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Funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży
Granicznej zatrzymali w trakcie weekendu 11 cudzoziemców. Wśród
nich jest dwóch poszukiwanych na podstawie listów gończych.

Funkcjonariusze  Nadodrzańskiego  Oddziału  SG  podjęli  podczas  weekendu  czynności
wobec  jedenastu  naruszających  prawo  w  Polsce  cudzoziemców.  Przepisy  pobytowe
złamali  przekraczając dopuszczalny czas pobytu w Polsce lub na terytorium państwa
Schengen zatrzymani  w Kotlinie Kłodzkiej  trzej  obywatele Ukrainy,  a  także obywatel
Ukrainy, który miał odlecieć z wrocławskiego lotniska do Charkowa. W Kudowie Zdroju
funkcjonariusze  Straży  Granicznej  stwierdzili,  że  legitymowany Ukrainiec  przekroczył
granicę wbrew obowiązującym przepisom a kolejny zatrzymany w Dusznikach Zdroju
 posiadaną  wizę  do  pracy  wykorzystywał  do  podróżowania  po  Czechach.  Również
zatrzymana w Gorzowie Wielkopolskim obywatelka Ukrainy, posiadała wizę z prawem do
pracy, jednak nie podjęła zatrudnienia u polskiego pracodawcy. Wszyscy cudzoziemcy
otrzymali  już  decyzje,  na  podstawie  których  muszą  wyjechać  z  Polski  a  wizy,  które
wykorzystywane były niezgodnie z przeznaczeniem zostały cofnięte.

Polsko – niemiecki patrol ze wspólnej placówki w Świecku ujawnił podczas weekendu
dwóch obywateli  Azerbejdżanu.  Funkcjonariusze  ustalili,  że  cudzoziemcy  przekroczyli
granicę państwową wbrew obowiązującym przepisom i nie mieli przy sobie wymaganych
dokumentów. Okazało się jednak, że posiadali prawo pobytu na terytorium Niemiec. Z
uwagi na to zostali pouczeni o konieczności udania się do państwa, w którym przebywali
legalnie.

We Wrocławiu zatrzymano także obywatela Ukrainy, który był w Polsce legalnie, jednak
nie stosował się do nałożonej na niego kwarantanny, którą miłą odbywać we wskazanym
miejscu po przyjeździe do Polski. Komendant PSG we Wrocławiu-Strachowicach wydał
cudzoziemcowi  decyzję,  na  podstawie  której  musi  wyjechać  z  Polski.  Cudzoziemcowi
określono również pięcioletni zakaz wjazdu do Polski i pozostałych krajów Schengen.

Również  we  Wrocławiu  zatrzymany  został  poszukiwany  przez  Sąd  Rejonowy  w
Tomaszowie Lubelskim obywatel  Ukrainy.  Mężczyzna przyleciał  ze Lwowa. W trakcie
kontroli  jego dokumentów okazało  się,  że  cudzoziemiec  powinien na 6  dni  trafić  do
zakładu karnego z uwagi na niezapłaconą karę grzywny za naruszenie przepisów ustawy o
broni  i  amunicji.   Cudzoziemiec  wpłacił  na  kontro  sądu  wymaganą  kwotę  i  został



zwolniony.

Zwolniony  po  wpłaceniu  kary  grzywny  został  również  obywatel  Rumunii,  którego
zatrzymali  funkcjonariusze  ze  Wspólnej  Polsko-Niemieckiej  Placówki  ze  Świecka.
Cudzoziemiec  do  zakładu  karnego  miał  trafić  by  odbyć  30-dniową karę  pozbawienia
wolności.
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