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Szanowny Panie Generale, 

uprzejmie informuję, że w dniach 21 - 22 stycznia 2020 r. moi współpracownicy 

przeprowadzili wizytację Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we 

Wrocławiu (CSWIiCh) oraz 1 pułku saperów w Brzegu (1psap). 

Celem wizyty było sprawdzenie przestrzegania praw obywatelskich oraz zapoznanie 

się z warunkami służby i szkolenia, a także najistotniejszymi problemami żołnierzy. Odbyto 

spotkania z dowództwem, z oficerami, podoficerami oraz szeregowymi zawodowymi, 

podczas których zainteresowani mieli możliwość przedstawić swoje uwagi i wnioski.

Podczas przeprowadzonych rozmów żołnierze sygnalizowali następujące problemy:

1. Realizowanie należności mundurowych. W ocenie zainteresowanych problemy 

wynikają z niewłaściwych rozmiarów umundurowania oraz wydawania niektórych 

sortów polowych gorszej jakości. W konsekwencji powyższego np. obuwie letnie, 

użytkowane w terenie wystarcza jedynie na półtora roku, zamiast zakładanych 3 lat. 

Powodem tego jest traktowanie norm dla wojsk lądowych w kwestii umundurowania 

jednakowo – bez uwzględnienia specyfiki służby wojsk inżynieryjnych (działanie 

w polu). Niezadowolenie budzi także pierwszeństwo żołnierzy Wojsk Obrony 

Terytorialnej przy przydziale umundurowania.
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2. Zastrzeżenia do procesu wymiany munduru galowego (w tym dostępności 

materiału, względnie jego zgodności z nowym wzorem umundurowania). Termin 

wymiany został wydłużony do końca 2020 r. 

3. Zastrzeżenia dotyczyły także realizacji Karty Usługi Technicznej (KUT), która 

nawet w błahych sprawach (np. wymiany wężyka) potrafi trwać dwa tygodnie. 

W takich okolicznościach żołnierze warsztatu remontowo-inżynieryjnego organizują 

zbiórkę i kupują części we własnym zakresie.

4. Stan obiektów koszarowych 1psap przedstawia się następująco: 3 budynki 

koszarowe pozostają w b. złym stanie (nr 3, 5, 33) - zgłaszane są do przebudowy 

i remontów od kilku lat (od 2017 r.) i jak dotąd nie zostały uwzględnione w planie 

remontów. Szczególnie trudne warunki pozostają w budynku nr 3, w którym 

zakwaterowani zostali żołnierze służby przygotowawczej. Z uwagi na przeciekający 

dach pomieszczenia sanitarne (łazienki i toalety) znajdujące się na najwyższym 

piętrze są zagrzybione i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia przebywających tam 

żołnierzy (zarwany sufit). Natomiast na początku  bieżącego roku rozpocznie się 

remont budynku sztabowego. Pozostałe obiekty koszarowe  oraz stołówka , hala 

sportowa i boisko - pozostają w stanie dobrym. Należy podkreślić, iż w jednostce 

wyremontowano blisko 80 % garaży.

5. Wyposażenie w sprzęt transportowy jest różnej jakości – obok nowoczesnych 

pojazdów w 1psap znajdują się pojazdy z przekroczonymi resursami (58/322). 

Podkreślano dużą awaryjność pojazdów Star 266 (średni wiek 35 lat) oraz Honker 

(15 lat).

6. Podobnie wygląda wyposażenie w sprzęt specjalistyczny: np. jednostka dysponuje 

nowoczesnymi wysokowydajnymi filtrami do uzdatniania wody, natomiast wiertnice 

do wiercenia studni na podwoziu Ziła pochodzą z lat 80-tych. Z otrzymanych ze 

strony kadry wyjaśnień wynika, że wojsko odchodzi od wydobywania wody na rzecz 

jej oczyszczania z odkrytych zbiorników. W ocenie żołnierzy realnym problemem 

jest jednak koszt i dostępność sprzętu do wydobywania wody. Podobnie mosty 

przeprawowe – z jednej strony nowoczesny kołowy, z drugiej gąsienicowy 

z przełomu lat 60/70-tych. Priorytetem dostaw nowego sprzętu dla jednostki są 

samochody oraz maszyny do prac ziemnych (koparki, spychacze itp.).
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Działając na podstawie, art. 16 ust 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 2179 ze zm.) przedstawiam problemy poruszone przez 

żołnierzy, wyrażając nadzieję, że podjęte przez Pana Generała działania przyczynią się do 

ich wyjaśnienia i rozwiązania.

Będę wdzięczny Panu Generałowi za poinformowanie Rzecznika o zajętym 

stanowisku.

Pozostaję z wyrazami szacunku,

Stanisław Trociuk

ZASTĘPCA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

/-podpisano elektronicznie/
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