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KOMENDANT 
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej 

im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza 
z siedzibą w Białymstoku

Egz. pojedynczy

PD-CU-IL0914.80.2021

Pan Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

dot.: odpowiedzi na pismo XI.543.29.2021.AS.

Szanowny Panie,

w ostatnim okresie na terenie służbowej odpowiedzialności Podlaskiego Oddziału 

Straży Granicznej ujawniono osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę państwową. Wobec 

tych osób, zgodnie z obowiązującym przepisami, są podejmowane dalsze czynności. Występują 

cudzoziemcy pochodzący z wymienionych w piśmie krajów. Wśród cudzoziemców 

ujawnionych występują w zdecydowanej większości rodziny z dziećmi.

Z posiadanych informacji wynika, że w rejonie wskazanym w piśmie, w bliskiej 

odległości od granicy państwa, na terytorium Republiki Białorusi, znajduje się bliżej 

nieokreślona ilość osób. Jest to rejon służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej 

w Szudziałowie.

Dziękuje za przesłany link. Po zapoznaniu się z nagraniem w chwili obecnej nie można 

ustalić osoby prowadzącej rozmowę w języku polskim. Funkcjonariusze Straży Granicznej 

pełniący służbę w ochronie granicy państwowej nie są wyposażeni w sprzęt służbowy, 

pozwalający na rejestrację dźwięku lub obrazu.

Funkcjonariusze Straży Granicznej dokumentują czynności oraz uzyskane informacje 

w formie pisemnej, które mają znaczenie w ochronie granicy państwowej lub są wymagane 

przepisami prawa. Z posiadanych informacji we wskazanym rejonie nie odnotowano 

prowadzenia rozmów, w których jedną ze stron byliby funkcjonariusze Straży Granicznej.

1. ile osób znajduje się obecnie przy granicy polsko-białoruskiej w okolicach Usnarza 

Górnego? Ile spośród nich stanowią osoby małoletnie, w tym małoletni bez opieki?



Na terytorium Polski nie ma żadnych osób.

2. Czy na miejscu jest dostępny tłumacz, który uczestniczy w podejmowanych przez 

SG czynnościach w stosunku do cudzoziemców?

Korzystamy z pomocy tłumaczy przy osobach znajdujących się na terytorium RP.

3. Czy cudzoziemcom została zapewniona podstawowa pomoc w postaci np. wody, 

żywności czy środków higieny osobistej? Jeśli tak, to kto i w jaki sposób pomoc taką 

zapewnia?

Cudzoziemcom będącym na terytorium RP zapewniona jest kompleksowa pomoc socjalna i 

lekarska.

4. Która z Placówek SG jest właściwa miejscowo do zabezpieczenia granicy w miejscu 

pobytu cudzoziemców.

Powyżej wskazano - Placówka Straży Granicznej w Szudziałowie.

Z poważaniem
KOMENDANT

Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej 
im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza 

z siedzibą w Białymstoku

wz.
płk SG Andrzej STASIULEWICZ 

podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym.
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