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120 cudzoziemców złamało polskie przepisy. Opuszczą teraz
terytorium naszego kraju

Joanna Konieczniak
08.10.2019

Funkcjonariusze z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży
Granicznej od 1 października ujawnili i zatrzymali łącznie 120
cudzoziemców, którzy złamali obowiązujące ich przepisy.

W trakcie  7  ostatnich dni  z  uwagi  na przeterminowany pobyt  na terytorium państw
Schengen zatrzymano m.in. 42 obywateli Ukrainy, 7 obywateli Gruzji, 3 obywateli Kuby, 1
obywatela Libii, 1 obywatela Syrii, 1 obywatela Indii.

Zatrzymanych zostało również 1 obywatela Azerbejdżanu, 1 obywatela Turcji, 2 obywateli
Libii,  1  obywatela  Indii,  1  obywatela  Zimbabwe,  1  obywatela  Syrii,  1  obywatela
Uzbekistanu, 1 obywatela Mongolii,  6 obywateli  Ukrainy,  1 obywatela Afganistanu, 1
obywatela  Iranu,  2  obywateli  Gruzji,  9  obywateli  Wietnamu,  którzy  niezgodnie  z
przepisami przekroczyli granicę oraz 5 obywateli Ukrainy, którzy posiadali wizę w celu
podjęcia  pracy  w  Polsce,  a  w  rzeczywistości  wykorzystywali  ją,  aby  wyjechać  lub
pracować w Niemczech. W związku z tym wiza została unieważniona, a cudzoziemcy
zobowiązani  do  opuszczenia  naszego  kraju.  Ponadto  cała  piątka  usłyszała  zarzuty
wyłudzenia  wizy  i  posługiwania  się  nią.  Zarzuty  posłużenia  się  fałszywym  greckim
dowodem osobistym usłyszał również obywatel Iranu a za posłużenie się sfałszowanym
włoskim dowodem osobistym – obywatel Autonomii Palestyńskie. Natomiast kolejnych 12
obywateli Ukrainy zatrzymanych zostało za inny cel pobytu w Polsce niż deklarowany
przez nich w trakcie przekraczania granicy. Zatrzymano również 4 obywateli Ukrainy,
którzy poszukiwani byli przez wymiar sprawiedliwości lub organy ścigania.

Natomiast służby niemieckie przekazały funkcjonariuszom Straży Granicznej 1 obywatela
Palestyny, 1 obywatela Gruzji, 1 obywatela Ukrainy, 2 obywateli Rosji, obywatela Armenii
oraz 3 obywateli Azerbejdżanu.  

Ponadto funkcjonariusze SG zatrzymali również 7 obywateli Ukrainy, którzy pracowali w
Polsce nielegalnie.   

Wobec  wszystkich  zatrzymanych  i  ujawnionych  cudzoziemców wydano  już  decyzje  o
zobowiązaniu, na podstawie których muszą wyjechać z Polski. Ponadto za niezgodne z
prawem przekroczenie granicy oraz inne wykroczenie popełnione przez cudzoziemców
funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG nałożyli 74 mandaty karne.  



http://nadodrzanski.strazgraniczna.pl/dokumenty/zalaczniki/7/7-168755.jpg

