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Stanowisko Zarzqdu ds. Cudzozierncdw Komcndy Gldwncj Strniry Granicznej do rrRrportu z
monitoringu w strzeionych ofrodkach dla cudzoziemc6rv preeprowatlzourgo przez tletrirfiskq

Fundacj g Praw Czlowieka oraz Storvarzysuenie Interwcncji Prar*ncj".

I.Uwagi dotycz4ce metodologii

Zgodntc z opisol rnctodologii, ktora zostala pr4,jqta w raporcier w cclu zebriuria niezbqdnych do
przygotownnie reportu informacji, zostaiy przeprowadzone wy'rviady z kierownictwcrn sftzezonego
o$rodka, z praeowaikarai i funkcjonariuszami o.6rodka, personeiern medycznym, psychologienr jak
rownieZ cudzoziemcami, iltdrzy zdekla;orvali chqi r,rczc.stniczenia w w,nu.iadzic. ponadto asoby
uczesuriczqce w monitoringu, zapoznaly si* z dokurnentacj4 doq,'czqcE sto.sovr'ania $rodk6rv
przymusu bezpo6rednie go, kontroli osohistej i kontrol i pomieszczen.

Majqc na uwadz,e przlittE mctcdologiq, rv ocenie Sttaty Grairiczuej zusadnlu jest jej stosowanie
we u'szystkich rozdialacir raportu. Me to szczegdlne znaczenie, w przypadku przedstilvieria
problernu. kt6ry zosml zdiagnozswany ne podstaw{e w_vwiadu przeprowadzonego z cudzozierncem,
kt6ry zgodnie z zeproponowaflE metodologi4 polvinien zostai poddany daiszej rmikliwcj analizie
na podstawie infonnacji u?yskansj pruez pszdrsilir;*ch respondentow. Brak odniesienia (starrowi.skq

informacji, w1'ja6nienia, uzupeinienia) do tego .samego pmblamu przez przedstarn{cieli srzezonego
o$rodka. w konsekwencji wplyngio na ograniczony popr;zce powytsry falt, obiektywizm
omaw"iany ch zegadniefi .

Ponadto, uwzgiqdniaj4c zalozenia merodologii w przypadku problemu, Lt6ry zoslal
zasygnalizowany przez respondenta, zasa$nl'm wydaje sig dokonanie arralizy rego samego
problernu na podstawie w1'w'iaddrv z innymi respondentami w cehr potrvierdzeni,\ czy problern jesr
neczfisty czy ma charakter jednostkowl', czy teZ jest to przyjqta prakryka.

Przyjqcie takiej zesady, zna.iduje uzesadnienie rv odniesieniu do sytua.cji, ktora raiCs miejsce w
Snzczcnym Oirodku dla Cudzoziemc6rv rv Kqtrirynie. Po,lczas wlruviaddw, w ktdrych uczestnicz",,li
przedstarviciele kiiku todzin pochodalcych z Federacji Rosijskirj, zostaly przckazanc (przw:
mq2czyzn) irtformacje dotycz4ce negaqywnego obrazu i warunk6w, kt6re panuj4 rv o$rodku,
Przckazane informacje zosraiy nastgpnie zmegowane przez wsp6lnalzonki rv/rv cuCzoziemcd'w,

kt6re poprosib'o dodatltowe indywidualne spc,tkanie poCczas kt6rego poinforarorvaly, ze nie mogly
r:dzielai odpowiedzi w obawie przed reakcj4 mgzdu'. Ww osoby poinfomtowal.r. zesporl

monrtorujqcy. te przekazanc irlfonrracje nie znajdujq odnviercicdlenia w rzeczpvisro$ci

It, LTwagr doryczqce braku spojno$ci porniqdzy infomracjami przekezanymi przez Srraz Granicarq
a niel'.torymi tre$ciami zamieszczonymi w raporcie.

