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Dzisiaj w godzinach porannych, na kolejowym przejściu granicznym w
Terespolu, stawili się przedstawiciele organizacji pozarządowych i
adwokaci, jako pełnomocnicy cudzoziemców oczekujących na odprawę
graniczną na kierunku wjazdowym do Polski. Cudzoziemcy, których
chcieli reprezentować, zgłosili się do kontroli granicznej nie posiadając
dokumentów zezwalających na wjazd i pobyt na terytorium RP.

Straż Graniczna podjęła wobec cudzoziemców działania związane z weryfikacją warunków
wjazdu na  terytorium RP,  oparte  na  kontroli  dokumentów podróży  i  indywidualnych
rozmowach  z  każdą  z  tych  osób.  Takie  postępowanie  jest  rutynowym  działaniem
funkcjonariuszy Straży Granicznej, zmierzającym do prawidłowej identyfikacji celu wjazdu
i pobytu cudzoziemców.

Pełnomocnicy cudzoziemców usiłowali  wymóc na funkcjonariuszach Straży Granicznej
wydanie zezwolenia cudzoziemcom na wjazd do Polski  jeszcze przed podaniem przez
samych cudzoziemców powodów i celu przyjazdu do naszego kraju w trakcie odprawy
granicznej.

Pomimo napiętej  atmosfery  funkcjonariusze  Straży  Granicznej  kontynuowali  działania
polegające na indywidualnych rozmowach z cudzoziemcami w celu ustalenia powodów ich
wjazdu na terytorium RP. Większość z cudzoziemców deklarowała ekonomiczny charakter
swojej podróży, część osób odmawiała podawania szczegółów, ograniczając się jedynie do
stwierdzenia  „adwokat”.  W  grupie  cudzoziemców  funkcjonariusze  Straży  Granicznej
zidentyfikowali również osoby poszukujące ochrony międzynarodowej na terytorium RP.

W związku z powyższym od cudzoziemców poszukujących ochrony międzynarodowej na
terytorium RP zostaną przyjęte stosowne wnioski, natomiast w pozostałych przypadkach
cudzoziemcom zostaną wydane decyzje o odmowie wjazdu na terytorium RP.

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Nie jest możliwe dopuszczenie osób postronnych, w tym pełnomocników, do czynności
przeprowadzanych  podczas  odprawy  granicznej  osób  przekraczających  granicę
państwową.  Decyzja  o  odmowie  wjazdu  na  terytorium RP  wydawana  jest  w  trakcie
odprawy granicznej osobie, która formalnie nie przekroczyła granicy państwowej RP.

Każda  decyzja  o  odmowie  wjazdu  na  terytorium  RP  jest  niezwłocznie  doręczana
pełnomocnikowi  cudzoziemca,  który  ma również  możliwość zapoznania  się  z  całością
materiałów dotyczących sprawy cudzoziemca, którego reprezentuje. 

 


