
Białystok, dn.13.10.2021 r.
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Pan Mirosław Wróblewski 

Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, 
Międzynarodowego i Europejskiego

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

dotyczy: zdarzenia z udziałem dziennikarzy francusko-niemieckiej telewizji Arte

Szanowny Panie Dyrektorze,

Dziennikarze francusko-niemieckiej telewizji Arte byli umówieni z rzecznikiem 
prasowym Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Katarzyną Zdanowicz 
na nagranie w Białymstoku 28 września br. Pani rzecznik umówiła się z ekipą 
na godz. 13.00 w komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku 
przy ul. Bema 100. W związku z tym, iż dziennikarze przyjechali do Białegostoku już około 
godz. 9.00 poinformowali, że chcą wybrać się na nagrywanie dodatkowych materiałów 
w stronę granicy polsko - białoruskiej. Pani rzecznik zaproponowała im Placówkę SG 
w Szudziałowie jako miejsce bezpieczne do nagrywania materiałów ze względu na to, 
że placówka ta leży poza strefą stanu wyjątkowego. W tej miejscowości ustawia się wielu 
dziennikarzy, bo można tam spotkać i porozmawiać z osobami mieszkającymi w strefie stanu 
wyjątkowego oraz nagrać przemieszczające się patrole Straży Granicznej czy żołnierzy Wojska 
Polskiego. Ze względu na obowiązujące przepisy żadnym dziennikarzom nie jest udzielana 
zgoda na wjazd na teren, gdzie obowiązuje strefa stanu wyjątkowego. 

Na miejscu w placówce dziennikarze francusko-niemieckiej telewizji Arte rozmawiali 
z jej komendantem mjr. SG Krzysztofem Milewskim, który  poinformował ich, że nie można 
wjechać na teren, gdzie obowiązuje strefa stanu wyjątkowego. Ponieważ dziennikarzom bardzo 
zależało na nagraniu patrolu zaproponowano ustawienie się i czekanie na przejeżdżające patrole 
Straży Granicznej udające się w stronę granicy przy drodze tuż za Szudziałowem poza strefą. 
Dziennikarze na własną rękę pojechali w kierunku granicy wjeżdżając w strefę mimo, że byli 
poinformowani o zakazie wjazdu i przebywaniu na jej obszarze.  Napotkany przez nich patrol 
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Straży Granicznej zwrócił im uwagę, że wjechali w strefę i natychmiast powinni zawrócić. 
Z informacji jakie posiadamy pojechali w stronę Sokółki poruszając się cały czas w strefie stanu 
wyjątkowego. Zostali zatrzymani przez patrol Policji i to Policja prowadziła czynności 
w związku z zakazem wjazdu i przebywania w strefie stanu wyjątkowego.

                   Z poważaniem
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                 z siedzibą w Białymstoku

                   płk SG Andrzej Jakubaszek
   /podpisano elektronicznym certyfikatem kwalifikowanym/
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