Zgodnie z prz)'jgt4 rnetorJologiel raport zustal sporzEdzony, miqdzy innymi, w oparciu o dane
staf,ystyczne i infonnacje przekazane przez StraZ Graniczn4, w fbnlie pisernnej (anlsiety) i uskre-i

przekazanej podczas przeprowadzonych wyviad6w, Po dokonanju analizy raporru, w ocenie
Staiy Granicznej w tre6ci raporru znalazb' sig niektore irrforrnacje, kt6rc odbicgajq od tredci, kt6rc



zostEb/ przekazanc przez Straz Granicznq przedstawicielom organizacji pozarz4dolvJch" porrizej
przedstawiono szczeg6lowe uwagi, kt6re zostaly zgloszorr e ptzez naczelnik6w strz€zonych
osrcdkdw dla cudzozicmcow, r+' cdniesieniu dcr trcici zamjcszczonych \ry poszczeg,6lnych
ozdziaiachraporru:

1. Og6lny qyglEd oirodk6w-pkt. L.l

w raporcie wskaz:aoo, ik strzc2one oSradki ixza Kguzyncm i Bialimstokicm posiad;rjq
zabezpiecznnie ogrodzenia w postaci koncertiny, co nie odpora,iada reecz,l,wisto$ci, gdyt w Kro$nie
odrzanskirn oraz v/ Przem'yllu ww. zabezpieczcnje rue j*t srosowarle. v/ raporcie podniesiono, iirv I(roinic Odrzan'skim nie ma monitcrringu placu otac:zaj4cego osrodek, co- nie z*ajduje
potwi erdzeni a, gdy2 taki m onitoring j est zainstal ot,any.

2. Pokoje dla cudzoziEmcdw i pomieszczania wsp6lne _ pkt^l.l

Temperar'rra w pomieszczeniach mieszkalnych jest sprarvdzanaslst€malvc2nie o r6zmych poruch
dnia i nocy, Srcdnia tcmpcratu$ w porzc zimowcj wynosi ?3 siopnie. powy?sza uwaga zostala
zgloszona pcdczas rozmo't\Y podsruncuuiqcej z Komendcuteu: Bieszczadzkiego odc.uiaht sG,
vv r^rskcie ktdrej wyjainiono stan rzeczvwisry.

4. Zajqcia kulnualno - o$wiarowe, sportowe i czaq vrslny - pkt. 2.3

w raporcie wslcazano, i2 z uwagi na to, i2 cudeoriemcy $piq Co poina rna byc zmieniony gralik
pracy pracownik6w Sekcji Edukacji, aby umoiliwic cudzc,zierncom udzial w eajgciach w godzin*ci:r
popoludniorvo - wieczomych. Powy2sze stwierciee.rrie ,*ymirga sprostowa,rin, gdyz czes praov
rvsrystkich praccwnikdw w,1w sekcji zostal rvcze6nicj jednoiicie mrienion5, i rvydtuiony .,j.

z svsterru Pracy w godz. 07.30 - 15,30 (od pilniedziall:u do pie,thu) nil s)stem prac1. zmianorvcj
wgodz. 09,00-lT,00orazdyanremwgodz-.18.00-22.0c (poniedzialek-sobota).

5. Wy2ywienie - pli1. 2.a

W raporcie wskazano, iz cudzoziemcy prebywaj4cy w o$rodku w Kro$nie O,Jrzanskim l
Lesr"owoli skariyli siq na jako$i i naonotoniq posiikdw, 'w Przemyflu zac na ilo$i i reffiperaturt
posilk6rv' Nale2y podkre$iic, i2 zgodnie z infonnacjami podanymr podczas monitonngu przez
kadrq kier,rwniczq odrocikq we wszysttich miejscach positki pft,vgotowlavflne sq zgodnie z
obcwi4zuj4cq norrnq i kalorycznoiciq dofvczqc4 zywicni4 obo*,i4.zrj4c4 w dniu przeprow-adzenia
monitoringu na podstalf ie Rozporz4dzeniu lvlinistra Spraw Wermprrznych i Admiaistracji z dnial i
Fldnia 2007 r' w sprawie rvarunlEow otrrynyllany'ch pc;silkow i ua,pojow przez cuczoziemc6,*
uuicsaczonl'ch s' strze2onym o$rodku iub przebyrvaj4cych w areszcic w cclu lvydalcnia oraz
warto$ci dziennej normy wyrywienia. Posilki przygotorvy$,ane dta cudzoziernc6w s4,
zt62nicowate, dopa-sowanc do vri.eku, inCpvidualnych ulmrigan os6b umieszczonych, jak
rdwnie2 zal*cen lekarza, trr ka*dym z o$ro,Jk6rv prdysoto\Aywaoe se r6rvniez posiiki rv oparciu o
wskazania zalecanej diery, kt6rych rodzajc,w jest kilkana$cie. Fodczas n:onitoringu w Lesznowoli
takich dict stosowanych bylo 5 natomiasr w Przcrnydlu 13. Ku.de zalcccnje lekarza w iym
zaJcresie jak rdwniee indywidualue wskaz6wki cudzoziemca tnp, dieta lekkosrrawna,
wegaaria:rian, lahowegctarianizm itp.) brane sq pocl uwagg w opraco\rvlrrvaniu jadlospisq-
Jadlospis. diety jak r6wniet warto$c kaloryczna posilk6rv s4 kontrolov,,ane, Wydawanc posiikr s4
r6wnie2 poc stal4konuol+ lekarza i Inspektora sanitamego MSw.



