
Warszawa, dnia stycznia 2018 r. 

KOMENDANT GŁÓWNY 
STRAŻY GRANICZNEJ 

KG-CU-IV.023.2.2017 

Pan Marek MICHALAK 

Rzecznik Praw Dziecka 

i 

odpowiadając na pismo ZSM.422.19.2017.AC z dnia 7 grudnia br. w sprawie małoletnich 
umieszczanych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców prowadzonych przez organy Straży 
Granicznej poniżej przekazuje wskazane informacje: 

liczba małoletnich cudzoziemców, wobec których na przestrzeni lat 2014-2017 
nie kierowano do sądu wniosku o umieszczenie w strzeżonym ośrodku, stosując środki 
alternatywne do detencji — uprzejmie informuję, że wydawane przez organy Straży Granicznej 
postanowienia o zastosowaniu środków alternatywnych nigdy nie były kierowane bezpośrednio 
do osób małoletnich. W każdym przypadku, podmiotami na które nakładany był  określony 
obowiązek byli rodzice pod opieką  których przebywali małoletni. Celem odzwierciedlenia stanu 
faktycznego, dzieci ujmowane są  wyłącznie w treści uzasadnienia tych postanowień, jednakże 
w żadnym z przypadków nie były ich adresatami. Nadmieniam, że Straż  Graniczna 
nie przetwarza danych we wskazanym powyżej zakresie. 

czy na poziomie Komendy Głównej Straży Granicznej wypracowano wytyczne/ wskazówki 
dla terenowych organów Straży Granicznej co do sposobu uwzględniania zasady 
kierowania się  dobrem dziecka przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu środka 
alternatywnego do detencji/skierowaniu do sądu wniosku o umieszczenie małoletniego 
w strzeżonym ośrodku — w celu ujednolicenia trybu postępowania z cudzoziemcami 
przebywającymi na terytorium RP niezgodnie z przepisami powstał  dokument pt. „postępowanie 
funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie realizacji czyrmości związanych z powrotami 
cudzoziemców nielegalnie przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach". Jednakże organy Straży 
Granicznej podejmują  decyzje o skierowaniu wniosku do sądu o umieszczanie małoletnich 
w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców na podstawie posiadanego materiale dowodowym 
traktując każdy przypadek indywidualnie. 
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3. Liczba małoletnich umieszczonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców 
na przestrzeni 2014 — 2017: 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Przemyślu; 

2014 2015 2016 2017 
Postępowanie w 

sprawie udzielenia 
ochrony 

międzynarodowej 

8 1 33 29 

Postępowanie w 
sprawie 

zobowiązania 
cudzoziemca do 

powrotu 

2 1 O 11 

RAZEM: 10 2 33 40 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie:, 

2014 2015 2016 2017 
Postępowanie w 

sprawie udzielenia 
ochrony 

międzynarodowej 

62 23 105 69 

Postępowanie w 
sprawie 

zobowiązania 
cudzoziemca do 

powrotu 

102 58 49 43 

RAZEM: 164 81 154 112 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej; 

2014 2015 2016 2017 
Postępowanie w 

sprawie udzielenia 
ochrony 

międzynarodowej 

120 45 111 84 

Postępowanie w 
sprawie 

zobowiązania 
cudzoziemca do 

powrotu 

54 28 17 48 

RAZEM: 174 73 128 132 

4. działania podejmowane przez funkcjonariuszy/pracowników strzeżonych ośrodków 
w celu ustalenia — po przyjęciu małoletniego do ośrodka — czy dziecko nie należy do osób, 
których detencja jest prawnie niedopuszczalna (zwłaszcza w związku ze stanem 
psychofizycznym dziecka, który może uzasadniać  domniemanie , że było ono poddane 
przemocy) — ze wskazaniem, czy w Komendzie Głównej Straży Granicznej wypracowano 
wytyczne / wskazówki w tym zakresie -działania pracowników i funkcjonariuszy strzeżonych 
ośrodków, zmierzające do zidentyfikowania cudzoziemców, czy należą  do grupy osób 
szczególnego traktowania, w tym m.in. czy byli poddani przemocy fizycznej, psychicznej 
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lub czy doświadczyli przeżyć  traumatycznych, zostały określone w „Zasadach postępowania 
Straży Granicznej z cudzoziemcami wymagającymi szczególnego traktowania" z dnia 17.09.2015 
roku, zatwierdzonymi przez Z-cę  Komendanta Głównego Straży Granicznej. Po przyjęciu 
cudzoziemca do ośrodka funkcjonariusz/pracownik Zespołu Edukacyjno — Wychowawczego, 
będący opiekunem socjalnym cudzoziemca (osoba odpowiednio przeszkolona z zakresu 
komunikacji międzykulturowej, któremu powierzono zadania prowadzenia indywidualnej opieki 
nad cudzoziemcem w zakresie zasad funkcjonowania oraz pobytu w SOC, w tym również  
zadania identyfikacji osób wymagających szczególnego traktowania) przeprowadza 
z cudzoziemcem rozmowę  wstępną, stanowiącą  podstawę  wdrożenia cudzoziemca do jego pobytu 
w ośrodku, zapoznania z zasadami i specyfiką  funkcjonowania ośrodka oraz będącą  wstępnym 
procesem identyfikacji cudzoziemca, pod kątem określenia czy wymaga on wszczęcia procedur 
związanych ze szczególnym traktowaniem. Podczas rozmowy wstępnej opiekun socjalny 
formułuje pytanie dotyczące ewentualnych doznanych form przemocy bądź  traumy, 
doświadczonych w przeszłości. W przypadku małoletnich, których także każdorazowo dotyczy 
tak sformułowane pytanie, odpowiedzi udziela rodzic bądź  opiekun prawny. Rozmowa wstępna 
zawiera także informacje, dotyczące szczególnych potrzeb cudzoziemca, wynikających ze stanu 
zdrowia fizycznego i/lub psychicznego. Jeżeli cudzoziemiec, w imieniu swoim, bądź  
pozostającego pod jego opieką  małoletniego, zgłasza, że był  poddany przemocy, opiekun 
socjalny przeprowadza z nim kolejną  rozmowę, tzw. wywiad pogłębiony, ukierunkowany stricte 
na przybliżenie okoliczności doznania przetaczanej przemocy, okoliczności zaistnienia, obecnie 
odczuwanych, związanych z tym dolegliwości. Informacje uzyskane podczas wyżej 
przytoczonych rozmów opiekun socjalny przekazuje do wiadomości psychologom ośrodka 
i psychologowi zewnętrznemu (specjalista nie będący pracownikiem SG, obshigujący osoby 
przebywające w ośrodku na podstawie zawartej umowy). Od momentu powzięcia takiej 
informacji, psychologowie ośrodka obejmują  cudzoziemca, także małoletniego, obserwacją  
psychologiczną, ukierunkowaną  na ocenę  stanu psychofizycznego cudzoziemca i jego obecnego 
funkcjonowania, zaobserwowania zespołów zachowań  przejawianych przez cudzoziemca 
w różnych aspektach życia w ośrodku. Jednoczesną  obserwację  pod względem sfery 
emocjonalnej prowadzą  także opiekunowie socjalni, którzy przekazują  zdobytą  wiedzę  
psychologom, co pozwala tym samym rozbudować  ocenę  funkcjonowania i stanu 
psychofizycznego cudzoziemca. Obserwacja psychologiczna zakończona jest wystawieniem 
opinii psychologa, określającej czy obecne funkcjonowanie i stan psychofizyczny cudzoziemca 
stwarza uzasadnione domniemanie iż  był  on poddany przemocy lub doświadczył  przeżyć  
traumatycznych. 
Obserwacja psychologiczna zawiera:  

Ocenę  obecnego funkcjonowania cudzoziemca w ośrodku: aktywność  psychoruchowa, 
nawiązywanie relacji interpersonalnych i ich utrzymywanie, zainteresowanie światem 
zewnętrznym, bodźcami; 
Sposób wypowiadania się, przytaczanie minionych wydarzeń, sposób narracji; 
Ocenę  nastroju, orientacji psychicznej, świadomości; 
Ocenę  funkcjonowania poznawczego; 
Adekwatność  w relacji bodziec — reakcja w codziennym funkcjonowaniu; 
Występowanie charakterystycznych dla PTSD objawów; 
Sposób przystosowania do warunków detencji; 
Ocenę  postawy rodzicielskie. 

