
 

 

Oświadczenie złożone 

przez senatora Aleksandra Szweda 

na 6. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 grudnia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Wejście Polski do Unii Europejskiej oraz wdrożenie do realizacji dorobku układu z Schengen nie zniosło 

granic między państwami członkowskimi, lecz szereg barier formalnych związanych z ich istnieniem. Po-

winno stanowić to podstawę analiz dotyczących funkcjonowania Straży Granicznej, która realizuje kolejne, 

nowe zadania wynikające ze zmieniającej się sytuacji. Nie należy jednak pomijać jej celu strategicznego. 

Dla uzasadnienia dalszych rozważań należy też wskazać, że każda z granic lądowych przebiega w zróżni-

cowanym pod względem ukształtowania i pokrycia terenie (rzeki, lasy, obiekty urbanistyczne). Między in-

nymi te czynniki mają wpływ zarówno na jej dostępność, jak utrzymywanie oznaczenia oraz sposób ochrony. 

Kodeks graniczny Schengen określa, że granice wewnętrzne mogą być przekraczane w każdym miejscu bez 

dokonywania odprawy granicznej osób niezależnie od ich obywatelstwa. Jednak dopuszcza też tymczasowe 

przywrócenie kontroli granicznej w sytuacjach zagrożenia porządku lub bezpieczeństwa wewnętrznego. 

W przypadku przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych stosuje się odpowiednio właści-

we przepisy dotyczące granic zewnętrznych. W takim wypadku przekraczanie granicy dozwolone jest jedynie 

na przejściach granicznych i w ustalonych godzinach ich otwarcia. Rozumieć przez to należy, że w przypad-

ku przywracania kontroli granicznej na przejściach granicznych niezbędne staje się, adekwatnie do potrzeb, 

zabezpieczanie odcinków granicy poza przejściami granicznymi.  

W większości dostępnych analiz i opracowań skalę nielegalnej migracji w Polsce szacuje się na 50–300 

tysięcy osób. Tak duży przedział oceny tego zjawiska świadczy o niemożności określenia realnej liczby cu-

dzoziemców o nieuregulowanym statusie prawnym. 

Zadania Straży Granicznej w ślad za ustawą wskazywano w kolejnych zatwierdzanych koncepcjach funk-

cjonowania Straży Granicznej w latach 2007–2013, 2009–2015 i ich tekstach jednolitych oraz aktualizacjach, 

w tym ostatniej z sierpnia 2013 r. Określają one cele strategiczne, operacyjne i taktyczne na granicy ze-

wnętrznej, wewnętrznej i terytorium kraju. Należałoby zauważyć, iż ich katalog od 2009 r. sukcesywnie się 

zwiększał, przy pozostawieniu celów uprzednio określonych. 

W odniesieniu do analizy poprzedzającej reorganizację i likwidację oddziału w Kłodzku, należałoby po-

stawić pytania. 

1. Czy właściwie dobrano kryteria, które były brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji 

siedziby komendy Śląsko-Małopolskiego OSG w Raciborzu? Te kryteria były następujące: 

a) optymalna infrastruktura do zadań komendy oddziału; 

b) niższe roczne koszty utrzymania infrastruktury; 

c) położenie geograficzne względem terytorialnego zasięgu działania (woj. małopolskiego, śląskiego, 

opolskiego); 

d) łatwy dojazd (czas) do kluczowych z punktu widzenia zadań formacji lokalizacji; 

e) dojazd/dostęp do autostrady A4; 

f) możliwości przekazania/wykorzystania obiektów innym instytucjom. 

2. Czy powyższe kryteria zostały prawidłowo zastosowane w procesie decyzyjnym, który doprowadził do 

likwidacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej? 

3. Czy prawidłowa była przyjęta koncepcja „jednego oddziału Straży Granicznej na całą południową gra-

nicę RP”? 

Wnioski.  

