
                   Warszawa, dnia 15 listopada 2022 r.         
       KOMENDANT GŁÓWNY                      
       STRAŻY GRANICZNEJ 
     
            KG-CU-II.072.90.2022

Pan Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

na wstępie chciałbym podziękować za zainteresowanie tematem wsparcia psychologicznego 
dla cudzoziemców przebywających w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Pragnę 
w tym miejscu zapewnić Pana Rzecznika, że kwestia zabezpieczenia odpowiedniej pomocy 
psychologicznej cudzoziemcom umieszczonym w obiektach detencji administracyjnej zawsze 
pozostaje w sferze mojego zainteresowania w kontekście zarządzania powyższym obszarem 
i z uwagi na wagę tego zagadnienia ma charakter priorytetowy. Jednocześnie, poniżej 
przesyłam stanowisko odnoszące się do kwestii zawartych w wystąpieniu Pana Rzecznika. 

Sygnalizowane w przywołanym raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur 
działającego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Sytuacja cudzoziemców 
w ośrodkach strzeżonych w dobie kryzysu na granicy Polski i Białorusi” problemy 
z niewystarczającą liczbą psychologów wspierających cudzoziemców w obiektach detencji 
administracyjnej były elementem mojej korespondencji skierowanej do Pana Rzecznika, 
przesłanej w dniu 1 lipca 2022 roku. Pozostając przy tym temacie, słusznym wydaje się pogląd 
przedstawiony w korespondencji, że osoby przebywające w obiektach detencji 
administracyjnej mogą być narażone na oddziaływanie silnych bodźców emocjonalnych, 
nierzadko związanych z traumatycznymi przeżyciami w kraju pochodzenia. Dlatego też dostęp 
do odpowiedniej pomocy medycznej i psychologicznej ma kluczowe znaczenie dla stanu 
psychofizycznego tych osób. 

Mając na uwadze powyższe, a przede wszystkim dobro cudzoziemca umieszczonego 
w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, Straż Graniczna już w 2015 roku wdrożyła do 
swoich procedur tryb postępowania pozwalający na wczesną identyfikację osób należących 
do grupy szczególnego traktowania (zmodyfikowany w 2019 roku), stały monitoring tych osób 
oraz zapewnienie im – w zależności od występujących w tym zakresie potrzeb – odpowiedniej 
opieki medycznej i psychologicznej. Zatem, we wszystkich tego typu obiektach stworzone 
zostały odpowiednie warunki optymalizujące pobyt cudzoziemca poprzez stały nadzór 



i wsparcie w postaci specjalistów (opiekun socjalny, psycholog wewnętrzny) powołanych do 
wczesnej identyfikacji osób o szczególnych potrzebach. 

Pragnę również zauważyć, że wdrożony i funkcjonujący katalog rozwiązań 
ułatwiających identyfikację i właściwą dalszą opiekę dla tej grupy cudzoziemców obejmuje 
również dodatkowe wsparcie w postaci konsultacji psychologicznych gwarantowanych przez 
psychologów zewnętrznych, niezwiązanych bezpośrednio ze Strażą Graniczną. Zapewniam 
Pana Rzecznika, że w przypadku osób należących do grup szczególnie wrażliwych wsparcie 
psychologiczne udzielane jest z uwzględnieniem specyfiki ich sytuacji w sposób
priorytetowy. Dodatkowo, gwarantowana jest - w zależności od zidentyfikowanych w tym 
zakresie potrzeb - również pomoc psychiatryczna i możliwość korzystania z terapii leczenia 
uzależnień. 

Reasumując, zapewniam, że Straż Graniczna dokłada wszelkich starań, aby 
wypracowane metody i posiadane narzędzia spełniały swoją rolę w procesie zabezpieczania 
m.in. pomocy psychologicznej - również w zakresie postulowanego przez Pana Rzecznika 
dostępu do psychologa zewnętrznego - dla osób umieszonych w ośrodku. 

                   

Z wyrazami szacunku,

     gen. dyw. SG Tomasz Praga
             /podpisano elektroniczne/
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