Nadzór opiekuna socjalnego zawiera:  
Ocenę  aktywności psychoruchowej, uczestnictwo w proponowanych zajęciach; 
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi oraz monitorowanie uczestnictwa dzieci 
w realizacji obowiązku szkolnego; 
Opis reakcji cudzoziemca na zaistniałe sytuacje, sposób odnoszenia się  do personelu; 
Spożywanie posiłków (spożywa czy nie); 
Koordynacja kontaktów z psychologiem zewnętrznym (ustalanie wizyt i informowanie 
cudzoziemców) oraz prawnikami; 
Zainteresowanie toczącym się  wobec cudzoziemca postępowaniem administracyjnym; 
Ocenę  relacji interpersonalnych wewnątrz ośrodka; 
Ogólna ocena funkcjonowania cudzoziemca. 
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5. liczba maloletnich zwolnionych ze strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców na przestrzeni lat 
2014 — 2017 na podstawie postanowienia organu Straży Granicznej. 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Przemyślu; 

2014 2015 2016 2017 
Art. 406 ust. 1 pkt 1 

ustawy o 
cudzoziemcach 

O O O 
O 

Art. 406 ust. 1 pkt 2 
ustawy o 

cudzoziemcach 

O O 4 
(Rosja-4) 

5 
(Rosja-5) 

Art. 406 ust. 1 pkt 3 
ustawy o 

cudzoziemcach 
O 

O 
O 

O 

Art. 406 ust. 1 pkt 4 
ustawy o 

cudzoziemcach 
O 

O 
O O 

Art. 406 ust. 1 pkt 6 
ustawy o 

cudzoziemcach 
O 

O 
O O 

RAZEM: O O 4 5 

> Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Ketrzynie; 

2014 2015 2016 2017 

Art. 406 ust. 1 pkt 1 
ustawy o 

cudzoziemcach 

14 
(Wietnam-9, 
Afganistan-4, 

Syria-1) 

28 
(Wietnam-10, 
Rosja-7,Irak-4, 
Afganistan-3, 

Syria-3, 
bezpaństw.-1) 

6 
(Wietnam-3, 

Rosja-2, Syria-1) 
O 

Art. 406 ust. 1 pkt 2 
ustawy o 

cudzoziemcach 

4 
(Rosja-4) 

5 
(Rosja-5) 

39 
(Rosja-38, 
Armenia-1) 

27 
(Rosja-26, Irak-1) 

Art. 406 ust. 1 pkt 3 
ustawy o 

cudzoziemcach 
O 

6 
(Rosja-5, 

Wietnam-1) 

44 
(Rosja-23, 

Wietnam16, 
Ukraina-3, 

Erytrea- 
1,Armenia-1) 

46 
(Rosja-26, 

Wietnam-9, 
Tadżykistan-4, 

Armenia-3, 
Afganistan-3, 

Syria-1) 
Art. 406 ust. 1 pkt 4 

ustawy o 
cudzoziemcach 

O 
4 

(Wietnam-4) 
O O 

Art. 406 ust. 1 pkt 6 
ustawy o 

cudzoziemcach 
O 

4 
(Rosja-2, 

Wietnam-2) 
O O 

RAZEM: 18 47 89 73 
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Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej; 

2014 2015 2016 2017 

Art. 406 ust. 1 pkt 1 
ustawy o 

cudzoziemcach 

O O 
16 

(Rosja— 14, 
Turcja -2) + art. 
406 ust. 1 pkt 3 

35 
(Rosja— 31, 

Gruzja — 4) + art. 
406 ust. 1 pkt 3 

Art. 406 ust. 1 pkt 2 
ustawy o 

cudzoziemcach 

19 
(Rosja-19) 

6 
(Rosja - 4, 
Gruzja - 2) 

6 
(Turcja - 6) 

19 
(Rosja-15, 

Tadżykistan-3, 
Kirgistan - 1) 

Art. 406 ust. 1 pkt 3 
ustawy o 

cudzoziemcach 

10 
(Rosja-10) + art. 
406 ust. 1 pkt 6 

15 
(Gruzja— 8, 

Rosja-6, 
Ukraina-1) 

O 
O 

Art. 406 ust. 1 pkt 4 
ustawy o 

cudzoziemcach 
O 

O 
O O 

Art. 406 ust. 1 pkt 6 
ustawy o 

cudzoziemcach 

O O 
O O 

RAZEM: 29 21 22 54 

6. najdłuższy i najkrótszy okresie pobytu dzieci w poszczególnych strzeżonych ośrodkach 
dla cudzoziemców 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Przemyślu; 

2014 2015 2016 2017 
Minimalny okres 

pobytu 
31 dni 29 dni 13 dni 5 dni 

Maksymalny olcres 
pobytu 

103 dni 102 dni 262 dni 185 dni 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie; 

2014 2015 2016 2017 
Minimalny okres 

pobytu 
12 dni 14 dni 4 dni 2 dni 

Maksymalny okres 
pobytu 

254 dni 276 dni 242 dni 251 dni 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej:, 

2014 2015 2016 2017 

Minimalny okres 
pobytu 

3 dni 7 dni 5 dni 8 dni 

Maksymalny okres 
pobytu 

183 dni 259 dni 179 dni 278 dni 
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7. liczba miejsc w strzeżonych ośrodkach, w których umieszczani są  małoletni cudzoziemcy, 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Przemyślu- dysponuje dwudziestoma 
pomieszczeniami, w których mogą  być  umieszczani małoletni cudzoziemcy wraz 
z rodzicami. Łączna ilość  miejsc w tych pokojach — 83 (6x6 osób, 3x5 osób, 5x4 osób, 
2x3 osoby, 3x2 osoby). 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie — posiada łącznie 15 miejsc 
na oddziale dla małoletnich (płci męskiej i żeńskiej) bez opieki. W oddziale znajduje się  
5 wyposażonych pomieszczeń  mieszkalnych, w których można zakwaterować  po 3 osoby 
nieletnie w każdym pokoju. 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej - dysponuje 130 miejscami. 
Na zakwaterowanie przeznaczono 22 pokoje mieszkalne (4x8 osób, 2x7 osób, 12x6 osób, 
4x3 osoby). 

8. porozumienia zawarte z placówkami oświatowymi, których nauczyciele prowadzą  zajęcia 
dydaktyczne dla maloletnich umieszczonych w poszczególnych strzeżonych ośrodkach 
dla cudzoziemców oraz realizacji tych porozumień. 

> Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Przemyślu — nie przebywają  osoby w wieku 
szkolnym, współpraca z placówkami edukacyjnymi nie jest praktykowana. Pomimo 
powyższego, czynione są  starania w kierunku zawarcia porozumienia z placówkami 
oświatowymi, których nauczyciele będą  prowadzić  zajęcia dydaktyczne (od 2018 r.) 
dla małoletnich umieszczonych w ośrodku. Powyższe umożliwi również  ewentualne 
przyjmowanie do ośrodka rodzin z dziećmi objętymi obowiązkiem szkolnym. 

> Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie — w dniu 18 września 2017 r., na czas 
nieokreślony, podpisano Porozumienie nr 5 o współpracy w zakresie objęcia obowiązkiem 
nauki cudzoziemców umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie 
pomiędzy Komendantem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej a Burmistrzem 
Miasta Kętrzyn. Na jego podstawie do prowadzenia zajęć  szkolnych w SOdC wyznaczona 
została Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie. Wcześniej 
obowiązywało porozumienie zawarte pomiędzy ww. organami (w tym samym zakresie) 
podpisanie w dniu 12 lipca 2011 r. Porozumienie to było rok rocznie aneksowane. Zajęcia 
lekcyjne na poziomie szkoły podstawowej w SOdC realizowane są  w wymiarze 27 godzin 
lekcyjnych tygodniowo, przez troje nauczycieli. Należy dodać, iż  w szkole został  utworzony 
etat dla jednego nauczyciela specjalnie pod kątem nauki realizowanej w strzeżonym ośrodku. 
Wszyscy pracujący w ośrodku nauczyciele posługują  się  językiem rosyjskim lub angielskim. 
Zajęcia prowadzone są  w blokach tematycznych: matematyczno-przyrodniczym, polonistyczno-
społecznym i artystycznym. Dzieci podzielone są  na 4 grupy zróżnicowane pod kątem wieku, 
zaawansowania językowego oraz umiejętności. Liczebność  grup zmienia się  w sposób 
dynamiczny i jest uzależniona od długości pobytu poszczególnych cudzoziemców w ośrodku. 
Nauczyciele prowadzą  ewidencję  uczestniczących w zajęciach nieletnich na zwykłych zasadach 
prowadząc urządzenia ewidencyjne w postaci dziennika lekcyjnego, gdzie nanoszone 
są  informacje o absencji, postępach w nauce oraz realizowanym planie nauczania. W okresie 
styczeń  - listopad 2017 r. przyjęto do SOdC Kętrzyn 112 osób małoletnich (w tym 
24 
bez opieki), z czego 78 osób objętych było obowiązkiem szkolnym. 
Ponadto Komendant W-MOSG zawarł  porozumienia o współpracy z: 

Rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 
w Olsztynie z dnia 29.01.2010 r.; 
Wyższą  Szkołą  Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie 
z dnia 15.11.2013 r. 
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Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej - w III kwartale 2010 roku 
nawiązał  współpracę  z Wydziałem Edukacji Miasta Biała Podlaska celem objęcia 
przebywających w ośrodku dzieci realizacją  obowiązku szkolnego. Od 01.09.2010 roku 
nauczyciele szkół  powszechnych w Białej Podlaskiej tj. Szkoły Podstawowej nr 3, 
Publicznego Gimnazjum nr 3 oraz II Liceum Ogólnokształcącego prowadzą  zajęcia lekcyjne 
na terenie ośrodka. Co do zasady zajęcia lekcyjne prowadzone są  w języku polskim, jednakże 
nauczyciele posługują  się  językiem rosyjskim, czyli najczęściej używanym przez 
przebywające w ośrodku dzieci. Należy podkreślić, iż  ci sami nauczyciele prowadzą  zajęcia 
na tych samych zasadach z dziećmi cudzoziemskimi uczęszczającymi do polskich szkół. 
Każdorazowo dzieci w zależności od wieku kierowane są  przez administrację  ośrodka 
do szkoły podstawowej, gimnazjum bądź  liceum. Dane personalne dzieci umieszczane 
są  w Księdze Uczniów danej szkoły oraz zostają  wpisane do Dzienników Szkolnych danych 
klas. W taki sposób nauczyciele odnotowują  uczestnictwo dzieci w zajęciach szkolnych. 
Prowadzone statystyki wskazują, że: 

w 2016 roku obowiązkiem szkolnym zostało objętych 92 dzieci (szkoła podstawowa — 
75, gimnazjum — 15, szkoła średnia — 2), 
do końca listopada 2017 roku obowiązkiem szkolnym zostało objętych 118 dzieci 
(szkoła podstawowa — 89, gimnazjum — 23, szkoła średnia - 6), 

W związku z faktem, iż  dzieci przebywające w ośrodku najczęściej nie posiadają  świadectw 
ukończenia poszczególnych klas bądź  szkół  poza granicami Polski, nauczyciele po przyjęciu 
dziecka do ośrodka przeprowadzają  testy kompetencji na podstawie których określają  poziom 
wiedzy i umiejętności, jakimi dysponują  uczniowie. W przypadku posiadania przez dzieci 
świadectw ukończenia klas w polskiej szkole powszechnej, wówczas kontynuowany jest 
program nauczania danego dziecka w kolejnej klasie. Na takiej podstawie w 2014 roku dwoje 
dzieci przystąpiło do egzaminów końcowych danych szkół  — sprawdzianu szóstoklasisty oraz 
egzaminu gimnazjalnego, gdzie na teren strzeżonego ośrodka została oddelegowana komisja 
egzaminacyjna. Wymiar godzin na zajęcia edukacyjne realizowane przez nauczycieli 
w ośrodku odpowiada liczbie godzin nauczania indywidualnego określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie 
indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego 
nauczania dzieci i młodzieży, i tak w roku szkolnym 2016/2017 wynosił  w szkole 
podstawowej 16 godzin tygodniowo (z uwzględnieniem podziału na klasy 1 — 3 — edukacja 
wczesnoszkolna oraz klasy 4 — 7), natomiast w gimnazjum i liceum 10 godzin tygodniowo. 
Ponadto środki unijne, pozyskane z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), pozwoliły 
na rozszerzenie oferty edukacyjnej dla przebywających w ośrodku małoletnich w wieku 
szkolnym. Na podstawie zawartej z dyrektorami szkół  publicznych umów realizowane 
są  dodatkowe zajęcia nauki języka polskiego i dodatkowe zajęcia dydaktyczno — 
wyrównawcze, prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli szkół  publicznych, 
współpracujących z ośrodkiem. Wymiar zajęć  na każdy etap nauczania (klasy 1 — 3, klasy 4 — 
7, gimnazjum oraz szkołę  średnią) wynosi po 12 jednostek lekcyjnych tygodniowo. Plany 
dydaktyczne nauczycieli zostały tak opracowane przez nauczycieli wskazanych szkół, aby 
umożliwić  realizację  podstawy programowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Zajęcia z uczniami realizowane 
są  na zasadzie łączenia klas, co jest zgodne z § 5 ust. 7 załącznika nr 2 do Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, gdzie zostało określone, że w szkołach 
działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych 
dopuszcza się  organizację  nauczania w klasach łączonych, w tym połączenie zajęć  
prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich i zajęć  prowadzonych w klasie 
I. Ponadto zajęcia te są  realizowane w formie nauczania blokowego. W chwili obecnej 
Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej dysponuje dwoma salami 
lekcyjnymi, wyposażonymi w zaplecze edukacyjne, pomoce dydaktyczne, w których 
odbywają  się  zajęcia lekcyjne w ramach realizacji obowiązku szkolnego oraz dodatkowo 
bibliotekę  i trzy sale do zajęć  (w tym sportowych) w których realizowane są  zajęcia 
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prowadzone przez funkcjonariuszy i pracowników Zespołu Edukacyjno — Wychowawczego: 
jako uzupełnienie działalności edukacyjnej, zajęcia kompensacyjne i wyrównawcze, zajęcia 
manualne, kulturalne i sportowe, które ujęte są  w tygodniowych ramowych planach pracy 
wymienionego Zespołu. Wymiar takich zajęć  wynosi minimum 25 godzin tygodniowo 
i prowadzony jest przez wykwalifikowanych funkcjonariuszy i pracowników Zespołu 
Edukacyj no — Wychowawczego. 

9. dostęp małoletnich umieszczonych w poszczególnych strzeżonych ośrodkach 
dla cudzoziemców do świadczeń  opieki zdrowotnej. 