Ternperatura posilk6w dla cudzoziemcdw urnieszceonych w strzeZonlm osrodku w Przemy$lu;ak
rownic2 w pozostalych ofrodkach, grlzis posilki prz).gotowywane sq przez pgcownikorv kuch.rr,
kortuolowana jest przez unaqdzenia clektronicane (kotly) lvb m pomosq spir.omelrriw do pcrruiar6w
ter)perarury-Zynnofcii-:rrpojow;rv-pr4padku--koniecrno$ci-'podgrzervania- posiikdw;-htrjre
przygoto\r) 

^anc 
przez, firmq zcwnqtrznq,

6,Stosunek funkejonariuszy do sudrroziempow - pk. i.1

W treioi raportu zostais umiessczona ur,vags dol"vcz4ca stme2onego c$rodka w Pr:erny$lu, zgodnie
z k6r4personel or$rodka z\uraca siq do cuCzoziemci,w ur:imaja.c nunerdw ewidcncyjni'ch. Fodczas
vi'izyt)' monitoruj4cej hierownictwo o*rodlcq poi.nfonnowaio, ze zasaria ta nic jcst stosowana do
wszystk'ich cudzorieme{rw (dot,vczyla przede *'saystkim obylilateli Federacji RosS,jskiei), Na
proibq cudzoziemcir*' przekazan4 podczas rozmiw z kierownistwem o$ro<ika, personel q;$rodka

r:ie u.irywa danyoit personalnych wskazanyoh qudzoeiemcor",, w nbecnoici rnn.ych os6h
unieszczonych w ofrodku ( w celu c*irrony ich danl,cit personalrrycir), Podobna sl"ruacja rnstala
cdnotowana przez Suaz Grauiczne. r6wniei .,1, rnnych ofr:odkach. lv kr6ry'ch umieszczeni s4
cudeozientcy poohodzapych z rejonu Keukazu {iniorrnacja taka zostala rdwniet przekuiaria irur1rn
zespolom monitoruj Ecym).

7. Thrmaczenia - pkt. 3.4

Inforrnacja zalrriu"ta u' ruporcie dolyczqca strzc2oncgo oirodka :r' Bialcj Fodlaskiej dotyczac;r
inforrnacji tt odpowiedziaho$ci szpitala za zlpeu':ti*nie ttumilcaer:ia podczas flob)rtu cudzczieinca
w szpitalu nie znajduje pohvierdzenia. W 2013 r, personel strzezone go osrodka w B:aiej Poillaskiej
za.pewnial (w katdym pizypa.dku v+yrnagaj4cynr {.hunaczenia) udzial osob.v posluguj4cej siq
rvskaeanym jqzykieur obcyrn lub tlumacza poclczas konsultacji lckarskiej.

