, aby w strzeżonych 

ośrodkach istniał system identyfikacji osób straumatyzowanych, czy też aby osoby takie miały 

zapewnioną możliwość podjęcia odpowiedniej terapii. 

Należy  ponadto stwierdzić, że, wciąż spotykamy się z sytuacjami, gdy cudzoziemcy, co do których 

zachodzi nie tylko domniemanie (uzasadnione ich stanem psychofizycznym), ale wręcz pewność, iż 

byli poddawani przemocy (co znajduje pośrednie potwierdzenie w karcie choroby, gdzie zapisywane 

są podawane przez cudzoziemca powody konsultacji) nie są oni natychmiast zwalniani z placówek 

detencyjnych. Stoimy na stanowisku, że powodem takiego stanu rzeczy jest właśnie brak 

jednolitego systemu identyfikacji ofiar przemocy.  

 

Ad uwaga 11. Sytuacja dzieci przebywających w strzeżonych ośrodkach - pkt 7. 

Odnosząc się do wskazanej przez Pana Dyrektora uwagi, iż przedstawiona w raporcie okoliczność, że 

1/4 wszystkich cudzoziemców przebywających w strzeżonych ośrodkach w okresie przeprowadzania 

monitoringu stanowiły dzieci, nie została opatrzona informacją adnotacją dotyczącą charakterystyki 
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ogólnej sytuacji migracyjnej Polski w okresie objętym monitoringiem (rekordowa liczba złożonych 

wniosków o nadanie statusu uchodźcy, wysoki odsetek wśród wnioskodawców obywateli rosyjskich 

narodowości czeczeńskiej, które to osoby najczęściej obejmowały wnioskiem swoje małoletnie 

dzieci), pragniemy wyrazić stanowisko, że taka uwaga nie miałaby wpływu na wymowę tej części 

raportu ani też na ocenę zaistniałej sytuacji dokonaną przez SIP i HFPC. Należy ponownie podkreślić, 

że niezależnie od sytuacji migracyjnej, tak duży odsetek dzieci nie pozwala na przyjęcie konkluzji, 

aby stosowanie detencji wobec dzieci było stosowane jako środek ostateczny. 

Podkreślenia wymaga, że sama możliwość umieszczania dzieci w strzeżonych ośrodkach (czego 

konsekwencją był też wysoki odsetek dzieci wśród populacji osób umieszczonych w strzeżonych 

ośrodkach) stanowi przede wszystkim uwagę pod adresem ustawodawcy, natomiast nie jest to 

zarzut wobec strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, które jedynie wykonują postanowienia 

sądów. 

 

Ad uwaga 12. Prawo do edukacji - pkt 7.2. 

Ustosunkowując się do stanowiska Pana Dyrektora, iż personel Strzeżonego Ośrodka dla 

Cudzoziemców w Białej Podlaskiej udzielił zespołowi monitorującemu informacji co do sposobu 

realizacji obowiązku szkolnego przez małoletnich umieszczonych w tej placówce detencyjnej, nie 

możemy się z takim stanowiskiem zgodzić. 

Istotnie, przedstawiciele SIP i HFPC monitorujący strzeżony ośrodek otrzymali od kierownictwa 

placówki pisemną informację, w której przedstawione zostały podstawowe dane w zakresie 

określenia szkół, których nauczyciele prowadzą zajęcia w placówce detencyjnej, dni i godzin, 

w których zajęcia te są prowadzone oraz liczby dzieci, które w nich uczestniczyły w okresie 

przeprowadzania wizyty monitoringowej. Członkowie zespołu monitorującego nie uzyskali 

natomiast informacji o rodzaju prowadzonych zajęć, metodzie doboru poziomu nauczania czy też 

kompetencjach kulturowych i językowych nauczycieli delegowanych do świadczenia pracy 

na terenie strzeżonego ośrodka. 