1. Jednostki kontrolowane przed podjęciem decyzji o reorganizacji nie dokonały rzetelnej, merytorycznej 

oceny infrastruktury oddziałów oraz kosztów związanych z jej utrzymaniem. 

2. Położenie geograficzne oddziału względem terytorialnego zasięgu działania powinno odnosić się do 

usytuowania placówek SG, uwzględniać aspekty współpracy z organami państwa sąsiedniego oraz zapewniać 

rangę wynikającą z obecności SG na danym terenie. 

3. Kryterium „d” – łatwy dojazd (czas) do kluczowych z punktu widzenia zadań formacji lokalizacji – nie 

definiuje pojęcia „kluczowych lokalizacji”, a oceny dokonano pod kątem uzasadnienia przyjętej koncepcji 



 

 

jednego oddziału na granicy południowej w odróżnieniu od oceny tych lokalizacji w „Koncepcjach 

funkcjonowania Straży Granicznej (...)” aktualnych do marca 2012 r. i wynikających wniosków. 

4. Możliwość przekazania/wykorzystania obiektów innym instytucjom została zastosowana jako główny 

czynnik w lokalizacji Śląsko-Małopolskiego OSG w Raciborzu. 

5. Kryterium „łatwego dojazdu (czasu) do kluczowych z punktu widzenia zadań formacji lokalizacji” 

wyczerpuje oddzielnie wyszczególniony „dojazd/dostęp do autostrady A4”. 

6. Ocena kryteriów została dokonana pobieżnie, brak szerszego uzasadnienia likwidacji z dniem 31 

października 2013 r. utworzonej 1 stycznia 2010 r. placówki Straży Granicznej w Raciborzu. 

7. Brak jest zasadności przyjęcia koncepcji jednego oddziału na granicę południową przy jednoczesnym 

tworzeniu struktury organizacyjnej o znikomych kompetencjach (Karpackiego Ośrodka Wsparcia). 

Pogląd na zadania komendanta oprócz wskazanych w „Koncepcji (...)” dają regulaminy organizacyjne 

komend oddziałów realizujących swoje zadania wewnątrz kraju i na granicach wewnętrznych (dalej zwane 

„regulaminami”). Regulaminy określają zadania poszczególnych komórek organizacyjnych oddziałów, któ-

rych trzon (mimo niewielkich różnic w nazewnictwie) jest identyczny w każdej komendzie. Są to oddziały 

m.in. graniczny, operacyjno-śledczy, do spraw cudzoziemców, koordynacji działań, łączności i informatyki, 

kadr i szkolenia, pionu głównego księgowego, ochrony informacji, wydział kontroli i audytu wewnętrznego. 

Z formalnego punktu widzenia wykonują one zadania wynikające z obowiązków (zadań) nałożonych na 

komendanta oddziału, w tym też jako dyrektora generalnego urzędu. W świetle tych zadań dla oceny opty-

malności infrastruktury niezbędna byłaby wiedza dotycząca rodzaju obiektów np.: hali sportowej, strzelnicy, 

izby zatrzymań, aresztu w celu wydalenia, przystosowanie pomieszczeń biurowych do wymogów ochrony 

informacji, archiwum, węzła łączności, sieci teleinformatycznej, powierzchni magazynowych do przecho-

wywania broni i amunicji, garaży dla pojazdów specjalistycznych, co w przypadku porównania siedzib ko-

mend w Nowym Sączu, Kłodzku i Raciborzu nie miało miejsca. Należałoby wskazać fakt, że w trakcie pro-

cesu decyzyjnego uwaga została w tym zakresie przedstawiona w petycji przesłanej przez senatora RP Stani-

sława Koguta pismem z dnia 29 stycznia 2013 r. 