Wszystkie osoby przebywające w strzeżonych ośrodkach i aresztach dla cudzoziemców mają  
zapewnioną  opiekę  zdrowotną, finansowaną  przez Straż  Graniczną. Za jakość  i organizację  
świadczonych usług medycznych odpowiadają  Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (PZOZ) 
poszczególnych oddziałów Straży Granicznej. Realizacja usług przebiega w oparciu 
o personel PZOZ lub podmioty zewnętrzne na podstawie umowy cywilno-prawnej. Dostęp 
do pomocy medycznej (podstawowej oraz specjalistycznej) w ośrodkach strzeżonych 
dla cudzoziemców, nie odbiega pod względem procedury dostępu (killcuetapowość  dostępu 
do pomocy specjalistycznej) oraz jej jakości od pomocy medycznej, z której korzystają  obywatele 
RP. Zgodnie z ustawą  z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, cudzoziemca przyjętego 
do strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców poddaje się  niezwłocznie badaniu 
lekarskiemu oraz w miarę  potrzeby zabiegom sanitarnym. Jednym z praw cudzoziemca jest 
prawo do korzystania z opieki zdrowotnej i umieszczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, jeżeli 
stan jego zdrowia tego wymaga. Od grudnia 2016 r. ujednolicono zasady przeprowadzania badań  
przesiewowych po umieszczeniu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku poprzez poszerzenie 
pakietu przeprowadzanych badań  o dodatkowe badania lekarskie (RTG klatki piersiowej, 
badanie elelctrokardiologiczne oraz badania laboratoryjne (morfologia, glukoza, HCV, HBS, HIV, 
WR, analiza moczu i test ciążowy w przypadku kobiet w wieku 18-45 lat). Dodatkowo, w celu 
prawidłowej realizacji sczepień  obowiązkowych dla cudzoziemców przebywających 
w strzeżonym ośrodku, wprowadzono obowiązek informowania podmiotu leczniczego 
udzielającego świadczeń  medycznych dla cudzoziemców o terminie pobytu takiej osoby 
w ośrodku powyżej 3 miesięcy. Obowiązek ten obejmuje również  osoby małoletnie. Wobec 
powyższego, małoletni przebywający w strzeżonych ośrodkach dodatkowo są  objęci systemem 
badań  profilaktycznych i okresowych, na zasadach, z których korzystają  małoletni obywatele RP. 
Straż  Graniczna zabezpiecza również  dostęp do szczepień  okresowych. Opieka medyczna 
w stosunku do dzieci realizowana jest zarówno przez lekarza rodzinnego, jak również  
przez lekarza pediatrę  od poniedziałku do piątku, w wyznaczonych godzinach. Opieka 
pielęgniarska w ośrodku sprawowana jest codziennie, z uwzględnieniem również  dni 
świątecznych, w godzinach 7:30-21:30. W przypadku zlecenia jakichkolwiek badań  czy też  wizyt 
u specjalistów, cudzoziemcy, w tym małoletni, niezwłocznie doprowadzani są  do właściwych, 
zewnętrznych jednostek opieki zdrowotnej. 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Przemyślu — wizyty lekarskie odbywają  się  
3 razy w tygodniu po 3 godziny (poniedziałek, środa, piątek), w razie potrzeby 
realizowane są  dodatkowe wizyty lekarskie (trzech lekarzy — specjalizacje: medycyna 
rodzinna, internistyczna, onkologiczna). Konsultacje pediatryczne zapewnia NZOZ 
OPTIMA — przychodnia rodzinna w Przemyślu od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 8-16. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie. Siedem dni 
w tygodniu w godzinach 7:30 — 21:30 w ośrodku dyżur pełni pielęgniarka. 
Dodatkowo w ramach obsady etatowej tut. ośrodka jest pięć  etatów starszego 
asystenta — ratownika. W chwili obecnej cztery osoby posiada odpowiednie 
kwalifikacje i zajmują  ww. etaty. Służba starszych asystentów — ratowników pełniona 
jest w systemie zmianowym (zmiany dwunastogodzinne). Konsultacje specjalistyczne 
oraz badania diagnostyczne umawiane są  w ramach zapisów u lekarzy specjalistów 
i odbywają  się  poza ośrodkiem. W przypadku braku możliwości porozumienia się  
z cudzoziemcem (brak znajomości języka) korzystamy z pomocy tłumaczy. 
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Wyposażenie ambulatorium oraz gabinetu zabiegowego znajdującego się  w ośrodku 
odpowiada wyposażeniu gabinetu lekarza POZ. 

> Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie — podstawowa opieka medyczna 
dla osób przebywających realizowana jest przez Służbę  Zdrowia W-MOSG - jedynego 
lekarza pełniącego służbę  w W-MOSG w Kętrzynie oraz personel medyczny, tj. 2 
ratowników medycznych oraz pielęgniarek. Korzystanie z opieki medycznej/psychologicznej 
realizowane są  w następujący sposób: 

konsultacje medyczne przeprowadzane są  w poniedziałki i czwartki, w godz. 10:00 — 
12:00 zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem przyjęć; 
w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu wzywane jest pogotowie ratunkowe; 
w przypadku, gdy dalszy pobyt osoby umieszczonej w ośrodku mógłby spowodować  
niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia, decyzję  o skierowaniu jej do szpitala 
podejmuje kierownik strzeżonego ośrodka w porozumieniu z lekarzem; 
konsultacje specjalistyczne oraz badania diagnostyczne przeprowadzane są  poza 
ośrodkiem, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem; 
personel medyczny (pielęgniarka lub ratownik medyczny) pełni dyżur od poniedziałku 
do niedzieli w godzinach 07:30 — 21:30. 

Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 4 listopada 2013 r., 
od dnia 2 stycznia 2014 r. wydłużono czas pracy personelu medycznego od poniedziałku 
do niedzieli w systemie zmianowym w godzinach 07:30-21:30. Każda osoba przyjęta 
do SOdC ma wykonane badanie lekarskie, EKG, RTG klatki piersiowej lub test p/ TBC oraz 
badania laboratoryjne (morfologia, glukoza, HCV, HBS, HIV, WR, analiza moczu i test 
ciążowy u kobiet od 18 do 45 roku życia). Dodatkowo, do końca br. funkcjonują  trzy umowy 
z lekarzami o specjalizacji ginekolog, laryngolog oraz neurolog. Do końca br. funkcjonuje 
również  umowa podpisana ze Szpitalem Powiatowym w Kętrzynie na świadczenie usług 
medycznych dla osób zatrzymanych i osadzonych (cudzoziemców) w Strzeżonym Ośrodku 
dla Cudzoziemców w Kętrzynie. Obejmuje ona leczenie szpitalne, ambulatoryjne (poradnie 
specjalistyczne), leczenie w porze nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, badania 
diagnostyczne, usługi w zakresie transportu sanitarnego. W związku z brakiem możliwości 
przewidzenia jakie badania lekarskie i specjalistyczne będą  do wykonania, celem właściwego 
zabezpieczenia medycznego osób z SOdC, sporządza się  wnioski o udzielenia zamówienia 
dotyczącego: konsultacje i badania lekarskie specjalistyczne zlecone podmiotom zewnętrznym 
dla cudzoziemców ze Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców. Przyjęcia stomatologiczne 
cudzoziemców przebywających w SOdC w Kętrzynie realizowane są  w oparciu o Służbę  
Zdrowia W-MOSG. Wszyscy cudzoziemcy umieszczani w strzeżonych ośrodkach 
dla cudzoziemców poddawani są  badaniom przesiewowym, w celu ujawniania chorób 
zakaźnych i innych zagrożeń  wynikających ze stanu zdrowia. W strzeżonych ośrodkach 
funkcjonuje również  jednolita praktyka dotycząca przeprowadzania badań  lekarskich w celu 
ustalania wieku cudzoziemców oraz zasad postępowania z dokumentacją  medyczną  
cudzoziemców. 

> Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej: 
Specjalizacja lekarzy sprawujących opiekę  medyczną  w strzeżonym ośrodku: 
specjalista medycyny rodzinnej, specjalista - pediatra. 
Pielęgniarki — 1 zatrudniona przez NOSG oraz 4 zatrudnione przez firmę  zewnętrzną  
sprawującą  opiekę  medyczną  nad cudzoziemcami. 
Godziny pracy — pielęgniarka NOSG od 7.30 do 15.05 (od poniedziałku do piątku), 
pielęgniarki firmy zewnętrznej od 14.30 — 21.30 (od poniedziałku do piątku) oraz 
w soboty, święta i niedziele od 7.30 — 21.30. 
Godziny pracy lekarzy: lekarz medycyny rodzinnej 3 razy w tygodniu czas trwania 
dyżuru w zależności od ilości cudzoziemców, lekarz specjalista pediatra — 2 razy 
w tygodniu czas trwania dyżuru w zależności od ilości cudzoziemców. 
Znajomość  języków obcych — lekarze : rosyjski ; pielęgniarka NOSG: rosyjski 
i niemiecki. 
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Wyposażenie ambulatorium: leżanki (kozetki) x2, stół(przewijak) do badania 
niemowlaków, parawany x3, aparat do EKG, waga niemowlęca, stoliki zabiegowe x2, 
krzesło do pobierania badań, lodówka do przechowywania leków i szczepionek, lampa 
bakteriobójcza, szafy do przechowywania leków, lodówka do transportu szczepionek, 
tablica Snellena, waga + wzrostomierz, torby pierwszej pomocy x2, Inhalator x2, 
glukometr, termometr do pomiaru temp. ciała. 
W przypadku konieczności jakichkolwiek badań, czy tez leczenia specjalistycznego 
zlecenia lekarskie w tym zakresie są  bezzwłocznie realizowane w zewnętrznych 
placówkach służby zdrowia na podstawie zawartych odrębnie umów. W przypadku 
zaistnienia nagłej potrzeby udzielenia pomocy medycznej w godzinach poza 
godzinami pracy personelu medycznego jest to zapewnione w oparciu o wezwanie 
zespołu miejscowej Stacji Ratownictwa Medycznego. 

