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Szanowny Panie Komendancie,

Z informacji uzyskanych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że 
przy granicy polsko - białoruskiej, w pobliżu miejscowości Usnarz Górny, przebywa 
obecnie grupa ok. 50 osób pochodzących z Afganistanu i Iraku, w tym osoby małoletnie, 
które mogą poszukiwać ochrony międzynarodowej na terytorium RP. 

 Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627 z późn. zm., 
dalej ustawa o RPO), zwracam się do Pana Komendanta z pilną prośbą o przedstawienie 
szczegółów opisanej powyżej sytuacji, w tym o wskazanie dokładnego miejsca pobytu 
cudzoziemców i wyjaśnienie, czy pozostają oni pod władztwem Rzeczypospolitej Polskiej, 
w jurysdykcji polskiej Straży Granicznej i czy Straż Graniczna podejmuje wobec nich 
jakiekolwiek czynności. Jeżeli cudzoziemcy przebywają po białoruskiej stronie granicy 
proszę o wyjaśnienie, czy ktokolwiek z nich deklaruje lub deklarował zamiar przekroczenia 
granicy z Polską i czy pośrednio bądź bezpośrednio wskazuje lub wskazywał przy tym na 
chęć poszukiwania w Polsce ochrony międzynarodowej. Proszę również o informację, czy 
rozmowy prowadzone przez funkcjonariuszy SG z ww. cudzoziemcami są w jakikolwiek 
sposób dokumentowane (w formie notatek, nagrań itp.). Jeśli tak, proszę o udostępnienie 
stosownych dokumentów lub plików audiowizualnych.  

Warszawa, 18-08-2021 r.

Pan
Płk SG Andrzej Jakubaszek
p.o. Komendanta Podlaskiego
Oddziału Straży Granicznej
 posg@strazgraniczna.pl
ePUAP
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Ponadto byłbym zobowiązany za udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. ile osób znajduje się obecnie przy granicy polsko-białoruskiej w okolicach Ursnarza 
Górnego? Ile spośród nich stanowią osoby małoletnie, w tym małoletni bez opieki?

2. Czy na miejscu jest dostępny tłumacz, który uczestniczy w podejmowanych przez 
SG czynnościach w stosunku do cudzoziemców?

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?

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

Chciałbym również zwrócić uwagę Pana Komendanta na film zamieszczony na 
serwisie społecznościowym Twitter pod linkiem:

 https://mobile.twitter.com/exen/status/1427540765199249420?s=21

Nagranie dokumentuje zdarzenie, do którego doszło przy znaku granicznym nr 537. 
Na podstawie przywołanego wyżej art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o RPO proszę Pana 
Komendanta o analizę nagrania i ustalenie, czy osoby kierujące wobec cudzoziemców 
wulgarne w treści wypowiedzi to funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej. Jeżeli tak, 
proszę o ocenę ww. materiału pod kątem ewentualnej odpowiedzialności służbowej 
funkcjonariuszy. 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ww. ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich uprzejmie 
proszę Pana Komendanta o udzielenie odpowiedzi na niniejsze wystąpienie, ewentualnie 
poza wątkiem dotyczącym analizy nagrania, jeszcze dzisiaj, do godz. 17. Proszę o 
przesłanie odpowiedzi przez ePUAP oraz pocztą elektroniczną na adresy: 
agnieszka.szmajdzinska@brpo.gov.pl oraz biurorzecznika@brpo.gov.pl. W razie pytań lub 
wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z Panem Marcinem Sośniakiem, Zastępcą 
Dyrektora Zespołu ds. Równego Traktowania, pod numerem: 22.55 17 953.

 

Z poważaniem

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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