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Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka 

4 lipca zawieszono mały ruch graniczny z Ukrainą i rosyjskim obwodem kaliningradzkim, który w ogra-

niczonej przestrzeni ułatwiał ruch mieszkańców w regionach przygranicznych Polski i wspomnianych  

państw. W ciągu kilku lat mały ruch graniczny stał się rzeczywistością akceptowaną we wszystkich regio-

nach, w których został wprowadzony. Służy nie tylko robieniu zakupów – co samo w sobie nie jest niczym 

złym – ale także ułatwieniu organizowania wielu przedsięwzięć. Np. w dniach 1–3 lipca tego roku, gdy ogła-

szano zawieszenie małego ruchu granicznego, wspólnie z Rosjanami zorganizowaliśmy regaty na Zalewie 

Wiślanym. Nic dziwnego, że zawieszenie małego ruchu granicznego zostało źle przyjęte w regionach nim 

objętych. 

Jako przyczynę zawieszenia małego ruchu granicznego podano troskę o bezpieczeństwo w Polsce w okre-

sie szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży połączonych z wizytą Ojca Świętego. 

O ile trudno dyskutować z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa wymienionym wydarzeniom, o tyle 

równie trudno znaleźć powiązania między małym ruchem granicznym a zagrożeniem dla wymienionych wy-

darzeń, w tym przede wszystkim zagrożeniem terrorystycznym. 

Proszę zatem o następujące informacje. 

Czy w przeszłości mechanizm małego ruchu granicznego był wykorzystywany przez środowiska związa-

ne lub podejrzewane o związki z terroryzmem lub zorganizowaną przestępczością? Jeżeli tak, to jaka jest 

skala tego zjawiska? 

Proszę o przedstawienie danych na temat liczby wykrytych w przeszłości faktów łamania prawa w zakre-

sie małego ruchu granicznego, szczególnie w zakresie dotyczącym: prób przekroczenia granicy przez osoby 

nieupoważnione, w tym przez osoby poszukiwane lub podejrzewane o popełnienie przestępstw; przemycenia 

przez granicę broni, narkotyków lub innych rzeczy, wskazujących na wykorzystywanie małego ruchu gra-

nicznego przez zorganizowane grupy przestępcze. 

Czy – a jeśli tak, to jakie – fakty związane z odpowiedzią na te pytania oraz inne fakty mające związek 

z funkcjonowaniem małego ruchu granicznego uzasadniają jego czasowe zawieszenie? 

Czy były podejmowane wysiłki, które mogłyby ewentualnie spowodować uszczelnienie małego ruchu 

granicznego bez zawieszenia jego funkcjonowania? 

Jerzy Wcisła 


