
 

                                                                     

Warszawa, dnia 1 lutego 2013 r. 

Arkadiusz Mularczyk 
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego 

Solidarna Polska 
 

Szanowna Pani  
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu RP 

 

 

Na podstawie art. 173 ust. 3 Regulaminu Sejmu RP, w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna 

Polska, zwracam się z wnioskiem o uzupełnienie porządku dziennego obrad o punkt dotyczący informacji 

Prezesa Rady Ministrów na temat reorganizacji funkcjonowania Straży Granicznej na południu Kraju, 

podczas najbliższego posiedzenia Sejmu RP, które odbędzie się w dniach 6-8. 02. 2013r.   

Jednocześnie informuję, iż Klubu jako reprezentanta wnioskodawców wyznaczył Posła, Pana 
Arkadiusza Mularczyka. 

   Uzasadnienie 

 
W związku z ostatnimi niepokojącymi informacjami, konieczne jest uzyskanie od Prezesa Rady 

Ministrów informacji w sprawie reorganizacji funkcjonowania Straży Granicznej na południu Kraju, a w 

szczególności drastycznej zmiany koncepcji reorganizacji tej służby reprezentowanej przez obecnego Ministra 

Spraw Wewnętrznych i byłego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Zaznaczyć trzeba, że zmiana personalna w składzie Rady Ministrów i powołanie na urząd Ministra 

Spraw Wewnętrznych Jacka Cichockiego spowodowała diametralną zmianę w koncepcji reorganizacji Straży 

Granicznej. Pomimo funkcjonowania już od 5 lat rządzącej koalicji, z nadania której urząd ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych piastował Grzegorz Schetyna, a obecnie Jacek Cichocki, polityka Rady Ministrów, co 

do funkcjonowania Straży Granicznej jest wewnętrznie sprzeczna.  

 

Otóż zgodnie z wieloletnimi dokumentami planistycznymi przyjętymi przez byłego Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Grzegorza Schetynę Karpacki Oddział Straży Granicznej miał odgrywać 

znaczącą rolę z punktu widzenia realizacji zadań tej formacji na południu kraju. Wskazać w tym miejscu należy 

na „Założenia wieloletniej koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009-2015” oraz „Koncepcję 

funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009-2015”. Zgodnie z tymi dokumentami Karpacki Oddział Straży 



Granicznej w Nowym Sączu miał zapewniać administrowanie granicą RP z Republiką Słowacką. Założenie 

takie miało też na celu realizację przyjętej ze względu na bezpieczeństwo państwa idei jednolitego 

administrowania wewnętrzną granicą z jednym z państw sąsiedzkich, reprezentowaną m.in.: przez Szefa Biura 

Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisława Kozieja. Realizując koncepcję funkcjonowania Straży Granicznej 

przyjętej przez Ministra Grzegorza Schetynę dokonano znacznych nakładów inwestycyjnych na siedzibę 

Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, których wysokość oscyluje wokół kwoty 40 milinów złotych. 

Dzięki tym nakładom, Oddział w Nowym Sączu dysponuje nowoczesną, zintegrowaną infrastrukturą, 

umożliwiającą funkcjonowanie w jednym kompleksie wszystkich komórek organizacyjnych wchodzących w 

skład Komendy Oddziału. 

Zmiana personalna w resorcie spraw wewnętrznych i powołanie na urząd Jacka Cichockiego 

spowodowała jednak wprowadzenie krańcowo różnych rozwiązań w funkcjonowaniu Straży Granicznej. Dnia 

15 stycznia 2013 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Pan Piotr Stachańczyk na odprawie 

Komendantów Straży Granicznej oznajmił, że na skutek reorganizacji struktur Straży Granicznej na południu 

kraju zostaną zniesione sudecki, śląski i karpacki oddział tej formacji, a w ich miejsce zostanie powołany śląsko-

małopolski oddział z siedzibą w Raciborzu. Informacja ta oznacza likwidację Karpackiego Oddziału Straży 

Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, który dotychczas odgrywał istotną rolę w administrowaniu granicą z 

Republiką Słowacką wedle koncepcji byłego Ministra Spraw Wewnętrznych Grzegorza Schetyny.  

Szereg okoliczności wskazuje na to, że ku zmianie koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej na 

południu kraju nie było podstawy merytorycznej, a te powołane mają jedynie charakter pozorny. Zgodnie z 

koncepcją ministra Jacka Cichockiego nakłady w kwocie ok. 40 mln złotych na siedzibę Karpackiego Oddział 

Straży Granicznej w Nowym Sączu były niepotrzebne, gdyż oddział ten należało zlikwidować, a siedzibę 

oddziału tej formacji przenieść do Raciborza. We względu na fakt, że zaplecze techniczne w Raciborzu nie jest 

do tego odpowiednio przygotowane, koniczne będzie poniesienie kolejnych nakładów finansowanych ze 

środków publicznych na jego dostosowanie do tej funkcji.   

Poza tym zostaje porzucona idea jednolitego administrowania wewnętrzną granicą z jednym państwem 

sąsiednim, która gwarantowała efektywność wykonywanych zadań przez Straż Graniczną i tym samym 

właściwy poziom bezpieczeństwa państwa. 

Likwidacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu towarzyszyć będą także 

negatywne skutki społeczne właściwe dla likwidacji zakładu pracy. Ze wstępnych informacji wynika, że kilkuset 

funkcjonariuszy i pracowników cywilnych dostanie propozycję przejścia do innych jednostek Straży Granicznej. 

Funkcjonariusze, którzy w Nowym Sączu założyli rodziny i tutaj umiejscowili swój ośrodek życiowy raczej nie 

będą chcieli się przenieść na wschód kraju i zapewne skorzystają z możliwości jakie stwarza im reorganizacja i 

przejdą w stan spoczynku. Myślę, że kłoci się to z wprowadzaną przez Rząd reformą służb mundurowych, której 

jednym z założeń jest wydłużenie wieku emerytalnego.    

Brak jest zatem podstaw merytorycznych do wdrażania skrajnie odmiennej koncepcji ministra Jacka 

Cichockiego od tej przyjętej przez ministra Grzegorza Schetynę. Zatem narzucająca się konkluzja prowadzi do 

wniosku, że diametralne zmiany, co do funkcjonowania Straży Granicznej na południu kraju są raczej 

elementem „walki” politycznej dwóch ministrów z nadania koalicji rządzącej, aniżeli zapewnieniem 

wykonywana sprawnej polityki państwa.  



Tego typu działania są  niedopuszczalne, wobec czego koniczne jest skorzystanie z kompetencji 

nadzorczych nad członkiem Rady Ministrów, skontrolowanie pracy ministra Jacka Cichockiego i 

skoordynowanie jej z kierunkiem wytyczonym przez Rząd w latach poprzednich. W przeciwnym wypadku 

działania Ministra narażą Skarb Państwa na nieodwracalne straty. 

Z wyrazami szacunku, 
  


