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Szanowny Panie Rzeczniku, 

odpowiadaj^c na pismo z dnia 22 listopada 2021 r. uprzejmie informuj?, ze z uwag^ zapoznaJem si? 
z opinio Pana Rzecznika wyrazonq w wyst^pieniu w sprawie respektowania, przez fiinkcjonariuszy Strazy 
Granicznej, zasady non-refoulement, ze szczegolnym uwzgl^dnieniem ofiar przemocy wobec kobiet, 
w zwi^zku z trwaj^cym na granicy polsko - biaioruskiej kryzysem migracyjnym. 

W tym miejscu pragn? zapewnic, ze organy Strazy Granicznej dzialaj^ na podstawie i w granicach 
prawa i respektujq regulacje mi^dzynarodowe w zakresie przestrzegania obowi^zku poszanowania zasady 
non-refoulement. Funkcjonariusze Strazy Granicznej nie realizuj^ dzialan o charakterze powrotowym 
wobec osob, ktore wyartykuhijq ch?c ubiegania si? w Polsce o ochron? mi^dzynarodow^, lub nawet 
zakomunikuj^ to w sposob dorozumiany, pozawerbalny, jak rowniez realizujq zalecenia Europejskiego 
Trybunahi Praw Czlowieka, oparte na art. 39 Regulaminu Trybunahi tzw. srodek tymczasowy (interim 
measure). W sytuacji wyrazenia ch?ci zlozenia wniosku o udzielenie ochrony mi?dzynarodowej 
na terytorium RP przez cudzoziemca, funkcjonariusze Strazy Granicznej zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. a udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonuj^ 
wzgl?dem cudzoziemca czynnosci zwi^zanych z odebraniem wniosku o ochron? mi^dzynarodow^ 
i przekazujq wniosek organowi uprawnionemu do jego rozpatrzenia. 

Naiezy przy tym podlcresiic, ze w kazdym przypadku deklarowania woii ziozenia wniosku o udzielenie 
ochrony mi?dzynarodowej przez cudzoziemcow b?dqcych w zwi^zku matzenskim - zona jest 
na osobnosci pytana, czy nie chce zlozyc odr?bnego wniosku. Rozmowa ta przeprowadzana jest przez 
funkcjonariusza-kobiet?. Aby unikn^c ewentualnego niezrozumienia intencji, cudzoziemce wr^czane jest 
na pismie pouczenie o mozliwosci ziozenia wniosku odr?bnie. Straz Graniczna dysponuje takim 
pouczeniem w 23 wersjach j?zykowych, co w pehii zaspokaja istniej^ce potrzeby. 

Funkcjonariusze SG realizuj^cy zadania zwi^zane z ochrony granicy panstwowej 
i przeciwdziataniem nielegalnej migracji, wspomagani w tym przez polskich zotnierzy wykazuj^ rowniez 
wzmozon^ czujnosc przy realizacji czynnosci shizbowych w zakresie zabezpieczenia granicy 
panstwowej, aby wykluczyc ryzyko niezidentyfikowania wsrod migrantow ujawnionych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, osob potrzebuj^cych pomocy, poszukuj^cych ochrony mi?dzynarodowej, 
w szczegohiosci ofiar przemocy wobec kobiet. Udzielajq pomocy kazdemu ujawnionemu cudzoziemcowi 
wymagaj^cemu interwencji medycznej, czy tez pomocy humanitamej. Zawsze, w kazdym przypadku 
ujawnienia cudzoziemca po nielegahiym przekroczeniu granicy, w pierwszej kolejnosci oceniany jest stan 



zdrowia. Szczegolna uwaga zwracana jest na kobiety i dzieci. W razie potrzeby wzywane karetki 
pogotowia, rowniez fiinkcjonariusze patrolu udzielaj§ niezb^dnej pomocy i wsparcia. Cudzoziemcy 
zaopatrywani w zywnosc (pakiety prowiantowe), ciepie ubrania i koce. W sytuacjach wymagaj^cych 
hospitalizacji cudzoziemcy przewozeni do szpitali. Po zakonczeniu hospitalizacji prowadzone 
S4 czynnosci weryfikacyjne, ktore zmierzaj^ do ustalenia celu pobytu cudzoziemcow. Chciatbym 
jednoczesnie zwrocic uwag?, ze Straz Graniczna notuje wiele przypadkow ucieczek cudzoziemcow 
ze szpitali, czy tez jawnych odmow ztozenia wniosku o udzielenie ochrony mi^dzynarodowej. 

W tym miejscu pragn? zwrocic uwag? Pana Rzecznika, ze priorytetem Strazy Granicznej jest 
zwracanie uwagi na staranny dobor osob typowanych do shizby. Duz^ wag? przyklada si? 
do kompetencji, ksztattowania wiedzy i wyrabiania odpowiedniego poziomu swiadomosci i wrazliwosci 
funkcjonariuszy SG. Funkcjonariusze Strazy Granicznej przechodzq liczne szkolenia z tzw. mi^kkich 
obszarow. Juz w programie szkolenia podstawowego oraz podoficerskiego zawarte s^ zagadnienia 
zwi^zane z ochrony praw czlowieka, ksztattowaniem postaw antydyskryminacyjnych. 

Nalezy podkreslic, ze Straz Graniczna jako stuzba migracyjna niezwykle duz^ wag? przywiqzuje 
do kwestii kategorii osob wrazliwych, w tym do kobiet-migrantek. Nieodt^cznym elementem powyzszego 
jest stwarzanie odpowiednich mozliwosci oraz dost?pu do ci^glego i systematycznego podnoszenia 
kompetencji poprzez organizacj? roznego rodzaju szkolen i kursow doskonal^cych. 

