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w nawiązaniu do wystąpienia Pana Rzecznika z dnia 7 maja 2018 roku (sygn. ZSM.422.9.2019.AC) 

dotyczącego propozycji nagrywania czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas 

kontroli granicznej i ewentualnego składania przez cudzoziemca wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, w oparciu o stanowisko przekazane przez Komendę  Główną  Straży Granicznej, uprzejmie 

przedstawiam co następuje. 

Na wstępie pragnę  zauważyć, że z informacji będących w posiadaniu Straży Granicznej wynika, 

iż  utrwalanie obrazu oraz dźwięku podróżnych zgłaszających się  do odprawy granicznej podczas 

przekraczania granic zewnętrznych strefy Schengen na kierunku wjazdowym nie jest praktykowane w żadnym 

z krajów członkowskich Unii Europejskiej. 

Odnosząc się  bezpośrednio do propozycji Pana Rzecznika dotyczącej nagrywania czynności 

prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na tzw. II linii kontroli, analogicznie do pilotażowego 

systemu mobilnego monitoringu wizyjnego przeznaczonego dla Policji (służby prewencyjnej i ruchu 

drogowego), uprzejmie wyjaśniam, że w przypadku czynności funkcjonariuszy Policji podejmujących 

interwencję  wobec osób naruszających przepisy prawa mamy do czynienia z odmienną  specyfiką  działań  

niż  w przypadku czynności podejmowanych podczas kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy Straży 

Granicznej w przejściu granicznym. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym policjanci wykonując 

czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe mają  prawo 

do obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych, obrazu zdarzeń  w miejscach 

publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych 

podejmowanych na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, 

z późn. zm.) - również  dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom. 

Z uwagi na fakt, że funkcjonariusze Straży Granicznej prowadzą  czynności w przejściu granicznym, 

w którym niektóre elementy infrastruktury przejścia podlegają  szczególnej ochronie, nie mogą  być  one 

filmowane. Jednocześnie należy pamiętać, że w trakcie kontroli granicznej są  pozyskiwane nie tylko 

informacje dotyczące rzeczywistego celu podróży osoby przekraczającej granicę, ale również  inne, które 

potencjalnie mogą  mieć  znaczenie dla systemu ochrony granicy państwowej lub wpływ na bezpieczeństwo 

wewnętrzne państwa. W tej sytuacji rejestrowanie obrazu i dźwięku może doprowadzić  do ujawniania 
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technicznych sposobów prowadzenia rozmowy z podróżnym pod kątem uzyskania istotnych informacji, 

w tym dotyczących obszaru pozostającego w szczególnym zainteresowaniu służb odpowiadających 

za ochronę  bezpieczeństwa i porządku publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej (RP). 

Ponadto istnieje konieczność  zapewnienia warunków umożliwiających nieskrępowaną  swobodę  

wypowiedzi w zakresie przedstawiania przez cudzoziemców celu wjazdu oraz potwierdzenia spełnienia 

warunków wjazdu. Należy zauważyć, że relacje niektórych cudzoziemców dotyczą  sfery osobistej i/lub wiążą  

się  z przekazaniem innych, szczególnie wrażliwych informacji. W tym przypadku informacja o nagrywaniu 

wypowiedzi może przynieść  skutek odwrotny od oczekiwanego. 

Natomiast w przypadku cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu na terytorium RP, czynności 

kontrolne prowadzone są  przez kilku funkcjonariuszy Straży Granicznej w różnym czasie, tj. na I linii kontroli 

granicznej (gdzie następuje ujawnienie przesłanek negatywnych w zakresie wjazdu na terytorium RP, 

wymagających szczegółowej weryfikacji), a następnie na II linii kontroli granicznej (gdzie podejmowana jest 

ostateczna decyzja dotycząca zezwolenia na wjazd do Polski). Wprowadzenie proponowanego przez Pana 

Rzecznika rozwiązania wymagałoby późniejszego scalenia - nawet z kilku kamer - materiału filmowego 

dotyczącego wyłącznie wybranego cudzoziemca. 

Należy również  mieć  na uwadze obowiązek ochrony wizerunku osób trzecich, które przebywałyby 

w przejściu granicznym i w czasie nagrania znajdowałyby się  w jego tle. Każdorazowo, podczas dołączania 

materiału filmowego do akt postępowania administracyjnego, konieczna byłaby elektroniczna anonimizacja 

wizerunku tych osób, co wymagałoby posiadania odpowiedniego sprzętu technicznego oraz zasobów 

kadrowych. 

Z uwagi na powyższe, propozycja dotycząca rejestrowania czynności funkcjonariuszy Straży 

Granicznej w ramach odprawy granicznej nie wydaje się  zasadna. Niezbędne jest bowiem zapewnienie 

sprawnego i skutecznego funkcjonowania systemu ochrony granicy państwowej RP oraz właściwej realizacji 

innych ustawowych zadań  Straży Granicznej w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
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