10. dostęp małoletnich cudzoziemców umieszczonych w strzeżonych ośrodkach 
do specjalistycznych badań, porad i świadczeń: 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Przemyślu — w przypadku małoletnich porady 
pediatryczne odbywają  się  w dniu zgłoszenia zapotrzebowania na terenie ośrodka, bądź  
w NZOZ Optima w Przemyślu. W sytuacjach nagłych porady pediatryczne udzielane 
są  w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu. Realizowanie świadczeń  zdrowotnych wobec 
dzieci odbywa się  na bieżąco na terenie miasta, w którym znajduje się  ośrodek. 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Ketrzynie - małoletni wymagający konsultacji 
pediatrycznej kierowani są  do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej "Medyk" znajdującej 
się  na terenie miasta Kętrzyn. W przypadku konieczności hospitalizacji małoletni wraz 
z opiekunem są  przewożeni do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie lub w przypadku 
kierowania na Oddział  Chirurgii Dziecięcej i Urazowo-Ortopedyczny do Szpitala 
Powiatowego w Biskupcu (oddalonego od m. Kętrzyn ok. 50 km). Służba Zdrowia W-MOSG 
na stale współpracuje z lekarzem dermatologiem i psychiatrą, zapewniając małoletnim 
cudzoziemcom przebywającym w SOdC możliwość  korzystania ze świadczeń  tych 
specjalistów. Nawiązano również  stałą  współpracę  z psychologiem o specjalności dziecięcej 
oraz z psychologiem-psychoterapeutą. Z lekarzami o specjalności laryngologicznej, 
neurologicznej i ginekologicznej są  podpisane umowy na świadczenie usług medycznych. 
Średni czas oczekiwania na planowe świadczenie medyczne specjalistyczne jest różny 
w zależności od rodzaju świadczenia, jednak przeważnie wynosi od dwóch dni (np. porada 
pediatryczna, laryngologiczna, dermatologiczna) do około miesiąca (np. rezonans, 
tomografia). Konsultacje pourazowe lub inne, wymagające natychmiastowej ingerencji 
lekarskiej, załatwiane są  niezwłocznie. 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej: 
1. Podmiot leczniczy, do którego kierowani byli małoletni cudzoziemcy: 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (pakiet specjalistów: 
okulista, laryngolog, chirurg, ortopeda, pulmonolog, neurolog, kardiolog, itp.). 
Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska - Poradnia Dermatologiczno-
Wenerologiczna Biała Podlaska. 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Poradnia Stomatologiczna Biała 
Podlaska. 
Mental-Med Poradnia Zdrowia Psychicznego w Białej Podlaskiej. 
Specjalistyczny gabinet psychiatryczny. 
Psychiatria Dzieci i Młodzieży w Radzyniu Podlaskim. 

2. Odległość  od Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej: 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej —4 km; 
Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska - Poradnia Dermatologiczno-
Wenerologiczna Biała Podlaska — 2,5 km; 
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna 
w Biała Podlaska —2 km; 
Mental-Med Poradnia Zdrowia Psychicznego w Białej Podl. —3 km. 
Specjalistyczny gabinet psychiatryczny - Psychiatria Dzieci i Młodzieży 
w Radzyniu Podlaskim — 60 lcm. 

3. Czas oczekiwania na badania: 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej — stany nagłe 
natychmiast przez SOR, stany pilne — do 2 tygodni, stany planowane 
od kilku dni do 2 miesięcy; 
Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska - Poradnia Dermatologiczno-
Wenerologiczna Biała Podlaska — od 2 do 5 dni, 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Poradnia Stomatologiczna 
w Biała Podlaska — stany pilne natychmiast, planowe około 5 dni; 
Mental-Med Poradnia Zdrowia Psychicznego w Białej Podl. — około 
5 dni, 
Specjalistyczny gabinet psychiatryczny - Psychiatria Dzieci i Młodzieży 
w Radzyniu Podlaskim — około 7 dni. 

11. dostęp małoletnich umieszczonych w poszczególnych strzeżonych ośrodkach 
dla cudzoziemców do wsparcia psychologicznego. 

> Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Przemyślu — w chwili obecnej na potrzeby 
cudzoziemców przebywających w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców 
w Przemyślu, usługi świadczy psycholog zewnętrzny, który prowadzi konsultacje dwa razy 
w tygodniu po 2 godziny (wtorek i czwartek). Na konsultacje psychologiczne cudzoziemcy 
mogą  umawiać  się  indywidualnie zgodnie ze zgłoszonymi wcześniej potrzebami. 
W przypadku braku możliwości porozumienia się  z małoletnim cudzoziemcem korzystają  
z pomocy tłumacza. 

> Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Ketrzynie — w strukturze Sekcji Edukacyjno-
Wychowawczej zatrudniona jest funkcjonariuszka na stanowisku Starszego Specjalisty - 
psychologa. W przypadku nieobecności psycholog zatrudnionej w SOdC, usługi 
psychologiczne w zastępstwie pełnią  psychologowie Służby Zdrowia W-MOSG. Ponadto, 
ośrodek dla cudzoziemców współpracuje z psychologiem zewnętrznym - dziecięcym, 
posiadającym uprawnienia do prowadzenia terapii. Częstotliwość  wizyty psycholog 
zewnętrznej - dziecięcej jest uzależniona od potrzeb zgłaszanych w tym zakresie przez 
cudzoziemców - przeciętnie ma to miejsce 1-2 razy w miesiącu. Pomoc psychologa 
zewnętrznego - dziecięcego miała jak dotąd charakter doraźnego wsparcia psychologicznego 
dziecka i zgłaszającego problem rodzica. We wrześniu 2017 r. strzeżony ośrodek 
dla cudzoziemców rozpoczął  współpracę  z psychologiem zewnętrznym - psychoterapeutą. 
Psychoterapeutka jest wzywana w przypadku zidentyfikowania cudzoziemca wymagającego 
szczególnego traktowania np. ze względu na doznaną  przemoc, z uwagi na stan zdrowia 
psychicznego lub szczególną  sytuację  osobistą. W „podstawowym pakiecie" cudzoziemcowi 
oferuje się  4 spotkania z psychoterapeutką, następnie na podstawie wskazań  terapeutki, 
psychologa ośrodka i lekarza terapia może zostać  przedłużona o wymaganą  ilość  spotkań. 
Spotkania z psychologiem zewnętrznym - dziecięcym i psychologiem - psychoterapeutą  
odbywają  się  w pomieszczeniach ośrodka. Za rozliczenie finansowe usług psychologa 
zewnętrznego - dziecięcego i psychologa - psychoterapeuty odpowiada Kierownik Służby 
Zdrowia W-MOSG, koordynuje — psycholog SOdC. Ponadto, w celu pełnej ochrony zdrowia 
psychicznego umieszczonych w SOdC cudzoziemców Kierownik Służby Zdrowia W-MOSG 
zapewnia konsultacje lekarza psychiatry. Badania psychiatryczne odbywają  się  w gabinecie 
lekarskim znajdującym się  na terenie SOdC. W razie konieczności jest wdrażana 
farmakoterapia. W przypadku konieczności zapewnienia konsultacji psychiatrycznych 
dzieciom, istnieje możliwość  organizacji konwoju i przeprowadzenia badania 
w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie (jak dotąd nie miało to miejsca). 
W przypadku stwierdzenia przez psychologa, psychiatrę  i lekarza ośrodka, że problemy 
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psychiczne cudzoziemca nie mogą  zostać  rozwiązane bez udziału podmiotów zewnętrznych 
lekarz psychiatra może wydać  opinię  o istnieniu przeciwskazań  do dalszego pobytu 
cudzoziemca w SOdC (wydaje się  wtedy postanowienie o zwolnieniu z SOdC) lub kieruje 
na hospitalizację  do zewnętrznej placówki służby zdrowia (ewentualne postanowienie 