Wiedza taka pozwalałaby na ocenę całości kosztów funkcjonowania oddziału, np. od kosztów związanych 

ze szkoleniem doskonalącym funkcjonariuszy, przystosowania pomieszczeń do wymogów ochrony informa-

cji, ochrony danych osobowych, rozwinięcia sieci teleinformatycznej po koszty amortyzacji sprzętu wynika-

jące ze sposobu jego przechowywania.  

Przykładowo zarządzenie nr 54 komendanta głównego Straży Granicznej z 10 września 2010 r. w sprawie 

zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej 

w rozdziale dotyczącym doskonalenia zawodowego (§51) określa, że doskonalenie lokalne prowadzone jest 

przez jednostki organizacyjne i komórki wewnętrzne w szczególności w formie zajęć teoretycznych i prak-

tycznych mających na celu m.in. „utrzymanie i podnoszenie sprawności fizycznej oraz umiejętności strzelec-

kich funkcjonariuszy”. Z kolei zarządzenie nr 45 KGSG z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i prowa-

dzenia strzelania z broni strzeleckiej w Straży Granicznej, wprowadzające do użytku instrukcję w przedmio-

towej sprawie, określa m.in., (§5) że trening strzelecki organizuje się co najmniej raz na kwartał, a strzelanie 

sprawdzające (§6) corocznie. Doskonalenie lokalne prowadzone jest w oparciu o posiadaną lub wynajętą 

bazę szkoleniową. Kubaturę pomieszczeń administracyjnych – przyjmując jako czynnik obiektywny – nale-

żałoby ocenić przez pryzmat rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Biorąc powyższe pod uwagę, trzeba powie-

dzieć, że kryteria optymalności i infrastruktury, jak i koszty jej utrzymania są kryteriami istotnymi, lecz ich 

ocena wymaga szerszej analizy. Podsumowując, należy stwierdzić, że jednostki kontrolowane nie dokonały 

przed podjęciem decyzji o reorganizacji rzetelnej, merytorycznej oceny infrastruktury oddziałów oraz kosz-

tów związanych z jej utrzymaniem. 

W uzasadnieniu do projektu z dnia 18 stycznia 2013 r. rozporządzenia MSW w sprawie zniesienia niektó-

rych oddziałów SG oraz zmiany rozporządzenia (…) wskazuje się, że „dotychczasowe doświadczenia forma-

cji wskazują, iż należy dostosować zasięg terytorialny poszczególnych oddziałów SG do podziału admini-

stracyjnego kraju, zachowując jednak dla formacji charakter administracji niezespolonej”. Dalej jednak 

wskazuje się na „szybsze i precyzyjne reagowanie na zjawiska występujące w rejonie działania wojewody” 

oraz „obszar odpowiedzialności służbowej dostosowany do specyfiki realizowanych zadań – obejmujący 

teren całych województw (np. aktualne rozwiązanie utrudnia współpracę; wojewoda musi współpracować 

z komendantami różnych oddziałów)”. 

Przy określaniu zasięgu terytorialnego w oparciu o województwa, co ma uzasadnienie w głębi kraju, po-

mija się zupełnie współpracę komendanta z organami państw sąsiednich, Czech i Słowacji, która, jak wyka-

zano, jest utrudniona. Włączając województwo dolnośląskie, a tym samym część granicy południowej, do 



 

 

zasięgu terytorialnego Nadodrzańskiego Oddziału SG, dalej komplikuje się aspekt tej współpracy. 

Ważnym czynnikiem jest odniesienie do dokumentów strategicznych UE dotyczących zabezpieczenia 

granic. Lokalizacje te można wywieść z opisu obszarów działania Straży Granicznej w czteropoziomowym 

systemie zarządzania granicą zewnętrzną UE/Schengen, a konkretnie z określonych celów głównych i po-

średnich, m.in.: 

1. skupiska cudzoziemców pochodzących z państw trzecich; 

2. miejsca użyteczności publicznej, w których mogą gromadzić się cudzoziemcy; 

3. strzeżone ośrodki oraz areszt w celu wydalenia; 

4. infrastruktura dla zabezpieczenia działań wobec wydalanych cudzoziemców; 

5. punkty kontaktowe na granicy między państwami obszaru Schengen; 

6. szlaki komunikacyjne o szczególnym znaczeniu międzynarodowym, w tym węzły komunikacyjne 

(drogowe, kolejowe, lotnicze); 

7. infrastruktura wzdłuż szlaków komunikacyjnych (dworce autobusowe i kolejowe, stacje benzynowe, 

motele, parkingi itp.); 

8. miejsca potencjalnego przywracania kontroli. 

