
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Piechniczka

na 45. posiedzeniu Senatu
w dniu 3 grudnia 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z odpowiedziami na interpelacje poselskie i oœwiadczenia senatorskie udzielonymi przez mi-

nistra spraw wewnêtrznych i administracji, w dniu 31 grudnia 2010 r. zostanie zlikwidowany Œl¹ski
Oddzia³ Stra¿y Granicznej w Raciborzu – jedyny oddzia³ Stra¿y Granicznej na Górnym Œl¹sku, a 1 stycz-
nia 2011 r. ma zostaæ powo³any Œl¹ski Oddzia³ Stra¿y Granicznej z siedzib¹ w K³odzku.

W œwietle przyjêtego przez MSWiA dokumentu „Za³o¿enia wieloletniej koncepcji funkcjonowania
Stra¿y Granicznej na lata 2009–2015” infrastruktura Stra¿y Granicznej na terytorium kraju powinna
miêdzy innymi umo¿liwiæ realizacjê dzia³añ ukierunkowanych na zwalczanie i przeciwdzia³anie niele-
galnej migracji cudzoziemców, a tak¿e powinna byæ ukierunkowana na:

a) du¿e aglomeracje miejskie lub ich bezpoœrednie s¹siedztwo,
b) kluczowe wêz³y komunikacyjne (lotnicze, drogowe i kolejowe),
c) oœrodki dla osób ubiegaj¹cych siê o status uchodŸcy.
Ponadto powinno siê uwzglêdniæ:
a) mo¿liwoœæ szybkiego i skutecznego wykonywania decyzji administracyjnych wobec cudzoziemców,
b) mo¿liwoœæ wykorzystania istniej¹cych elementów infrastruktury Stra¿y Granicznej na terytorium

RP (np. placówek Stra¿y Granicznej z lotniczymi przejœciami granicznymi),
c) koniecznoœæ utrzymania niewielkiej liczby jednostek organizacyjnych na odcinku granicy wewnê-

trznej, umo¿liwiaj¹cej wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z porozumieñ miêdzynarodowych, w tym
w zakresie wspó³pracy ze s³u¿bami pañstw s¹siednich, oraz zadañ zwi¹zanych z administracj¹ granicy
pañstwowej.

Przeniesienie komendy Œl¹skiego Oddzia³u SG z Raciborza do K³odzka spowoduje znaczne oddalenie
siedziby od du¿ych aglomeracji miejskich i kluczowych wêz³ów komunikacyjnych, a tym samym ograni-
czenie mo¿liwoœci pracy tych s³u¿b. Z analizy i porównania odleg³oœci i czasu przejazdu samochodem
z K³odzka i Raciborza do Wroc³awia, Opola czy Katowic wynika, ¿e z Raciborza mo¿na du¿o szybciej do-
jechaæ do du¿ych aglomeracji. Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e Racibórz jest po³o¿ony bli¿ej autostrady A4, co
daje du¿o wiêksze mo¿liwoœci operacyjne.

Nale¿y tak¿e uwzglêdniæ, ¿e przeniesienie siedziby Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej z Raciborza
do K³odzka przyczyni siê do likwidacji w Raciborzu oko³o 400 etatów. To mo¿e spowodowaæ du¿y wzrost
bezrobocia na terenie Raciborza.

W zwi¹zku z tym proszê Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Jakie korzyœci dla bud¿etu pañstwa przyniesie zapowiedziana reorganizacja Stra¿y Granicznej?
2. Jakie korzyœci dla funkcjonowania Stra¿y Granicznej przyniesie zmiana siedziby Œl¹skiego Od-

dzia³u SG?
3. Jakie skutki spo³eczne spowoduje przeniesienie siedziby?

Z wyrazami szacunku
Antoni Piechniczek