Na potwierdzenie powyzszego, uprzejmie informuj?, Straz Graniczna organizuje przedsi?wzi?cia 
szkoleniowe ukierunkowane na przekazywanie i doskonalenie wiedzy z zakresu spolecznych kompetencji 
komunikacyjnych, niezb?dnych do prawidiowego realizowania zadan shizbowych w stosunku 
do cudzoziemcow. 

Ksztahowane rowniez kompetencje flinkcjonariuszy/pracownikow w zakresie identyfikacji osob z grup 
wrazliwych, ktore odbywa si? w ramach warsztatow pt. „Identyfikacja osob nalez^cych do grup 
wrazliwych (ofiary handlu ludzmi, osoby ze stresem pourazowym PTSD), a takze kursy doskonalqce 
z zakresu ksztahowania i doskonalenia kompetencji mi?dzykulturowych. Ich celem jest nabycie 
i poszerzenie wiedzy na temat kulturowych uwarunkowan komunikacji z przedstawicielami wybranych 
grup narodowosciowych i religijnych, a takze ksztattowanie wrazliwosci antydyskryminacyjnej, 
CO ma niezwykle istotne znaczenie w kontekscie kobiet-migrantek. 

Uzupetnieniem powyzszego s^ szkolenia w zakresie poszerzenia wiedzy z zakresu praktycznego 
wykorzystywania zasad okreslonych w Protokole Stambulskim podczas wykonywania czynnosci 
z cudzoziemcami - prawdopodobnymi ofiarami tortur lub iimych form przemocy oraz z technik 
komunikowania si? z takimi osobami, w ramach wspolpracy z Biurem UNHCR w Warszawie. 

Ponadto, Komenda Glowna Strazy Granicznej, wraz z Osrodkiem Szkolen Specjalistycznych SG 
w Lubaniu podj?}y wszelkie niezb?dne kroki w celu uwrazliwiania funkcjonariuszy SG w obszarze 
stosowania zasady non-refoiilement, w szczegolnosci po wydaniu przez Europejski Trybunatu Praw 
Czlowieka wyrok przeciwko Polsce, dotycz^cych naruszen art. 3 Konwencji w zwiqzku z niestosowaniem 
tejze zasady. Przede wszystkim nalezy podkreslic, ze wiedza na temat wyrokow Europejskiego Trybunahi 
Praw Czlowieka w obszarze migracji odnoszqcych si? m.in. do stosowania zasady non-refoulement iest 
stale upowszechniana wsrod funkcjonariuszy Strazy Granicznej w ramach cyklicznych szkolen 
i warsztatow. Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej w Lubaniu jest osrodkiem 
wyspecjalizowanym w zakresie stalego podnoszenia kompetencji funkcjonariuszy Strazy Granicznej 
z tzw. pionu wlasciwego w sprawach cudzoziemskich. 



Szkolenia i warsztaty prowadzone przez ww. Osrodek, dedykowane funkcjonariuszom realizuj^cym 
czynnosci wobec cudzoziemcow w szeroko poj^tym obszarze migracji, juz od 2021 r. obejmuj^ 
omowienie wyroku M.K. i inni przeciwko Polsce. Uprawomocnienie si? w listopadzie 2021 r. wyroku 
D.A. i inni przeciwko Polsce spowodowato, ze rowniez ten wyrok zostat obj^ty tematyk^ szkolen 
i warsztatow. 

W 2021 r. zrealizowano, a w 2022 r. planuje si? zrealizowac nast?puj^ce przedsi?wzi?cia szkoleniowe: 

- „Zasady identyfikacji cudzoziemcow" - w 2021 r. 1 edycja dla 13 osob, w 2022 r. planowane 
2 edycje dla 40 osob; 

- „Post?powame w sprawie zobowi^zania cudzoziemca do powrotu" - w 2021 r. 2 edycje 
dla 32 osob, w 2022 r. planowane 4 edycje dla 80 osob; 

- „Przestanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekscie wydawanych decyzji 
o zobowi^zaniu do powrotu" - w 2021 r. 1 edycja dla 13 osob, w 2022 r., planowane 2 edycje dla 
40 osob; 

- „Kontrola graniczna I I linii - post^powania graniczne" - w 2021 r. 2 edycje dla 23 osob, 
w 2022 r. planowane 3 edycje dla 60 osob; 

- „Rola organow w post^powaniu o udzielenie ochrony mi^dzynarodowej" - w 2021 r. 1 edycja 
dla 11 osob, w 2022 r. pianowana 1 edycja dla 29 osob; 

- Warsztaty dla koordynatorow ds. ochrony przed wydaleniem - w 2021 r. 1 edycja dla 22 osob, 
w 2022 r. planowana 1 edycja dla 20 osob. 

W ramach upowszechniania orzeczen Europejskiego Trybunahi Praw Cztowieka wyroki M.K. i inni 
przeciwko Polsce oraz D.A. i inni przeciwko Polsce zostaiy one rowniez zamieszczone na wewn^trznej 
stronie Strazy Granicznej. 

Powyzsze zapewnia, ze funkcjonariusze Strazy Granicznej posiadajq gruntown^ wiedz? 
w zakresie przestrzegania obowi^zku poszanowania zasady non-refoulement oraz identyfikowania osob 
wrazliwych, w tym ofiary przemocy wobec kobiet. 

Jednoczesnie uprzejmie informuj?, ze zgodnie z sugestiq Pana Rzecznika, podlegle mi jednostki 
organizacyjne SG s^ uwrazliwiane na kwestie podnoszone w Panstwa wystqpieniu z dnia 22 listopada 
2021 r. 

Z wyrazami szacunku, 

gen. dyw. SG Tomasz Praga 
/podpisano elektronicznie/ 
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