Nie mniej ważna jest sprawa przywrócenia kontroli granicznej. Jako przejścia na okres tymczasowego 

przywrócenia kontroli granicznej wskazano 254 miejsca. Na odcinku z Republiką Słowacką – 58, Republiką 

Czeską – 120, Republiką Federalną Niemiec – 43. Stanowić to może założenie, że ewentualne przyszłe przy-

wrócenie kontroli odbyłoby się w podobnej liczbie miejsc. Tak więc należy sądzić, że dla rzetelnej oceny 

sytuacji na granicy południowej niezbędna jest większa liczba sił i środków oraz odmienny sposób ich rozlo-

kowania niż na granicy zachodniej. 

We wcześniejszych opracowaniach, a w konsekwencji w materiale analitycznym z 15 stycznia 2013 r. 

i dalej w uzasadnieniu do rozporządzenia stwierdza się, że na granicy południowej Straż Graniczna nie ma 

bezpośredniego partnera do realizacji zadań, a współpraca opiera się głównie na wymianie informacji i prze-

kazywaniu osób. Tak więc rozpatrując położenie geograficzne względem terytorialnego zasięgu działania, 

trzeba wskazać, że istotniejsze z punktu widzenia zadań komendanta jest usytuowanie oddziału w stosunku 

do nadzorowanych placówek, a nie województw. 

W załączniku nr 3 „Czynniki warunkujące rozmieszczenie infrastruktury Straży Granicznej na terytorium 

RP” do „Założeń wieloletniej koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej (2009–2015)” z dnia 16 lutego 

2009 r. oparto się na tzw. działaniach kompensacyjnych w zamian za zniesienie kontroli na granicy we-

wnętrznej. Cytując za „Koncepcją funkcjonowania (...)”, w opisie celów działania w ramach działań kompen-

sacyjnych określony jest jeden z celów: „prowadzenie rozpoznania, ukierunkowanego na węzły komunika-

cyjne (drogowe, kolejowe, morskie i lotnicze), infrastrukturę wzdłuż szlaków komunikacyjnych (dworce 

autobusowe i kolejowe, stacje benzynowe, motele, parkingi, itp.)”. Przyjęcie kryterium „dostęp/dojazd do 

autostrady” oczywiście nie pozostaje bez znaczenia, jednak istotniejsze jest rozlokowanie miejsc, lokalizacji 

gdzie można prowadzić rozpoznanie zgodnie ze wskazanym celem.  

Należałoby też wskazać na proporcje liczby patroli po poszczególnych stronach granicy. W roku 2011 na 

granicy południowej było 225 patroli po stronie polskiej i 238 po stronie sąsiedniej, na granicy zachodniej 

230 po stronie polskiej i 564 po stronie niemieckiej. W roku 2012 na granicy południowej – 343 po stronie 

polskiej i 302 po stronie sąsiedniej, na granicy zachodniej – 434 po stronie polskiej i 684 po stronie niemiec-

kiej. Proporcje te wskazują na znaczne zaangażowanie strony polskiej w zakresie zapobiegania, wykrywania 

i zwalczania przestępczości po stronie niemieckiej. Zasadność zniesienia oddziałów na granicy południowej 

wywodzi się m. in. ze zmniejszenia liczby placówek, a w konsekwencji czynienia granicy południowej 

z nieznanych przyczyn słabiej chronioną. 

