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Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Jestem zaniepokojony informacjami opublikowanymi przed kilkoma dniami przez Polską Agencję Pra-

sową. Informacje te wskazują na zjawisko znacznie zwiększonej aktywności uchodźców z różnych państw 

na granicach naszego kraju. W ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy Rzeczpospolita Polska odmówiła 
wjazdu pięćdziesięciu dwóm tysiącom osób ze Wschodu – jest to rekord ostatnich lat – tak wynika z da-

nych Straży Granicznej. Chodzi głównie o Rosjan narodowości czeczeńskiej, ale także o Ukraińców, Buł-

garów, Gruzinów. Falą imigrantów ze Wschodu oprócz Straży Granicznej zalany jest również Urząd do 
Spraw Cudzoziemców, który do połowy października przyjął ponad czternaście tysięcy wniosków o status 

uchodźcy. Jest to wskaźnik niepokojący. W ciągu ostatniego roku liczba wniosków składanych do Urzędu 

do Spraw Cudzoziemców podwoiła się, z tego niemal 83% złożyli obywatele dawnych republik radziec-
kich. Oznacza to historyczny, nienotowany wcześniej rekord. Jak przed kilkoma dniami podało Polskie 

Radio, uchodźcy ściągają do Polski głównie ze względów ekonomicznych. Tysiące obcokrajowców zawra-

cane są spod wschodniej granicy przede wszystkim z powodu braku wizy lub dokumentu pobytowego pań-

stw strefy Schengen. Imigranci często przedstawiają fikcyjne zaproszenie od polskiej firmy lub nie posia-
dają pieniędzy na pobyt w kraju. 

Jak wiadomo, na początku bieżącego roku sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotr 

Stachańczyk przedstawił decyzję w sprawie reorganizacji struktury Straży Granicznej na południu Polski. 
Głównym założeniem nowej koncepcji działania Straży Granicznej jest scalenie trzech funkcjonujących 

obecnie na południu oddziałów Straży Granicznej, karpackiego, śląskiego, sudeckiego, i utworzenie jednego 

oddziału, śląsko-małopolskiego, obejmującego swym zasięgiem województwa opolskie, śląskie i małopolskie 

i mającego siedzibę w Raciborzu, a także zmniejszenie liczby placówek w tej części kraju z czternastu do 
jedenastu. 

Wspomniana reorganizacja przyniosła również nieprzewidziane skutki. W nowosądeckim Karpackim Od-

dziale Straży Granicznej były przygotowane nowe, dopasowane do współczesnych standardów izby zatrzy-
mań nielegalnych imigrantów na czas wydania w ich sprawie stosownych decyzji. Były one obsługiwane 

przez pracowników Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, znających języki obce, odpowiednio przeszko-

lonych do pracy z imigrantami. Dziś wiemy, że na skutek przeprowadzonej reorganizacji przestały działać 
wspomniane izby zatrzymań dla nielegalnych imigrantów w Nowym Sączu, a około stu pięćdziesięciu pra-

cowników mundurowych straciło na skutek wspomnianej reorganizacji pracę, także ci przeszkoleni do pracy 

z imigrantami. 

W ostatnim czasie opinię publiczną bulwersują informacje o tym, że w Tarnowie przygotowano nowe 
izby zatrzymań dla nielegalnych imigrantów. W tym celu są podobno wynajmowane pomieszczenia stare, 

w złym standardzie. Przypominam, że w Nowym Sączu przed reorganizacją Straży Granicznej na południu 

Polski izby zatrzymań nowe, wyremontowane mieściły się w budynkach będących własnością Straży Gra-
nicznej. 

Chcę zatem zadać Panu Ministrowi następujące pytania: 

1. Czy w ocenie Pana Ministra po zmianach reorganizacyjnych w Straży Granicznej na południowej gra-
nicy Polski nie zwiększy się liczba osób nielegalnie przekraczających tę właśnie granicę? Pytam o to 

w świetle przywołanych przeze mnie niepokojących wskaźników. 

2. Ile Straż Graniczna musi płacić za wynajmowanie w Tarnowie pomieszczeń na izby zatrzymań dla nie-

legalnych imigrantów? Czy pracują tam odpowiednio przeszkoleni do kontaktów z imigrantami funkcjona-
riusze Straży Granicznej? 

3. Czy w ogóle dysponujemy na południowej granicy polskiej w oddziałach Straży Granicznej wystarcza-

jącą liczbą izb zatrzymań dla nielegalnych imigrantów, którzy mogą w takich izbach w godnych warunkach 
oczekiwać dalszych decyzji w swoich sprawach? Ile było tego typu izb i gdzie one funkcjonowały przed re-

organizacją struktur Straży Granicznej na południu Polski, a ile obecnie jest takich izb oraz pomieszczeń 

i gdzie one są? 



4. Czy w opinii Pana Ministra Polska dysponuje wystarczającymi zasobami kadrowymi i organizacyjnymi 

w Straży Granicznej, jeśli założyć, że w najbliższych latach może utrzymać się niepokojąca tendencja wzro-
stowa pojawiania się uchodźców na granicach naszego kraju? 

Stanisław Kogut 




