
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Grzegorza Biereckiego i Henryka Ciocha 

na 23. posiedzeniu Senatu 
w dniu 13 grudnia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Powiaty północnej części województwa lubelskiego to jest bialski - zarówno ziemski, jak i grodzki - oraz 

parczewski albo bezpośrednio graniczą z Republiką Białorusi, albo znajdują się w strefie nadgranicznej, która 
to strefa znacząco wpływa na rozwój lokalnej społeczności. Mieszkańcy gmin Sławatycze, Kodeń, Terespol, 
Rokitno, Janów Podlaski czy Konstantynów często posiadają rodzeństwo, rodziny mieszkające dosłownie 
kilkaset metrów dalej na wschód. Są oni rozdzieleni jedynie z tego powodu, że znaleźli się po dwóch różnych 
stronach rzeki Bug. 

Należy zauważyć, że co pewien czas z nową siłą odżywa nadzieja na ułatwienia w zakresie lokalnej ko-
munikacji społeczności przygranicznych ze stroną białoruską. Taką nadzieję na znaczną poprawę relacji do-
brosąsiedzkich daje umowa o małym ruchu granicznym, która została podpisana przez ministrów spraw za-
granicznych Polski i Białorusi 12 lutego 2010 r. W tym samym roku ratyfikowały ją obie izby polskiego 
i białoruskiego parlamentu, a następnie podpisali prezydenci obu państw, jednak do jej wejścia w życie po-
trzebna jest wymiana not dyplomatycznych między Polską a Białorusią. Tak więc, pomimo wielokrotnych 
deklaracji o bardzo dobrej współpracy, czas wprowadzenia małego ruchu granicznego jest nieustannie prze-
suwany i w związku z tym zwracamy się do Pana Ministra z następującymi pytaniami. 

1) Jakie działania podjęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych w celu ułatwienia ruchu granicznego po-
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi? 

2) Czy gotowe są stosowne noty dyplomatyczne umożliwiające realizację wyżej wymienionej umowy? 
3) Czy Pan Minister jest w stanie określić graniczne ramy czasowe odnośnie do wejścia w życie umowy 

o małym ruchu granicznym? 
4) Czy MSZ oczekuje spełnienia przez stronę białoruską dotychczasowych warunków umożliwiających 

wymianę not dyplomatycznych pomiędzy Polską a Białorusią? 
5) Czy po wejściu w życie wyżej wymienionej umowy MSZ przewiduje przeprowadzenie akcji informa-

cyjnej dotyczącej ułatwień związanych z małym ruchem granicznym? 

Z poważaniem 
Grzegorz Bierecki 
Henryk Cioch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