L Korzlstanie z telEt'cnu sta{onarnego i kom6rkovrego ,- pkr: 5.1

W raporcie wskeaano, i2 rv oiro&u w Krodnie Od:zarukim w pobli2u aparaiu teleftrniczriego
widrrieje Lrforrnacja o ograniozeniu rozmgw do 30 ruinut. Powyiszl, zopis \\/ymaga uzupei::ienia o
komentarz, iz zalecenie to zostalo ',vprorvadzone na wniosek cudzoziemcdw z pcrvodu
prowadzenia przez niektorych cudzoziernc6w zbyt dfugich rozm6w, co cgrar.iczalc kontak;t
tel efoniczny innym cudzoziemco m umi eszceonylr w c$rodku.

Infonnacja dotyczqca ogranicz*nia moeliwodci konreL-;u telefonicznego na knszr odrodlia !\,

prz,vpadku strze2onego o$rodka v" Lcsnrowoli wylqcznic do rozmdrr,'z przcdstewicieiami piacowek
d5plomatycznych, nie anajduje odzwierciedlenis w praktyce. W dokumentacji o$rodka clotlcz4ce;
rozliczea prowadzonych rozrnow znqieiuj4 siE potwierdz.enia rozmdrv teiefonicznycir
przepro\\adzcnych prdez cudzoziernca nfl koszt odnrdka z insqvrucjami penstwo\\)rai,
prau'nikamitpelnomocnikami oraz, rodziriai.

10" Prawo do rvidzed - pkt, 5.3

Vi raporcic zr,ajduje siq informacja, iz jedl'nie rv n{rodkach w Bialej Fodlaskiej i Lesznowoli
rvniosek na widzenie mo2e zgiosii osa"ba cii'nir.dzaj{ca, Forvy2sze \\ymaga sprcstowarria, gdyz
w pozr:sta$'ch adtodkach oborviqzuje ti stutra;la$ada, Od dnia ?2,11"2013 r. rve v;szysrkiclr

oirodkach wprorvadzono jcrlnolite zasaC-v dotycz4ce organizowania n'icizen 7 dni r"'f,vgodniu u,

godz. 09.00 - 12,00, 14.00-17.00 przy rdwrssTs"lnym obcwiqzku udzielania odpowi*dzi w zakresi{,r

zgody na widzenie, co do zasady, nie dtuzej niz v; ciqgu 3 dni. Ponadto, wprowadzonc nor,v',, wzdr
l/niosht o zerw'olenie na vidzenie" kl6ry zostal umieszczony na sbonie interrretowej o$rodkn wrail



"r. inf'ormac;.4 o zasadech przeprowadzenia widzci" w celu unto2liwienia pobrania wnic.rsks prze,z
oscb1, z zewnqtr.z". Iafonnacja o powyzszych zasarjach oraz kopia uytycznych dyekrora Zarzqdu cio
$praw Cudzozier:redlv KG$G w tyrn zalwe$ie, eostaia prtek*e,rna zespo{owi morutonr"iqcernu.

1l/ raporcie rvska?ano, ee rv triro$rue (Jcirearulci:n istnieje Bllt<l jrcien pokdj wiozeri. powyesze

uzasadnione jcst dostosgwiuriEm i.loici pokojlw ri.'idzefi Co ogdlnej 1iczhy surlz,lzl,emciiw, 1fi6n,
nrog4 zostad urnie,seczeni w o$rodku, Jednocac$ni6 rru przypariku egkrszenin r',iqi*szr:j iiczby widzerl
udo stqpniane j est dodatko we p onri *szc z.eni e.

9. Sipecjali:acja i pleC zarruchrir:n1,ch lehnraS' ptr - 8,?.

W treici raportr.i lxljau'ia siq informac.ia u or.rirzehie zatruelnicnia peclia',ry. Zapropor,owarie
roewi4eanie uie jest koniecanc;, poruewar, oriroclek rv Kgtrz,lrric .jalt rciwniet pozostale o$rodki
o profi.lu rodzin:rpn. maj4 poCpi$arlq ui60we z Flac(rwk4 srviadczqcq kornpleksuwr ustugi
mcdyczne w rnmach }"tdre.j, rv kar-,Jym pru5'prrdtrlr ki;niecznofci konsutracji z.e -rperjalista. ftiedi:rrrE
alergologi*m, endohrynologien:r, kardio.lo;pern dziec!;ry.m. ortopedq. okulislq Cermat,rlosiern itp.)
eapeutiaaa",iest taka lionsuitacja jak rq'wnieZ dokoll;vwarialest wszellia niezbqclnn ciiaguosnyka.

