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Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra o wyjaœnienie, jakie motywy leg³y u podstaw decyzji o likwidacji Œl¹s-

kiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raciborzu.
Czy zosta³y uwzglêdnione skutki spo³eczne w postaci rozwi¹zania umów o pracê z oko³o dwustu pra-

cownikami cywilnymi tego¿ oddzia³u, a tak¿e koniecznoœæ przeniesienia lub te¿ rozwi¹zania stosunku
s³u¿bowego z nastêpnymi dwustu funkcjonariuszami oddzia³u? Mam tu na myœli w szczególnoœci
œwiadczenia w postaci odpraw, koszty przekwalifikowania zawodowego, a tak¿e koszty zwi¹zane z prze-
jœciem na emeryturê niektórych z tych osób.

Czy wobec koniecznoœci przejêcia niektórych pracowników i funkcjonariuszy przez nowo utworzony od-
dzia³ w K³odzku zosta³y uwzglêdnione koszty ich przeniesienia w postaci, np. koniecznoœci zapewnienia tym
osobom nowych lokali mieszkaniowych? Czy wreszcie rozwa¿ono mo¿liwoœæ „wch³oniêcia” przez gminê K³o-
dzko kolejnych osób od strony infrastruktury? Przypomnê, i¿ chodzi nie tylko o funkcjonariuszy i pracowni-
ków cywilnych, ale te¿ o ich rodziny. Wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹ zapewnienia tym osobom miejsc pracy
i miejsc w placówkach edukacyjnych, zapewnienia odpowiedniej bazy kulturalno-oœwiatowej.

Nadto nale¿y zadaæ jeszcze jedno pytanie. Czy zosta³y wziête pod uwagê skutki wynikaj¹ce z realiza-
cji obowi¹zków ustawowych przez Stra¿ Graniczn¹, a zwi¹zane z likwidacj¹ oddzia³u?

Œl¹ski Oddzia³ Stra¿y Granicznej wykonuje swoje zadania na terenie najbardziej zurbanizowanym
i uprzemys³owionym w skali ca³ego kraju. W regionie tym krzy¿uj¹ siê ci¹gi komunikacyjne, drogowe,
kolejowe i lotnicze o zasiêgu miêdzynarodowym oraz kontynentalnym. Wi¹¿e siê to z jedn¹ z najwiêk-
szych w skali kraju migracji ludnoœci. Tym samym na omawianym terenie kumuluj¹ siê negatywne zja-
wiska w postaci zarówno przemytu, jak i nielegalnej imigracji.

Wobec planów pozostawienia w Raciborzu jedynie placówki Stra¿y Granicznej, o bardzo okrojonym
sk³adzie osobowym, nale¿y stwierdziæ, i¿ realizowanie ustawowych zadañ tej formacji, ze wzglêdu na
skalê wykonywanych zadañ, bêdzie zgo³a niemo¿liwe.

W tym miejscu nasuwa siê pytanie, jakie przes³anki merytoryczne leg³y u podstaw decyzji o przenie-
sieniu oddzia³u do K³odzka.

To pytanie nasuwa siê dlatego, i¿ w rejonie K³odzka, ze wzglêdu na o wiele mniejszy stopieñ urbani-
zacji, mniejsz¹ liczbê ludnoœci, a tym samym mniejsz¹ infrastrukturê komunikacyjn¹, wystêpuje o wie-
le mniejsza liczba zjawisk negatywnych zwi¹zanych z przestêpczoœci¹ graniczn¹ ni¿ na terenie Górnego
Œl¹ska. Dlatego te¿ proszê Pana Ministra o wyjaœnienie, jakie s¹ przyczyny likwidacji oddzia³u.

Z powa¿aniem
Andrzej Misio³ek




