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Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Zapowiadana reorganizacja terenowych organów administracji wojskowej zaczyna nabieraæ tempa,

zw³aszcza w zakresie prac analityczno-prognostycznych.
Na tym etapie zasadne jest zadanie podstawowego pytania: czy to jest odpowiedni czas na wprowa-

dzanie zmian? Kiedy próbuje siê odpowiedzieæ na to pytanie, wa¿ne jest zastanowienie siê nad nastêpu-
j¹cymi problemami.

Po pierwsze, reorganizacja wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupe³nieñ
sprowadzaæ siê bêdzie do likwidacji wielu z tych instytucji i powo³ania nowych – rejonowych sztabów
wojewódzkich. Konsekwencj¹ tych dzia³añ bêdzie utrata stanowisk pracy przez setki wykwalifikowa-
nych pracowników korpusów s³u¿by cywilnej, w których dokszta³canie Ministerstwo Obrony Narodo-
wej, czyli bud¿et pañstwa, zainwestowa³o okreœlone œrodki finansowe.

Po drugie, w obecnej sytuacji kryzysowej, kiedy ogromne trudnoœci finansowe dotknê³y podmioty go-
spodarcze sektora prywatnego, czego konsekwencj¹ s¹ zwolnienia pracowników, instytucja bud¿etowa
chce podj¹æ decyzjê o zwiêkszeniu bezrobocia. A to w³aœnie teraz pañstwo winno do³o¿yæ wszelkich sta-
rañ, by utrzymywaæ stanowiska pracy, a nie zwiêkszaæ grupy niezadowolenia. Ponadto zwalniania gru-
pa zawodowa to nie murarze czy te¿ hydraulicy mog¹cy dorobiæ w szarej strefie. To s¹ przyszli
bezrobotni, którzy z du¿ym prawdopodobieñstwem nie bêd¹ mieli œrodków finansowych na prze¿ycie.

Po trzecie, aktualnie nie potrafimy przewidzieæ, jak rozwinie siê sytuacja kryzysowa w kraju, a wiêc
czy zasadne jest eksperymentowanie poprzez stworzenie nowych struktur administracji wojskowej. No-
wo powsta³e instytucje bêd¹ musia³y od pocz¹tku tworzyæ ca³y system wspó³pracy i wspó³dzia³ania
z administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹ na nowym administrowanym terenie. Tym samym odrzuca siê
wypracowane i sprawdzone przez lata metody wspó³dzia³ania z lokaln¹ administracj¹ publiczn¹.

Po czwarte, umo¿liwienie funkcjonowania nowych struktur administracji wojskowej w ca³ym syste-
mie administracji publicznej, czyli okreœlenie ich roli, miejsca, zadañ, itp., bêdzie wymaga³o zakrojo-
nych na szerok¹ skalê prac legislacyjnych zwi¹zanych ze zmianami aktów prawnych ró¿nej rangi,
z ustawami w³¹cznie. A czy takie dzia³ania s¹ teraz niezbêdne?

Te wybrane problemy ju¿ daj¹ do myœlenia, czy to jest odpowiedni czas na przemiany w administracji
wojskowej. Je¿eli mamy w tej chwili w¹tpliwoœci, to po co burzyæ aktualny porz¹dek, tym bardziej ¿e nie
wiemy, jaka bêdzie przysz³oœæ.

Uprzejmie prosimy pana ministra o wyra¿enie swojej opinii na przedstawiony temat.
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