lO.ident1fikac;a dot-vczqca ofiar traumy pkt. - 6.5

Po'Ccztu spotkzuria z kadrq kicroutLiczq o**id*ka z zes;roiem rtonitoruj4cvrn, zostnla przekaear.ru
informacja o $Frowedgo:rryclr w *)'cie wytl,cz.nych ciotyczqcych zmiany i u.lcdnolicenia zaclru:
rwkonwanych p,rzez poszczcgilln* sckcjc oirodlia. lv'it\iczne przygotowax.e pruez Zarz4d rJo

$prarv Crrciaoziemciw [(GSG z dnia 2$.i1.2013 r, ftopia zostala preekazima zespoh:)wi
monitorujqcemu). kompleksorvo okellaj4 zacianiir $ekc,ji Ed.ukacyjno - Wychowavrszej luir
Wychowau'cee.i, kt6re. po wproweclzfiflim noN'ego, zrni;mowcgo systemu pracy w godz. 0?,i)0-
23,0C, otrzryrnala r6wnie2 ujednolicone wyryczne rv eakrosie wl,kony'rvalych zadaa zw:6ant,ch z
::aperwienrenr ctldeoziEmsom ''r'ladcirrr"j opirki po prnyjEciu do odrodka Win- sekcji zosui,y
powierzrne zritlania pclcgaj4cr,' miqdzf inn"ltni na prowarkeoiu roamfw r cuiaozienroarni pod
k4teni ueysicania infi"rrnnacji z zaluesu rel*cji rniqdzl'osobarni, aunusfbry i nasucjtw' moga.cl,ch
b1'r iarzen'ien kor:flihow ojnarezpozrravg[ic- os4.b bsdaeysb_Atq4.:1rlAudiu_lud;i"u,lreu..ny_1,]h
qesl4q$Ii-u-lrfldrllu-,lnq.cu.-EelltgaQ{iiqEg,-.n -[.nrawad&s-i{Eatyfrk*"cir--takigr osobr""Boqie*c_lq

Fgroggl--gajacych-.-ll4-"-i:-e]L._..-z.tlJs]rig.w= --urelsiwsi.-- --oglggi* -sr:E-c.tg-LgwrErrgt
fulv-qh,qlogicaJtqiimedvczneiL P<Ldezzus tczn:.6rv z kadr4. kiero'wniczq o$rodka, przekarario ro."rruc:i
intbrnacjq, Le planowatie jesr eorganieou'iuie cvk|": sekolcri dla personelu stzezonvch o{rodk6w
rv zakrcsie identydkacji osSb ealicaa.rt;vch d+ grup szczegolncgo traktowzurie, rv tyn ofrar
przsmoc)'.

1i Syruac.ia dzieci przebywaj4cych w strz€zorrycl: o$rodkach

Llwsgr og6lne:

Dokonuj4c analizy pordrvnawc.zej ticaby Czieci umieseczonych w strze2nnym odrodku w l01t r.
w por6vrnrniu drr Liczby dzieci urnieszczortlch w o$roclku w 201?, r, , rv occnie Straiy Gr;rnicznc^i

aasadnyrn w1'daje sig umieszcz*nie krdtkiej inforr.,acji dotycz4cej ogdinej spracji mrgrac;,,jrier
zwi4zanej z przedstau'iorrym okresern tj. w ixzypadku 2013 r. wskazanie inlbrnrncji o rekord,cq,e"j

liczbie 5587 ziuzon-vch wuicsko\\ c, rladirnis statusu uchodicy obejmui4cej l4cznie 1a llg$ csdlr
(rv zCecy'ciorvanej czqici - 85% zlozorrych pruez oby'i.yateli Federacji Rosyjsiciej). Ilia porCru,n*Rirr u,