Należy przy tym zgodzić się z Panem Dyrektorem, iż zasadne byłoby podjęcie próby uzyskania tego 

rodzaju informacji bezpośrednio ze strony placówek oświatowych, których nauczyciele 

są oddelegowywani do prowadzenia zajęć w strzeżonych ośrodkach i w tym kontekście informacja 

zawarta w raporcie, iż personel Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej nie 

przedstawił zespołowi monitorującemu szczegółów dotyczących realizacji obowiązku szkolnego 

przez dzieci nie stanowi o negatywnej ocenie działań tej placówki. 

Natomiast uzyskana przez przedstawicieli SIP i HFPC obszerna informacja o zajęciach 

organizowanych dla dzieci przez personel zespołu edukacji wskazuje, iż funkcjonariusze 

i pracownicy Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej dokładają starań, aby 

zminimalizować dolegliwość, którą jest dla dzieci sam pobyt w strzeżonym ośrodku. Należy 

natomiast zaznaczyć, że tego rodzaju działania (organizowanie zajęć plastycznych, sportowych, 
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związanych z nauką języka polskiego itd.) nie mogą zostać uznane za ustawowo nakazaną realizację 

obowiązku szkolnego, zaś informacja o ich podejmowaniu – nie stanowi informacji o sposobie 

realizacji tegoż obowiązku. 

 

Ad uwaga 13. Stosowanie środków przymusu bezpośredniego - pkt 8.1. 

Odnosząc się do przedstawionej uwagi, iż w raporcie nie została należycie wyjaśniona przyczyna 

relatywnie wysokiej liczby przypadków stosowania środków przymusu bezpośredniego 

w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim, pragniemy wskazać, 

iż przyjmujemy udzielone przez Pana Dyrektora wyjaśnienia w tym zakresie. Fakt, iż w ramach ww. 

placówki detencyjnej w okresie objętym monitoringiem funkcjonowała (w odróżnieniu 

od pozostałych strzeżonych ośrodków) sekcja konwojowo-ochronna wyjaśnia wskazaną w tabeli 

liczbę zastosowanych środków przymusu bezpośredniego. Podkreślenia wymaga natomiast, że 

zasadnym byłoby przekazanie obu organizacjom takiej informacji już w ankiecie statystycznej 

przesłanej przez administrację ośrodka, co nie miało miejsca.  

Z drugiej jednakże strony chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, iż wyrażona w raporcie ocena 

słuszności i prawidłowości stosowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej środków przymusu 

bezpośredniego jest pozytywna. W raporcie stwierdzono: „W każdym z ośrodków członkom zespołu 

monitorującego udostępniona została dokumentacja użycia tych środków [dop. środków przymusu 

bezpośredniego]. Analiza tych materiałów oraz rozmowy przeprowadzone z kierownictwem 

i funkcjonariuszami strzeżonych ośrodków oraz z cudzoziemcami nie wykazały, aby występowały 

w tym zakresie nieprawidłowości”. 

 

W związku z końcową uwagą, dotyczącą zbyt krótkiego czasu pozostawionego na zapoznanie się 

z raportem i zgłoszenie do niego uwag przez przedstawicieli strzeżonych ośrodków oraz Zarząd 

do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej, stwierdzamy iż przyjmujemy 

tę uwagę do wiadomości i w przypadku ewentualnego przyszłego monitoringu strzeżonych 

ośrodków czas ten zostanie wydłużony do proponowanych 14 dni lub też w porozumieniu 

z Komendą Główną SG ustalimy inny, właściwy termin przedstawiania uwag. 

 

Podsumowując, po wnikliwej analizie stanowiska przedstawionego nam przez Pana Dyrektora, SIP 

i HFPC zdecydowały o opublikowaniu na swoich stronach internetowych wspomnianego stanowiska 

Zarządu do Spraw Cudzoziemców SG, niniejszej odpowiedzi oraz erraty do raportu z monitoringu 

zawierającej uwagi uwzględnione przez nasze organizacje. 