W obliczu zagrożeń towarzyszących narastającej fali migracji zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Euro-

pejskiej, przywrócenie Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kłodzku jest jak najbardziej 

zasadne i wskazane ze względu na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przygranicznym regionie sudec-

kim. 

Zniesienie w 2013 r. SOSG im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku (powołanego do życia w roku 1991) było 

efektem przeprowadzonej w latach 2012–2013 restrukturyzacji Straży Granicznej wprowadzającej zmiany 

organizacyjne i prawne w tej formacji. Sudecki Oddział Straży Granicznej został zlikwidowany wbrew wy-

pracowanej na lata 2007–2013 koncepcji przyjętej przez rząd, a następnie zmodyfikowanej w 2009 r., „Zało-

żeniom wieloletniej koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej na lata 2009–2015”. Koncepcji tej przy-

świecało założenie, że na granicy z jednym państwem funkcjonować będzie jeden oddział Straży Granicznej: 

na granicy z Niemcami – Nadodrzański Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim; na 

granicy z Czechami – Śląski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Kłodzku; na granicy ze Słowacją – Kar-



 

 

packi Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu. Wskazać należy, że Sudecki Oddział Straży 

Granicznej ochraniał większość z przeszło 700 km odcinka granicy z Czechami, w tym granicę zewnętrzną 

Unii Europejskiej (lotnisko Wrocław-Strachowice) oraz monitorował jedno z największych skupisk cudzo-

ziemców w kraju, jakim jest miasto Wrocław. 

Powodem likwidacji Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej było, jak tłumaczono, dostosowanie struktur 

organizacyjnych Straży Granicznej oraz ich lokalizacji na terytorium kraju do aktualnych i przewidywanych 

potrzeb, a więc obecność funkcjonariuszy SG w danym rejonie kraju uzasadniona miała być obecnością fak-

tyczną lub potencjalną cudzoziemców (rozpoznanie migracyjne), a południe kraju nie było rejonem zagrożo-

nym nielegalną migracją, gdyż granice z Czechami i Słowacją uznawane były za tzw. granice bezpieczne. 

Jak się okazało, przewidywania i wypracowane rozwiązanie były błędne, gdyż nie wzięto pod uwagę, że 

niektóre kraje wewnątrz strefy Schengen (głównie Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) staną się krajami tran-

zytowymi (a w obecnej sytuacji również docelowymi) dla rzesz uchodźców i migrantów z krajów spoza UE, 

jak choćby z krajów objętych konfliktami wojennymi na Bliskim Wschodzie czy w Afryce Północnej. 

Bezzasadna likwidacja Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku pozostawia ogromny odcinek 

południowej granicy Polski z dużo mniejszą obsadą placówki Straży Granicznej w Kłodzku znajdującej się 

obecnie w strukturach Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Komenda 

NOSG oddalona jest od siedziby placówki o 300 km, a dojazd wynosi co najmniej 4 godziny. W chwili obec-

nej w placówce Straży Granicznej w Kłodzku jest 90 funkcjonariuszy i 40 pracowników cywilnych. 

Przed likwidacją Sudecki Oddział Straży Granicznej składał się z komendy oddziału, w której pracowało 

co najmniej 150 funkcjonariuszy i około 150 pracowników cywilnych. Ponadto w strukturach Sudeckiego 

Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku znajdowały się 4 placówki: w Kłodzku, Jeleniej Górze, Legnicy i we 

Wrocławiu-Strachowicach. Zlokalizowanie w Kłodzku zarówno komendy oddziału, jak i placówki, pozwoli-

ło na zminimalizowanie sił potrzebnych do zarządzania i prowadzenia nadzoru nad działalnością placówek, 

oraz usprawniło funkcjonowanie placówki SG w Kłodzku. Łącznie w komendzie oddziału i placówce 

w Kłodzku było zatrudnionych 250–300 funkcjonariuszy i około 160 pracowników cywilnych. Funkcjonariu-

sze zatrudnieni w komendzie oddziału byli również wykorzystywani do wspierania placówek. 

