
Oświadczenie złożone 

przez senatora Macieja Klimę 

na 79. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 lipca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz 

Szanowna Pani Premier! 

Ukraina jest ważnym i liczącym się sąsiadem Polski. Wiele polskich firm realizuje szereg inwestycji biz-

nesowych na terenie Ukrainy. Poprzez terytorium Ukrainy realizowany jest tranzyt osób, towarów i usług, 

Ukrainę odwiedza też wielu polskich turystów. Od kilkunastu dni kontrolę i nadzór nad przejściami granicz-

nymi zachodniej Ukrainy sprawują SG oraz służby celne Ukrainy, ale również organizacje paramilitarne. 

Zwracam się do Pani Premier z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania i opinie w tych kwestiach. 

1. Czy na przejściach granicznych RP z Ukrainą występują ograniczenia w zakresie tranzytu i procedur 

granicznych? 

a) czy wprowadzono dodatkowe opłaty dla przekraczających granicę? 

b) czy od obywateli Polski pobierane są haracze (inne opłaty) przez organizacje paramilitarne kontrolujące 

przejścia graniczne oraz strefę przygraniczną w tak zwanych punktach antyprzemytnicznych? 

c) czy polscy obywatele, turyści zgłaszali w ostatnim okresie, że byli szykanowani, narażeni na większą 

liczbę zachowań przestępczych, w tym rozbojów na terenie Ukrainy? 

d) czy polskie firmy zgłaszały problemy z wzrastającą liczbą przypadków korupcji i z nasileniem proble-

mów w związku z prowadzeniem interesów na Ukrainie? 

2. Czy rząd RP planuje wzmocnienie wschodniej granicy RP, zwłaszcza z Ukrainą? W ostatnich latach 

wycofano z jednostek SG wiele sztuk broni palnej, tak zwanej długiej. Kiedy planuje się uzupełnienie tej 

broni, ewentualnie jakimi rodzajami? Czy przygotowanie i ilość szkoleń funkcjonariuszy SG wobec ewentu-

alnych zagrożeń jest wystarczająca? 

3. Czy rząd RP planuje zwiększenie liczby funkcjonariuszy SG zwłaszcza na granicy polsko-ukraińskiej? 

Na wielu mniejszych przejściach granicznych w święta i weekendy obsada jest okrojona do zaledwie 

dwóch funkcjonariuszy na jednej zmianie. Obserwujemy również niestety spadek liczby etatów dla funkcjo-

nariuszy SG (w 2013 r. było ich 16 594, a w 2014 r. – 16 192). 

4. Czy granica RP jest właściwie zabezpieczona przed aktami terrorystycznymi i przestępczymi? Sprowa-

dzenie SG tylko do roli obserwacyjno-patrolowej może być błędem. 

Z wyrazami szacunku 

Maciej Klima 