zwolnieniu wydaje się  po zakończeniu leczenia, na podstawie zapisu w karcie informacyjnej 
z leczenia szpitalnego o istnieniu przeciwwskazań  do dalszego pobytu cudzoziemca w SOdC). 
Pracę  psychologa w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie reguluje Decyzja 
nr 182 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 października 2017 r. w sprawie 
świadczenia usług psychologicznych w Straży Granicznej. Psycholog ośrodka w stosunku 
do cudzoziemców umieszczonych w SOdC świadczy następujące usługi psychologiczne: 

pomoc psychologiczną  w oparciu o informację  przekazaną  przez kierownika 
strzeżonego ośrodka, lekarza lub cudzoziemca umieszczonego w SOdC; 
opiniowanie psychologiczne dotyczące diagnozy psychologicznej aktualnie 
pojawiających się  symptomów posttraumatycznych — na wniosek kierownika 
strzeżonego ośrodka lub lekarza. (psycholog ośrodka odbyła szkolenie specjalistyczne 
z zakresu diagnozy klinicznej). 
opiniowanie psychologiczne w sprawie istnienia przeciwskazań  psychologicznych 
do pobytu cudzoziemca w SOdC (np. w sprawie wystąpienia do Sądu Rejonowego 
z wnioskiem o przedłużenie okresu pobytu w SOdC; w sprawie wniosku cudzoziemca 

zwolnienie z SOdC; w sprawie zwolnienia cudzoziemca „z urzędu"); 
identyfikacja szczególnych potrzeb i opiniowanie w sprawie trybu w jakim ma być  
przeprowadzane przesłuchanie związane z prowadzonym postępowaniem w sprawie 

udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP — na wniosek UdSC; 
udział  w w/w przesłuchaniu cudzoziemca w przypadku zastosowania trybu 
szczególnego na wniosek UdSC. 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej - aktualnie zatrudnionych jest 
dwóch psychologów ośrodka: jeden pracownik cywilny (kobieta) i jeden funkcjonariusz SG 
(mężczyzna) oraz dodatkowo psycholog „zewnętrzny", zatrudniony na umowę  cywilno — 
prawną  przez Nadbużański Oddział  Straży Granicznej. Psychologowie ośrodka dostępni 
są  dla umieszczonych cudzoziemców od poniedziałku do soboty w godzinach 07:30 — 22:00, 
biorąc pod uwagę  zróżnicowany system czasu pracy (praca zmianowa i czas pracy zgodny 
z czasem pracy administracji ośrodka). Natomiast tzw. psycholog „zewnętrzny" udziela 
świadczeń  psychologicznych według ustalonego z administracją  ośrodka harmonogramu 
w liczbie 4-8 godzin tygodniowo. W przypadku zaistnienia trudności komunikacyjnych 
wynikających z bariery językowej świadczenie usług psychologicznych przez psychologa 
ośrodka lub psychologa „zewnętrznego" przeprowadza się  w języku zrozumiałym przez 
cudzoziemca (dziecka, dorosłego) z udziałem tłumacza lub osoby biegle władającej danym 
językiem. Psychologowie ośrodka oraz pracownicy i funkcjonariusze Zespołu Edukacyjno-
Wychowawczego posługują  się  językiem rosyjskim — zdecydowanie dominującym językiem 
wśród dotychczas umieszczonych w ośrodku cudzoziemców oraz językiem angielskim. 

12. działalność  komórek ds. edukacyjno-wychowawczych w strzeżonych ośrodkach 
dla cudzoziemców, w których umieszczeni są  małoletni 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Przemyślu — aktualnie stan etatowy w Sekcji 
Edukacyjno- Wychowawczej wynosi 9 etatów (8 funkcjonariuszy i 1 pracownik cywilny). 
Z powyższej liczby 6 etatów jest zajętych (w tym 5 przez funkcjonariuszy oraz 1 przez 
pracownika cywilnego). Pozostałe 3 etaty są  nieobsadzone. System pełnienia służby / pracy 
w sekcji jest zmianowy i wynosi 12 godz. (od 9:00 do 21:00) od poniedziałku do soboty 
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Kierownik sekcji pełni służbę  w godz. 7:30 
— 15:30 codziennie z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Mając 
na względzie dobro dziecka, w okresie od 1 stycznia do 14 grudnia 2017 r. funkcjonariusze 
i pracownik Sekcji Edukacyjno — Wychowawczej, zorganizowali 9 imprez kulturalno-
oświatowych dedykowanych najmłodszej grupie cudzoziemców przebywających w ośrodku, 
tj.: 

1. Impreza integracyjna dla dzieci; 
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Wiosenne inspiracje,; 
Jajko wielkanocne,; 
Impreza urodzinowa ob. Armenii; 
Majowe harce.; 
Dzień  Matki; 
Impreza urodzinowa ob. Rosji; 
Pożegnanie lata; 
Dzień  Jeża.: 
Dzień  Dziecka; 
Dzień  wielokulturowy; 
Pożegnanie z wakacjami; 
Mikołajki. 

Powyższe imprezy sfinansowano ze środków pozyskanych z Funduszu Azylu, Migracji 
i Integracji „Bezpieczna Przystań" (FAMI). Ponadto, przeprowadzono 1 imprezę  kulturalno-
oświatową, do realizacji której, do Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu 
zaproszono dzieci z różnych stron świata, przebywające, w ramach projektu edukacyjno-
artystycznego „BRAVE K1DS 2017", w Przemyślu. Podczas powyższej imprezy dzieci 
i młodzież  z Ukrainy, Meksyku, Rumunii i Polski zaprezentowały przed cudzoziemcami 
przebywającymi w SOC niepowtarzalny, widowiskowy spektakl, w trakcie którego połączyły 
muzykę  i taniec z różnych kultur i tradycji. Ośrodek przekształcił  się  w typowo rodzinny, 
co narzuciło konieczność  utworzenia i doposażenia dwóch sal zabaw (na dwóch blokach). 
Sale te zostały wyposażona w matę  edukacyjną, kolorowy dywan, puzzle, klocki drewniane 
i plastikowe, gry planszowe oraz zabawki edukacyjne (sortery, przeplatanki motoryczne, 
tablicę  „znikopis", tablicę  kredowo-magnetyczna) oraz mini warsztacik i kuchnię. 
W omawianym okresie (od 1 stycznia do 14 grudnia 2017 r.) przeprowadzono łącznie 490 
jednostek (667 godz.) zajęć  dydaktyczno-wychowawczych adresowanych wyłącznie do dzieci. 
Zajęcia obejmowały elementy pisania po śladzie, elementy czytania, ćwiczenia 
na spostrzegawczość, naukę  liczenia, muzykę, gry i zabawy, a także zajęcia plastyczno-
techniczne rozwijające dziecięcą  kreatywność. Celem zajęć  było zapewnienie ogólnego 
rozwoju dzieci oraz przygotowanie do lepszego funkcjonowania wśród rówieśników 
pochodzących z różnych kręgów kulturowych. 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Ketrzynie — aktualnie Sekcja Edukacyjno - 
Wychowawcza składa się  z 10 osób (kierownik sekcji; starszy specjalista — psycholog; czworo 
funkcjonariuszy; czworo pracowników cywilnych). Wszystkie zatrudnione w Sekcji 
Edukacyjno-Wychowawczej osoby posiadają  wyższe wykształcenie na kierunkach 
pedagogicznych i przygotowanie do prowadzenia zajęć  dydaktyczno-wychowawczych 
z dziećmi i osobami dorosłymi. W większości są  to nauczyciele z kilkuletnim stażem pracy 
w szkole, posiadający stopnie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, mianowanego 
i dyplomowanego. Pracownicy i funkcjonariusze posiadają  kwalifikacje do nauczania 
następujących przedmiotów: języka polskiego, języka rosyjskiego, edukacji wczesnoszkolnej, 
wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Dwoje pracowników 
posiada kwalifikacje do kształcenia specjalnego—oligofrenopedagogika. Pracownicy sekcji 
edukacyjno-wychowawczej zajmują  się  głównie organizacją  zajęć  pozaszkolnych oraz czasu 
wolnego cudzoziemcom przebywającym w strzeżonym ośrodku od poniedziałku do soboty, 
w godz. 9.00 — 22.00 (I zmiana 9.00 — 17.00, II zmiana 14.00 — 22.00); prowadzeniem 
rozmów i opieki nad cudzoziemcami przebywającymi w strzeżonym ośrodku w ramach tzw. 
„opiekuna socjalnego", pomocy w odrabianiu lekcji, prowadzeniu zajęć  językowych 
dla chętnych dorosłych i nieletnich cudzoziemców, wykonywaniem prac plastycznych 
oraz przygotowywaniem występów teatralnych. Sporządzany jest harmonogram przedsięwzięć  
kulturalnych organizowanych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie 
na podstawie którego organizowane są  różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne 
wspierające rozwój kulturalny cudzoziemców. Są  to przedsięwzięcia głównie dla nieletnich 
cudzoziemców nakierowane na ich integrację  oraz aspekty kulturowe. Organizowane 
są  okolicznościowe akademie, przedstawienia teatralne w których biorą  udział  cudzoziemcy, 
wykłady, koncerty, zajęcia fitness, i zajęcia zaproponowane przez samych cudzoziemców. 
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Ponadto co najmniej dwa razy w roku organizowany jest Event. Przedsięwzięcie finansowane 
z funduszy EU dające możliwość  poznania nowych technologii obraz 3d (gogle VR), 
symulatory jazdy, zabawy na świeżym powietrzu. To również  wiele atrakcji takich jak 
dmuchane zabawki (zamki, zjeżdżalnie, trampoliny) caterring w postaci słodyczy, owoców, 
napojów i foodtruck'a. występy magika oraz inne atrakcje. Poza harmonogramem 
przedsięwzięć  kulturalnych odbywa się  wiele spotkań  okolicznościowych. Pracownicy Sekcji 
Edukacyjno-Wychowawczej organizują  podopiecznym urodziny, gry terenowe, pokazy tańca 
i inne. Przy każdej takiej okazji dzieciom wręczane są  słodycze i inne drobne upominki. 
Ponadto w okolicach świąt w ośrodku organizowane jest spotkanie z Mikołajem podczas 
którego dzieci obdarowywane są  prezentami przygotowanymi przez Gwiazdkową  
niespodziankę. 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej - wyodrębniono Zespół  
Edukacyjno-Wychowawczy (ZEW), do zadań  którego należy organizowanie i prowadzenie 
zajęć  kulturalno-oświatowych oraz sportowych. ZEW swą  działalność  prowadzi między 
innymi w formie n/w rodzajów zajęć: 

