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INTERPELACJA 
 

Działając na podstawie art. 192 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: 
M. P. 2009 r., Nr 5, poz. 47 z późn. zm.) składamy interpelację w sprawie planowanej 
zmiany struktury organizacyjnej Straży Granicznej na południowej granicy 
Rzeczypospolitej Polskiej.     

 
Szanowny Panie Ministrze,  
 
Od kilku lat toczy się dyskusja na temat planowanej zmiany struktury 

organizacyjnej Straży Granicznej na południowej granicy Rzeczypospolitej Polskiej.  
W 2010 roku w pracach zespołu powołanego przez Komendanta Głównego Straży 
Granicznej pojawił się pomysł likwidacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej  
w Nowym Sączu oraz podporządkowania jego struktur Komendzie Śląskiego Oddziału 
Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu. Trzeba podkreślić, że działania te były 
sprzeczne z „Założeniami wieloletniej koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej  
na lata 2009 – 2015” oraz z opracowaną na ich podstawie „Koncepcją funkcjonowania 
Straży Granicznej na lata 2009 – 2015”, zaakceptowaną przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w dniu 15 września 2009 r. i zatwierdzoną przez 
Komendanta Głównego Straży Granicznej w dniu 24 września 2009 r.  

 

 
  

 
POSEŁ NA SEJM  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

ANDRZEJ ROMANEK 
PIOTR SZELIGA  

 
 
 

               
 
              Warszawa, dnia 29 sierpnia 2012 r. 



Zgodnie z powyższymi dokumentami przekształcenia w Straży Granicznej miały 
doprowadzić do sytuacji, w której na każdej wewnętrznej granicy Unii Europejskiej 
pozostanie tylko jeden odział Straży Granicznej. „Koncepcja funkcjonowania Straży 
Granicznej w latach 2009–2015” zakładała zniesienie z dniem 31 grudnia 2010 r. 
Sudeckiego i Śląskiego Oddziału Straży Granicznej i utworzenie w ich miejsce jednego 
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką 
Czeską. Komenda Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, któremu przyporządkowany 
byłby odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Słowacką, nadal miała 
pozostać w Nowym Sączu.  
 

Idea likwidacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu 
doprowadziła do licznych działań i interwencji, w wyniku których została przygotowana 
„Propozycja zmiany organizacyjnej Straży Granicznej na południowej granicy 
Rzeczypospolitej Polskiej (granica państwa z Republiką Słowacką i Republiką Czeską) 
oraz skutków jej wdrożenia”, która zakładała, że do końca 2012 roku na południowej 
granicy mają funkcjonować trzy Oddziały Straży Granicznej: Karpacki, Śląski i Sudecki.  

 
 Wedle posiadanych przeze mnie informacji w chwili obecnej został powołany  

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych specjalny zespół, który ma opracować schemat 
zmian w strukturze organizacyjnej Straży Granicznej na południowej granicy 
Rzeczypospolitej Polskiej. Od decyzji tego zespołu będzie zależał dalszy los oddziałów 
Straży Granicznej, w tym Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.  
 

Zatem mając na uwadze powyższe zwracamy się do Pana Ministra 
o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:  

1) na jakim etapie znajdują się prace specjalnego zespołu mającego za zadanie 
opracowanie schematu zmian w strukturze organizacyjnej Straży Granicznej  
na południowej granicy Rzeczypospolitej Polskiej, jaki jest zakres jego prac 
oraz kiedy jest planowane ich zakończenie ?  

2) czy planowane zmiany w strukturze organizacyjnej Straży Granicznej  
na południowej granicy Rzeczypospolitej Polskiej zmierzają do likwidacji 
któregoś z jej Oddziałów, a w szczególności Karpackiego Oddziału Straży 
Granicznej w Nowym Sączu, a jeżeli tak, to co jest przyczyną takich planów ?  

 
Gdyby w istocie rzeczy działania MSW zmierzały do likwidacji Karpackiego 

Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, to chcielibyśmy stanowczo przeciwko 
takiej decyzji zaprotestować.  

 
Podkreślić należy, że Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu jest 

jednym z najlepszych Oddziałów w całej Polsce. To właśnie w  tym Oddziale jest 
zlokalizowana znana w Polsce i na świecie Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej 
oraz pododdział Odwodowo-Reprezentacyjny. Liczne sukcesy odnoszą również Wydział 
Zabezpieczenia Działań oraz Wydział Obsługi Lotnictwa Straży Granicznej. Na uwagę 
zasługuje również fakt, że infrastruktura Karpackiego Oddziału Straży Granicznej została 
gruntownie zmodernizowana. Na ten cel przeznaczono ogromną kwotę 55 milinów 
złotych, za którą zmodernizowano budynki administracyjne, warsztatowo-magazynowe, 



stację paliw oraz wybudowano lądowisko dla śmigłowców. To wszystko sprawia,  
że właśnie ten Oddział powinien być predestynowany do realizacji zadań Straży 
Granicznej na odcinku granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Słowacką.                         

 
    
                 Z poważaniem,  

 
 
 
 

Piotr Szeliga         Andrzej Romanek 
Poseł na Sejm RP        Poseł na Sejm RP 

 
 
 
 

  