2Ql2 t, zpstaio zlozonl,ch 5477 wnioslitiv.; o nadanie statusr.r uchorlfcy obcjmuj4cych i4onric 10 ?53
os6t' w$nld kt$rych obvwateie Federncji R.asyjskiei stanowili 577o. $ynracja tika znalazlzi



przelo2cnie we wzroscie og6lnej liczby otob umieszczonych w strze2on5'ch o$rodkach dla
cudzoziemc6w' Podkre$lenia rd'wniez w]'maga l'akt, 2e obywatele Federacji Rosyjskiej nalezeli d'
tej kntegoii pudzoziemcow, ktdrzy rrnioskj o nadanie statruu uciro*icy skiads,li w wigkszo$ci

lrry?adk6w-wrarrrodzirrami{dzred mjh-_--
W ocenie iit"rty Graniczne.j realizaeja wnicsku dotyczqcego rekomendacji zarvanej rv raporcie z
monitoringu przeprowadzonego w st'zeZonych o$rodkach dla cudzozicmcdrn, w ?012 r,
dotyczqcego skr6cenia do niezbEdnego min:.urum ole'esu przeby'wania ma,loletntch bez opield
oftrz rodzin z dziedmi w strzcionych odradkach. poFmcz rozpatryvanic wniosk6rv o nadarue
statusu w pierwszej kolcjno3ci. nie ma zwiqeku z pdlraionq obaw4, ze wlrazone jest to d4teniem
do jak najsrybszego wydalenia cudzoziemcow kosztem ograniczarua cuczozicrnaoru prawa do
kontroli sqdowej rryctanych dccyzji lub w q'tr.racji zagroicnia zdrnr';ia matr6letnich.

Podczas monitoringp w trakcie wszystkich spotkarr z pracorvnikami strzczonych cirodkcvl., zcrsraly
pruekaear:e informacje, 2e zdecydownnie najuriEkszynn prcblemem zglaseanynt ears5\ano ze sgony
cudzoziemcdw (rwrManych r6wnie:i
zaobserworvanym rcf:,ez, Stra2 Granicrrrq s4 przedluza,j,rye sit (kilkuruiesiqcznc) proceclury
ad.minisnacyjne dotlcz4ce najczqdciej wszcz€Ie-qo posttpowarlia o nadaaie stilF.rsu uchodici,.
Majqc na uwadze pouy2sze (jak r6wnicz w odnicsicniu do tak rozumianego kontekshr po',1yiszcj
rekonrendacji z 20T2 r.), SC zwdcila siq do przedstarviciela insty'tucji wla:iciue..j x' zakresie
realizacji w/w rekomendacji tj. do Dyrektora Depnrtamentu Postgpovrari L'lchorl/.crych lirzEdu di;.
Cudzcziemcdw z wniosicigm o rozpah)ruvanie wnioskdw -ctntusowyph osob umieszczon;,ch rv
strzezon)'ch o{rodkach t'pieru'szei ko)ejnoSci, jai. rdtniez o nadanie szczeg6lrrego pnorJreiu
postqpowaniorn prowadzonym unbec rocli:il z fuiedrni i maloJetnich bez opieki (kopia pisma z dnia
I l.l 1.2013 r. dor'*cz4ca w/n'korespondencji) zostaia przekaeana zespcriowi ncnitoru-j4cemu,

12. P:au'o do ed',rkacji - pkt. 7.2

Uv'aga og6lna

W zwi4.zliu z faktem. zc rcalizacjg obowiqzku szkolnego zapewrriaj.l u4ad.ze sanrorz4clowe Miasra
Kqrz-vna i Biaiej Podlaskiej pow.ez, dyrektortiw ulrznaczonych szliol, w ocenie Stra:i,
Granicznej, w celu riokcrrania aaslizy na podstawie kt6rej motns bylal:y' sfonnulourad unjoski i
rekomendacje n' zakresie reahzacji obowi4zlrrr sekoinego, zasadnym bytoby uzyskai uprzcdnio
takie infonnacje bezpo{reCrrio od wiw podmiot6w ,

