
Oświadczenie złożone 

przez senatora Macieja Klimę 

na 65. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 listopada 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz 

Szanowna Pani Premier! 

W dniu 27 listopada 2012 r. wprowadzono umowę o małym ruchu granicznym między Rzecząpospolitą 

Polską a Federacją Rosyjską. Obwód kaliningradzki jest jednym z najbardziej zmilitaryzowanych rejonów 

w Europie. Od momentu wprowadzenia umowy o bezwizowym ruchu granicznym między Rzecząpospolitą 

Polską a Federacją Rosyjską sytuacja polityczna w Europie Środkowej uległa znacznemu pogorszeniu. Dzia-

łania rządu Federacji Rosyjskiej w stosunku do Polski są wrogie. Padają groźby pod adresem Rzeczypospoli-

tej Polskiej ze strony przedstawicieli rządu oraz przedstawicieli sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. 

Zwracam się do Pani Premier z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Ile naruszeń zasad małego ruchu granicznego stwierdzono od momentu jego wprowadzenia? Czy zaob-

serwowano wzrost przestępczości pospolitej – kradzieży, wypadków drogowych – w strefie przygranicznej 

z Federacją Rosyjską? 

2. Czy zaobserwowano wzrost przemytu – jeśli tak, to w jakim zakresie oraz na jaką sumę – na granicy 

z Federacją Rosyjską po wprowadzeniu ruchu bezwizowego? 

3. Czy w latach 2012–2014 zaobserwowano w strefie przygranicznej zwiększoną liczbę prób nielegalnego 

przekroczenia granicy? Czy nastąpił wzrost liczby zatrzymanych osób nielegalnie starających się o nadanie 

statusu? Ile tych osób było? 

4. Czy u niektórych obywateli Federacji Rosyjskiej zatrzymanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w latach 2012–2014 stwierdzono nielegalne posiadanie broni, amunicji, środków wybuchowych, substancji 

promieniotwórczych i innych? 

5. Czy w obwodzie kaliningradzkim zaobserwowano wzrost liczby wojsk Federacji Rosyjskiej, nowych 

jednostek lądowych, powietrznych, morskich w latach 2011–2014? Czy po wprowadzeniu małego ruchu 

granicznego nastąpiło wprowadzenie nowych rodzajów uzbrojenia w wymienionym obwodzie, na przykład 

rakiet Iskander, systemu przeciwlotniczego S-400? 

6. Jakie korzyści gospodarcze, turystyczne, handlowe odnoszą polskie podmioty gospodarcze zlokalizo-

wane w obszarze małego ruchu granicznego między Federacją Rosyjską a Polską? Proszę o szacunkowe da-

ne. 

7. Czy w sytuacji pojawienia się oficjalnych gróźb ze strony przedstawicieli rządu, parlamentu, wojska 

oraz wielu polityków Federacji Rosyjskiej ruch bezwizowy z Federacją Rosyjską nie powinien zostać czaso-

wo zawieszony? 

8. Czy służby graniczne Rzeczypospolitej Polskiej są w stanie zagwarantować, że granica z Federacją Ro-

syjską nie będzie miejscem przerzutu obcej agentury, grup dywersyjnych, terrorystycznych, przestępczych 

w sytuacji utrzymania ruchu bezwizowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską? 

Maciej Klima 




