
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
https://nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/46368,Kontrole-prowadzone-przez-Straz-Graniczna-przy
nosza-efekty.html
2023-05-23, 06:50

Kontrole prowadzone przez Straż Graniczną przynoszą efekty

Joanna Konieczniak
04.07.2022

Podczas czterech ostatnich dni funkcjonariusze z palcówek
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 12
cudzoziemców, którzy niezgodnie prawem przekroczyli granicę
państwową i przebywali w Polsce nielegalnie. Zatrzymali także
obywatela Indii i Ukrainy, którzy byli niepożądani na terytorium
naszego kraju.

W ciągu ostatniego tygodnia funkcjonariusze z Placówki SG w Kaliszu trzykrotnie
zatrzymywali cudzoziemców w pociągach relacji Warszawa- Berlin. Cudzoziemcy Polskę
traktują jedynie jako kraj tranzytowy w podróży do państw Europy Zachodniej.

Zorganizowany szlak nielegalnej migracji

28 czerwca funkcjonariusze z Placówki SG w Kaliszu wylegitymowali w jadącym do
Berlina pociągu trzech cudzoziemców. Tylko jeden z nich, 23-letni obywatel Nigerii
posiadał przy sobie paszport. Kolejnych dwóch młodych cudzoziemców podających się za
obywateli Nigerii i Sierra Leone nie miało przy sobie żadnych dokumentów, na podstawie
których można było potwierdzić ich tożsamość i obywatelstwo. Kolejnych 3 cudzoziemców
funkcjonariusze SG z Kalisza zatrzymali dwa dni później. Mężczyźni w wieku 20, 27 i 37
lat podwali się za obywateli Gwinei i Wybrzeża Kości Słoniowej. Żaden z nich nie okazał
funkcjonariuszom paszportu i twierdzili stanowczo, że dokumenty zgubili podczas
podróży. Jednakże w trakcie przeszukania rzeczy osobistych zatrzymanego obywatela
Wybrzeża Kości Słoninowej funkcjonariusze SG ujawnili jego oryginalny paszport. Tego
samego dnia cudzoziemcy przesłuchani zostali w charakterze podejrzanych i usłyszeli
zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na przekroczeniu granicy państwowej
wbrew przepisom w porozumieniu z innymi osobami. Podczas przesłuchania ustalono, że
cudzoziemcy do Europy przylecieli w celu podjęcia studiów lub nauki kilka lat wcześniej.
Początkowo mieszkali, pracując lub ucząc się, na terytorium Rosji, a następnie
postanowili, płacąc kilkaset dolarów lub euro przedostać się nielegalnie na terytorium UE.
W połowie czerwca wraz z grupą innych osób dostali się nielegalnie na terytorium Polski.
W pobliżu miejsca nielegalnego przekroczenia granicy czekał już na nich umówiony
wcześniej samochód, którym dotarli do Warszawy. W Warszawie cudzoziemcy spędzili
kilka dni w zorganizowanym dla nich mieszkaniu, a następnie udali się w podróż do
Berlina. Zatrzymani cudzoziemcy, decyzją sądu umieszczeni zostali strzeżonym ośrodku



dla cudzoziemców.

Natomiast dzisiaj (04.07) w pociągu relacji Warszawa - Berlin funkcjonariusze z Placówki
SG w Kaliszu, po przeprowadzeniu kontroli legalności pobytu cudzoziemców na
terytorium RP, zatrzymali 32-letniego obywatela Konga. Cudzoziemiec w lutym ubiegłego
roku otrzymał decyzję odmowną o nadaniu mu statusu uchodźcy lub udzieleniu ochrony
międzynarodowej oraz decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wraz z zakazem
ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw Schengen. Z cudzoziemcem
prowadzone są obecnie dalsze czynności.

Zatrzymywani są także cudzoziemcy na Dolnym Śląsku

Ponadto wczoraj w Zgorzelcu (03.07) funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej
Placówki w Ludwigsdorfie  zatrzymali 4 cudzoziemców podających się za obywateli
Bangladeszu. Żaden z nich nie posiadał przy sobie dokumentów potwierdzających
tożsamość i obywatelstwo. Podczas dokonanych sprawdzeń funkcjonariusze SG ustalili, że
cudzoziemcy niezgodnie z prawem przekroczyli polsko-niemiecką granicę i zostali
zawróceni do Polski przez niemiecka policję. Z uwagi na brak dokumentów, nielegalny
pobyt i naruszenie przepisów dotyczących przekraczania granicy państwowej zostali
zatrzymani. Z cudzoziemcami kontunuowanie są dalsze czynności.

i w Lubskiem

Tego samego dnia polsko-niemiecki patrol ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku
skierował do kontroli drogowej samochód osobowy, którego kierowcą był 28-letni Polak. Autem
tym jako pasażer podróżował 21-letni Marokańczyk legitymujący się marokańskim paszportem
oraz 3 cudzoziemców podających się za obywateli  Egiptu. Wobec zatrzymanych migrantów
prowadzone są dalsze czynności.

Cudzoziemcy z wyrokami będą musieli wyjechać z Polski

Podczas realizowanych we Wrocławiu kontroli funkcjonariusze Strzyży Granicznej
zatrzymali także 27-letniego obywatela Indii, oraz 31-letniego obywatela Ukrainy. Dane
tych osób wpisane zostały do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest
niepożądany. Obaj skazani zostali w Polsce prawomocnymi wyrokami sądu za jadę pod
wpływem alkoholu na karę 6 i 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres
2 lat oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez okres kolejnych 3 lat.
Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu – Strachowicach prowadzą
dalsze czynnosci w tych sprawach.  
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