1) zajęć  językowych dla dzieci i dorosłych, polegających na: 
zapoznawaniu cudzoziemców z polskim alfabetem, wymową, podstawowymi 
zwrotami grzecznościowymi, liczebnikami, nazwami dni tygodnia i miesięcy, 
części ciała, produktów żywnościowych, przedmiotów codziennego użytku, 
zapoznawaniu z podstawami polskiej gramatyki i ortografii, 
prowadzeniu rozmów w języku polskim na temat kultury, tradycji i obyczajów 
krajów pochodzenia cudzoziemców, 
zapoznawaniu ze słownictwem zaproponowanym przez cudzoziemców. Zajęcia 
językowe (dodatkowe, nie stanowiące realizacji obowiązku szkolnego) 
prowadzone są  z uwzględnieniem wieku oraz poziomu zaawansowania 
ich uczestników. Na zajęcia opracowywane są  materiały pomocnicze w postaci 
schematów, mapy ciała itp. W zajęciach językowych prowadzonych przez 
pracowników i funkcjonariuszy Zespołu Edukacyjno — Wychowawczego 
uczestniczą  cudzoziemcy posługujący się  w zdecydowanej większości językiem 
rosyjskim i angielskim. Podczas zajęć  cudzoziemcy nabywają  podstawowe 
kompetencje językowe niezbędne do codziennego funkcjonowania. 

zajęć  plastycznych; 
zajęć  edukacyjnych: 

usprawniających czynności manualne, 
usprawniających funkcje wzrokowe i logiczne myślenie, 
matematycznych, 
studiowania mapy Polski i Europy. 

zajęć  sportowych dla dzieci i dorosłych; 
zajęć  integracyjnych dla cudzoziemców; 
rozmów mających na celu rozpoznanie nastrojów cudzoziemców oraz profilowania 
osób wymagających konsultacji psychologicznej, ofiar handlu ludźmi, osób 
wymagających szczególnego traktowania; 
rozmów na temat kultury i tradycji cudzoziemców przebywających w SOC — 
odnajdywanie podobieństw i różnic; 
prowadzenia biblioteki; 
udostępniania części kulturalno-oświatowej i sportowej ośrodka (sala sportowa, sala 
bilardowa, sala fitness — funkcjonujące w wyodrębnionej tzw. ,rekreacyjnej" części 
ośrodka). 
organizowanych zawodów, imprez, zabaw w plenerze dla dzieci i dorosłych. 

Z wyżej wymienionych rodzajów zajęć  korzystać  mogą  wszyscy cudzoziemcy oraz ich dzieci, 
przebywający aktualnie w ośrodku. W ramach wykonywania w/w zajęć  cudzoziemcom 
przebywającym w ośrodku udostępnia się: gry planszowe i stolikowe, zestawy do tenisa 
stołowego, karty do gry, puzzle, zabawki dla dzieci, piłki nożne, konsole PlayStation i Xbox 
itp. Szczególnymi oddziaływaniami pedagogicznymi obejmowane są  dzieci przebywające 
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w ośrodku każdorazowo uwzględniając ich indywidualne potrzeby. Zespół  Edukacyj no-
Wychowawczy składa się  z 3 pracowników cywilnych oraz 3 funkcjonariuszy Straży 
Granicznej, posiadających wykształcenie pedagogiczne i psychologiczne. W chwili obecnej 
ZEW pracuje/pełni służbę  od poniedziałku do soboty w godzinach 7.30-22.00 z wyłączeniem 
niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Od początku br. do chwili obecnej ZEW 
zorganizował  n/w wydarzenia: 

Bal Karnawałowy 
Maraton fitness 
Walentynki 
Międzynarodowy dzień  Kota 
Dzień  Kobiet 
Pierwszy Dzień  Wiosny 
Wielkanoc 2017 
Międzynarodowy Dzień  Ziemi 
Dzień  Strażaka 
Światowy Dzień  Żółwia 
Dzień  Matki 2017r. 
Dzień  Dziecka 2017r. 
Festyn Integracyjny 2017r - finansowane z FAMI 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018r. 
Podróże ze smakiem - finansowane z FAMI 
Jesienny pejzaż  
Halloween 2017 
Międzynarodowy Dzień  Tolerancji we współpracy z nauczycielami SP nr 3 
Dzień  Kredki 
Dzień  Pluszowego Misia 
Wizyta studyjna studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu na mocy porozumienia o współpracy miedzy 
NOSG w Chełmie a UAIVI w Poznaniu 
Świąteczna Poczta 
Mikołajki we współpracy z CPMIU Caritas Diecezji Siedleckiej 

Warto zaznaczyć, że Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców, chcąc wzbogacić  ofertę  zajęć  
edukacyjnych, integracyjnych i dostępność  do środowiska zewnętrznego, nawiązał  
uregulowaną  prawnie współpracę  z trzema uczelniami wyższymi (PSW w Białej Podlaskiej, 
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). 
Ponadto owocna jest współpraca z bialskimi podmiotami, tj. Bialskie Centrum Kultury, 
Automobilklub Podlaski, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom „Caritas" w Białej 
Podlaskiej, których przedstawiciele udzielają  min. pomocy w organizacji różnych imprez 
na terenie ośrodka, w tym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób nieletnich. 

13. sposób zabezpieczenia okien pokoi w poszczególnych strzeżonych ośrodkach w których 
umieszczani są  małoletni. 

> Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Przemyślu — okna zakratowane. 

> Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie — w czerwcu 2015 r. w pokojach 
do umieszczania małoletnich zamontowane zostały tzw. okna "bezpieczne" i zdemontowane 
były kraty z tychże okien. Dla zabezpieczenia okien przed samowolnym oddaleniem 
małoletniego w górnej części okna zamontowana jest sztaba z zamknięciem, która 
zabezpiecza okno przed jego max. otwarciem, a która daje możliwość  uchylenia okna w celu 
przewietrzenia, itp. W roku 2017 w budynku 26 kontynuowano proces wymiany okien 
na okna "bezpieczne" na oddziale rodzinno-kobiecym. Na chwilę  obecną  w budynku 
głównym (26) znajdują  się  tylko dwa okna zabezpieczone kratami. Są  to okna dachowe 
znajdujące się  na poddaszu budynku, w pomieszczeniu tym nie są  umieszczani cudzoziemcy. 
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W kolejnych latach planowany jest demontaż  krat w budynku nr 26 A (budynek po byłym 
areszcie) - w budynku tym na chwilę  obecną  nie przebywają  cudzoziemcy. 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej - zamontowano okna uchylne 
zabezpieczone kratą  zewnętrzną  z prętów stalowych i płaskowników. 

14. zamierzenia inwestycyjne Straży Granicznej na rok 2018 i lata kolejne, mających 
na celu podniesienie standardu pobytu małoletnich w strzeżonych ośrodkach 
dla cudzoziemców. 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Przemyślu — w ramach Fundusz Azylu Migracji 
i Integracji na rok 2018 planowane są  prace mające na celu modernizację  łazienek 
dla potrzeb małoletnich dzieci, również  utworzenie i wyposażenie sali lekcyjnej 
oraz doposażenie istniejących sal zabaw dla dzieci. Przyznane środki fmansowe SOdC 
to 300 000 zł. W ramach przyznanych środków z projektu FAMI zostanie także 
przeprowadzony proces dostosowania obecnej sali modlitw do potrzeb wyznania 
prawosławnego i katolickiego. Dodatkowo planowane jest zawarcie umowy z podmiotem 
zewnętrznym na usługę  pedagogiczną  o wartości 30 000 zł  na zajęcia dodatkowe 
dla małoletnich dzieci. W ramach bieżącej działalności udzielane jest również  bezpośrednie 
wsparcie materialne poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez, w czasie których 
wręczane są  prezenty osobom przebywającym w SOC. 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Ketrzyffle — na przyszły rok zaplanowana jest 
inwestycja polegająca na utworzeniu bezpiecznego, zewnętrznego placu zabaw (montaż  
urządzeń  placu zabaw dla dzieci w różnym wieku jak i montaż  urządzeń  rekreacyjnych dla 
osób dorosłych) i utworzenie bezpiecznego boiska umożliwiającego grę  
w siatkówkę, koszykówkę, badmintona czy też  piłkę  nożną. Inwestycja będzie realizowana 
w miejscu obecnie znajdującego się  placu zabaw. Należy również  wspomnieć, iż  obecnie 
Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie dysponuje nw. infrastrukturą  zewnętrzną: 

plac zabaw z powierzchnią  miękką  (piaskiem) wyposażony w piaskownicę, huśtawki, 
karuzelę, zjeżdżalnię. W sezonie letnim doposażony w ławko-stół  i ławki; 
plac rekreacyjno-sportowy z siłownią  zewnętrzną. Siłownia wyposażona jest 
w urządzenia do wykonywania ćwiczeń  fizycznych, obok znajduje się  huśtawka 
i karuzela, w sezonie letnim dodatkowe ławki; 
powierzchnia SOdC umożliwia realizowanie imprez w plenerze np. eventy, które 
organizowano w2014, 2015, 2016 oraz 2017 roku; 
boisko do gry w kosza, a po założeniu siatki wykorzystywane do gry w piłkę  
siatkową; 
obok budynku nr 26A zlokalizowany jest plac zabaw dla małych dzieci wyposażony 
w piaskownicą, dwa bujaki i zjeżdżalnią, dodatkowo w sezonie letnim ławki. 

Dodatkowo wewnątrz budynku, do dyspozycji małoletnich znajdują  się  dwie świetlice, sala 
internetowa, biblioteka oraz siłownia wewnętrzna. 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej - zamierzenie inwestycyjne 
na 2018 rok przewidują  montaż  na placu zabaw dla dzieci "powierzchni bezpiecznej" 
tzn. chroniącej dziecko przed upadkiem (amortyzuje upadek), pod każdym urządzeniem placu 
zabaw. Inwestycja ma być  sfinalizowana w ramach Funduszu Azylu i Migracji. Ponadto 
planowany jest remont sanitariatów w celu podniesienia standardu ośrodka. Dodatkowo 
planowana jest wymian stolarki drzwiowej w całym budynku Strzeżonego Ośrodka 
dla Cudzoziemców. 

W tym miejscu pragnę  podkreślić, że funkcjonariusze Straży Granicznej realizują  swoje 
zadania na podstawie obowiązującego w naszym kraju prawa. Pragnę  przypomnieć, że to nie Straż  
Graniczna umieszcza cudzoziemców w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców, a jedynie 
występuje do sądu z wnioskiem o umieszczenie małoletniego w strzeżonym ośrodku lub w placówce 
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opiekuńczo-wychowawczej. Sąd rozpatrujący wniosek, kierując się  dobrem małoletniego, uwzględnia 
stopień  jego rozwoju fizycznego i psychicznego, cechy osobowości, okoliczności zatrzymania 
i warunki osobiste. Każdorazowo ocenia także możliwość  zastosowania środków alternatywnych 
do detencji. Zatem należy podkreślić, że ostateczna decyzja należy do sądu, a nie funkcjonariusza 
Straży Granicznej. 

Straż  Graniczna, jako wykonawca postanowień  sądu, odpowiada za opiekę  i ochronę  dzieci 
przebywających w strzeżonych ośrodkach. I pragnę  Pana zapewnić, że mają  one tam jak najlepszą  
opiekę  medyczną, pedagogiczną  i psychologiczną. Do ich dyspozycji są  miejsca do zabawy i innej 
aktywności, m.in. świetlica, biblioteka, sala komputerowa, boisko czy plac zabaw. Organizowane 
są  zajęcia szkolne, pozaszkolne (m.in. zajęcia z pierwszej pomocy, warsztaty plastyczne, nauka gry 
na gitarze) oraz imprezy okolicznościowe np. z okazji Dnia Dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego 
i jego zakończenia, pierwszego dnia wiosny, Międzynarodowego Dnia Poezji czy Andrzejek. Służbę  
w ośrodkach pełnią  zaś  doświadczeni i przeszkoleni funkcjonariusze, którzy prywatnie również  
są  ojcami i matkami. Ich służba w ośrodku nie ogranicza się  do nałożonych przepisami obowiązków. 
Działają  dobroczynnie i z ogromnym zaangażowaniem, przeprowadzając zbiórki odzieży, zabawek, 
czy materiałów edukacyjnych. Dzięki zbiórkom pieniędzy, przeprowadzonym właśnie wśród 
funkcjonariuszy i pracowników SG, zakupione zostały okulary korekcyjne dla czeczeńskiego chłopca 
i aparat słuchowy dla dziewczynki z Gruzji. 

Doceniam Pana starania i aktywność  w zakresie dbania o dobro dzieci przebywających 
w naszych ośrodkach, ale zapewniam, że dla nas jest ono również  priorytetem. 

Wskazuje Pan, że zarówno polskie, jak i unijne prawo dopuszczają  możliwość  detencji rodzin 
z dziećmi oraz osób małoletnich bez opieki powyżej 15 roku życia. Zatem odnosząc się  do Pańskich 
sugestii, aby detencja była ostatecznością  proponuję, aby podjął  Pan działania zmierzające do zmiany 
obowiązujących przepisów. Funkcjonariusze Straży Granicznej nie mają  bowiem wpływu 
na rozstrzygnięcia sądów. Zadania realizują  zgodnie z obowiązującym prawem, a jego niestosowanie 
naraża funkcjonariusza na odpowiedzialność  karną. 

gen. bryg. SG Marek L IŃSKI 
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