Uwagi szczegolorve

W treici raportu zostala zamieszczona informacja, :h pracownicy odrodko rv Biaie-j PoClaskiej nie
byli w stzurie pointbrmowai osdb monitcn-rj4pych o rodeaju, liczbie prorvadzonych zajqri, rnetodzie
doboru p0ziomu nauffrania do stopnia rozr,r'oju dzieci cz.v tez konrpetencji kulruro'*1'ch i
jpzykowych nauceycieli delegou,ariych do o:irodka. Powyisza irrl'or:aracja nie jesl zgo.ina z
tre6ciami przekazanymi osobom morritorujqcyni hiltrcukroh.rie podczas spotkarua z kadr4
kierowniczq strz.e2onego cirodka i Kornendantem Oddziatu. Podcza.c tego spotkania wskazarro
zasady klaiifikacji ucanidw do odpcrvicdniego poziomu nauczania, za ktdre odpowiacla dyrekcju
Szkoty Podstswot*'ej nr 3, Publicznego Gimnaz,iu:t ru 3 i II Liceum Og6lnolazmlcqcego w Biaie,j
PodlasldeS. Ponadto szczeg6lowe informacjc dotycz-ilce zasad realiz-acji obowiqzlcu szkolnego
zos',alv doda&owo przekaeane zespoiowi morritoruj4ceruu pisemnie, w tbnnie przysotowfiej
wcze(niej ankiery,
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Odnosa4c siq do kwestii zwiryanej 2i sgzmow{ przedsawicieli zespolu moniroruj4cego z
obywatelkE Gruzji dotycz4cej braku znajomo$ci jEzyka rosyjskiego jej c6rki uczesrniczqcej w
zajEciach szkolnych, przedsiawioila w raporcie $ytuacja zostala zbadana i nie zostela potwierdzona
przez-adrniuisuacjq-srrze2onego-o$rocika. eo-wiqcej;.nrrrwagq-zastuguje{akq-ze-u-Suzezoqvm---.-
Odrodhl dla Cudzoziernc6w w Bialej Podla.tkiej umic.rzczonc dzicci (w ryar obywetelc Gruzji).
zdawa|' egzaminy girnnazjalne oraz szdstoklasist r, przeprowadzone pfteu oficjalnie wyanac,tone
przez wladze edukacyj ne komi sj e e graminaclj ne.

13" Stosowanic irodk6w przymusu bczpoircdnicgo - pkt B.i

W ze*qczonej do raporhr tabeli doryc z4cei przypadkdw utycia 5rodk6rn, prrlrnusu bczpoircdnicg:o
w sFzeeonych o.{rodkach na lqcznq liczbq 101 przypadkdw zastosowarlia w/w $rodk6w,
57 zostalo odnotowanych w steetonl,n o$rodku w Kro$nie Odrzanskim. W raporcie brak
odniesienia do '*'yjafnienia zaishriatej ,<ytrracji. W n'viq.zku z tynr nalezy wyjasnii, ze po.*T,zsze
wynika z fr,kfu, iz w okresie objgtym rnonitoringiem jedynie o$rodek rv Krofnie Odrzariskim
posiadai w su'ojcj stuhurze Sckcjg Konwojowo Ocluonn4, realizujqcq doprowadzenia
cudzoziemcdw drog4l4dow4. W zwiigku. z polyyzsL):m w 3? przpedkach zastosowano Srodek

Frzylllusu brzp'o$redniego w postaci kajdanek, i<t6re stosowane bytJ. z uwagi 11a r+zglpdy
bezpie czenstwa podczas doprowadzema.

Jednoczedtrie szczeg6inq uwgg€ naleZy zu.rdci4 na zblt kr6fti okres czasu na zapoznanie siE z
raPortem w celu razriesiqria ew'entuaiuych urvag i spostrzeten do jego ostatecznej wersji.
Kilkudniow"r' okres na dokonanie analizy tnk waznego i obszernego dokumentu, uwzglqdniej4c. ze
taka analza por"inna odbyf siq aar6rrlo na poziornie regionalnym {kierowuic}' slrestgnycg
oirodk6w dla cuczoziemc6rv), jak i ceotraluyrr (dyrektor Zar.rtdu do Spraw Cuclzuziemcowl
nalety rsnac za dalece niervystarczajEcy, W tego typu przypedkach nelezy przyjaj, 2c okresem vy

!:i6r-ver rur-r2na dokonai lego typu czynna$ci, z ootytkiem dla cstatecznego kvtahu dokun:enru jesi
okres 14 dni.
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