
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Wcisłę 

na 38. posiedzeniu Senatu 

w dniu 30 marca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka 

4 lipca 2016 r. zawieszono mały ruch graniczny z Ukrainą i rosyjskim obwodem kaliningradzkim. Jako 

przyczynę zawieszenia małego ruchu granicznego podano troskę o bezpieczeństwo w Polsce w okresie szczy-

tu NATO oraz w czasie Światowych Dni Młodzieży. Choć trudno było, nawet Panu Ministrowi, wskazać 

zagrożenia powodowane przez MRG, łudziliśmy się, że po zakończeniu wspomnianych wydarzeń ogranicze-

nia zostaną usunięte. Dlatego szokiem była decyzja o przywróceniu małego ruchu granicznego tylko z Ukrai-

ną i utrzymaniu zawieszenia MRG z Rosją. Jednocześnie rząd ciągle zapewniał, że ma zamiar przywrócić 

mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim. I tak np. we wrześniu 2016 r. podczas III Wschodniego 

Kongresu Gospodarczego w Białymstoku podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marek 

Ziółkowski wprost zapowiedział przywrócenie małego ruchu granicznego. Z biegiem czasu okazywało się 

jednak, że ta jaskółka żadnej wiosny nie czyni. Dlatego 27 lutego tego roku przekazałem pani premier Beacie 

Szydło petycję w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego podpisaną przez ponad 4 tysiące miesz-

kańców regionu nadgranicznego, głównie Elbląga i Braniewa. Wiem, że także wiele samorządów przyjęło 

stanowiska, w których apeluje o przywrócenie małego ruchu granicznego. W odpowiedziach na moje 

oświadczenia, a także na pismo do pani premier, powtarzano tezy o militaryzacji obwodu kaliningradzkiego, 

groźbie cyberataków, działaniach wywiadowczych i innych wirtualnych, bo nieznajdujących potwierdzenia 

w faktach, zagrożeniach. Przecież nikt rozsądny nie uwierzy, że Rosjanie mogą korzystać z uprawnień 

w ramach MRG, by szpiegować w Polsce. 

Jednocześnie bagatelizowano znaczenie kontaktów bezpośrednich dla rozwoju regionów przygranicznych 

i dla poprawy relacji między Rosjanami i Polakami, czyli to, co jest istotą idei małych ruchów granicznych. 

Nie ma wątpliwości, że zamknięcie małego ruchu granicznego zlikwidowało wiele aktywności międzyregio-

nalnych realizowanych przez różne grupy, stowarzyszenia, a nawet samorządy. Zamknięcie małego ruchu 

granicznego uniemożliwiło mieszkańcom subregionu korzystanie z handlu przygranicznego i ograniczyło 

funkcjonowanie po polskiej stronie wielu usług adresowanych do klientów z Rosji. Oczywiście mieszkańcy 

strefy nadgranicznej stracili na tym materialnie. Rząd wydaje się z tego powodu cieszyć. Tylko czy słusznie? 

Przypomnę więc, że nie rozmawiamy o przestępcach, ale o mieszkańcach regionu zaliczanego do najuboż-

szych w Polsce i w Unii Europejskiej – peryferyjnie położonego, o najwyższym poziomie bezrobocia w kra-

ju. Tu trudno znaleźć jakąkolwiek pracę, trudniej niż np. dobrze płatną posadę w Warszawie. Statystyki już 

odnotowują kilkunastoprocentowy spadek liczby przyjazdów Rosjan do Polski i około 50-procentowy spadek 

liczby wyjazdów Polaków do obwodu kaliningradzkiego. Niestety okazuje się, że polskiego rządu te argu-

menty nie interesują. 

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się informacje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w ogóle nie za-

mierza przywracać małego ruchu granicznego z powodu rosnącej militaryzacji obwodu kaliningradzkiego 

oraz podwyższonej aktywności służb specjalnych i innych resortów siłowych. Pytam w związku z tym, czy 

polski rząd zamierza przywrócić mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim, czy nie zamierza, a jeżeli 

zamierza, to jakie warunki muszą być spełnione, by mały ruch graniczny został przywrócony. Jeżeli jednak 

nie zamierza przywracać małego ruchu granicznego, pytam dlaczego. Proszę o sprawdzalne, potwierdzone 

faktami, a nie wirtualne, wymyślone powody. 

W jaki sposób rząd polski zrekompensuje kilkuset tysiącom obywateli koszty nabycia zezwoleń na prze-

kraczanie granicy w ramach MRG, które z winy polskiego rządu straciły ważność? Czy polski rząd nie oba-

wia się, że gesty nieprzyjazne wobec Rosji skutkować będą działaniami godzącymi w interesy Polski, w tym 

głównie regionów nadgranicznych? Przypomnę, że kilka dni temu Rosjanie poinformowali, że będą analizo-

wali, czy budowa kanału przez mierzeję nie godzi w ich interesy. Nigdy przedtem takich oświadczeń ze stro-

ny Rosji nie było. Wręcz przeciwnie – otrzymywaliśmy wiele sygnałów, że są tej inwestycji przychylni. Mo-

że się okazać, że Rosjanie znajdą sposób, by w odwecie za politykę polskiego rządu zatrzymać tę budowę, co 

może oznaczać, że nie powstanie wokół Elbląga co najmniej 2 tysięcy miejsc pracy, które mają być efektem 

nie samej budowy kanału, ale rozwiniętej dzięki niemu wymianie handlowej właśnie z Kaliningradem. 

 



Nie znajdując żadnych uzasadnionych powodów do zamykania małego ruchu granicznego, pytam wprost: 

czy subregion Zalewu Wiślanego, subregion Braniewa, Elbląga, Bartoszyc, Lidzbarka Warmińskiego ma 

płacić, gdyż wstrzymane zostały możliwości rozwojowe, tylko dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość ma jakiś 

wewnętrzny uraz, uraz na punkcie Rosji? 
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