W kwestii likwidacji Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku wypowiedziała się m.in. Rada 

Powiatu Kłodzkiego, która w 2012 r. sprzeciwiała się tej decyzji (uchwała nr VIII/96/2012 z dnia 24 paź-

dziernika 2012 r., na mocy której wystąpiono do ministra spraw wewnętrznych i komendanta głównego Stra-

ży Granicznej z prośbą o dokładne przeanalizowanie sytuacji i rozważenie decyzji). Sudecki Oddział Straży 

Granicznej został jednak zniesiony z dniem 15 listopada 2013 r. A tłumaczenie tej decyzji przez ministra 

spraw wewnętrznych i administracji oraz komendanta głównego SG było wątpliwe i budziło wiele kontro-

wersji i niejasności. Przeciwko tej decyzji, podjętej przez rząd PO-PSL, protestowali mieszkańcy, wiele or-

ganizacji, jak też samorządów lokalnych. 

Obecnie wobec prawdopodobnego napływu grup uchodźców na terytorium Polski oraz aby w porę zapo-

biec potencjalnemu kryzysowi społecznemu, powinno się niezwłocznie przeanalizować sytuację Straży Gra-

nicznej, dostosować jej struktury organizacyjne do aktualnych potrzeb. Nie bez znaczenia jest brak Straży 

Granicznej u naszego południowego sąsiada. Czesi nie czekają jednak na rozwój wypadków, tylko już pro-

wadzą analizy, jak zabezpieczyć swój kraj. Nie powinniśmy być bierni i w obliczu nadchodzących wyzwań 

powinniśmy podjąć zdecydowane działania. Nie można dopuścić do zaprzepaszczenia infrastruktury możli-

wej do odtworzenia w ramach oddziału oraz istniejącego jeszcze potencjału ludzkiego. 

Podsumowanie. 

Za przywróceniem stanu organizacyjnego Straży Granicznej sprzed likwidacji Oddziałów w Kłodzku 

i Nowym Sączu przemawiają: 

1. aktualna sytuacja migracyjna w Europie, 

2. brak rzetelnej kompleksowej analizy poprzedzającej decyzje o rozwiązaniu oddziału w Kłodzku 

i Nowym Sączu, 

3. umożliwienie wykonywania zadań ustawowych Straży Granicznej – w trakcie codziennych działań, jak 

i również w trakcie przywrócenia kontroli granicznej, 

4. wykonanie i realizacja założeń ochrony granic UE i właściwe stosowanie dorobku układu z Schengen, 

5. brak wyspecjalizowanych struktur do ochrony granicy państwowej u naszego południowego sąsiada, 

6. możliwość w chwili obecnej odtworzenia niskimi kosztami infrastruktury w Kłodzku, 

7. możliwość uzupełnienia stanu etatowego funkcjonariuszami, którzy stosunkowo niedawno odeszli ze 

służby, co znacznie obniżyłoby koszty szkoleń, uprawnień itp. 

8. Straż Graniczna, realizując ustawowe zadania, swoją obecnością działa również prewencyjnie i stanowi 

realnego partnera dla innych organów odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego; o znaczeniu 



 

 

organów Straży Granicznej w takich rejonach świadczą wystąpienia zarówno władz lokalnych, 

wojewódzkich, jak i osób publicznych związanych z danym terenem. 

Panie Ministrze, w związku z powyższym, działając w trybie art. 20 ust. 1, w związku z art. 21 ust. 1 

ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (DzU z 2011 r. nr 7 poz. 29 ze zm.), 

wnoszę o rozważenie reaktywacji Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej oraz podjęcie działań w celu za-

pewnienia poprawy bezpieczeństwa na granicy polsko-czeskiej. 

Z poważaniem 

Aleksander Szwed 

 

 

 
 


