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Uprzejmie informuję, iż w dniach 13-15 kwietnia br. wizytowałem wraz ze 

współpracownikami Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w P . . Celem 

wizyty było sprawdzenie przestrzegania praw obywatelskich oraz zapoznanie się z 

warunkami służby i szkolenia a także najistotniejszymi problemami z jakimi 

funkcjonariusze spotykają się w czasie wykonywania zadań służbowych. Poza Oddziałem 

wizytowano podległe Oddziałowi Placówki Straży Granicznej w W. i K. . 

Odbyto spotkania z Komendantem Oddziału, oficerami kierującymi pracą placówek 

oraz funkcjonariuszami realizującymi ustawowe zadania. W czasie bezpośrednich spotkań 

zainteresowani mieli możliwość przedstawić Rzecznikowi problemy, które utrudniają im 

pełnienie służby. Uwagi i spostrzeżenia funkcjonariuszy zostały przekazane Komendantowi 

Oddziału podczas spotkania. 

Ze spraw przedstawionych przez funkcjonariuszy dwie wymagają interwencji Pana 

Ministra. Pierwsza z nich dotyczy rozpoczęcia budowy nowego obiektu dla Placówki Straży 

Granicznej w W.. Budynek w którym mieści się Placówka SG nie zabezpiecza w pełni 

potrzeb oraz wymogów, został bowiem pobudowany na początku lat sześćdziesiątych. 

Dotyczy to szczególnie warunków socjalnych, ilości pomieszczeń oraz ich wyposażenia. 

Jest to istotne z uwagi na położenie placówki, warunki terenowe oraz fakt, że 

funkcjonariusze pełnią służbę w systemie zmianowym, a do miejsca pełnienia służby 

dojeżdżają z pobliskich miejscowości. W przypadku niekorzystnych warunków 

atmosferycznych i niemożliwości dojazdu do miejsca zamieszkania, w Placówce nie ma 

warunków do zapewnienia im noclegu. Z relacji funkcjonariuszy pełniących służbę w PSG 
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w W. oraz Komendanta Oddziału wynika, że od 2004 r. jest przygotowany projekt 

budowy nowego obiektu, ale plany rozpoczęcia tej inwestycji są ciągle odkładane. Ponadto 

warunki pełnienia służby w Placówce SG w W. są zdecydowanie niekorzystne w 

porównaniu z sąsiednimi Placówkami, które po przeprowadzonych przebudowach i 

remontach oraz dostarczeniu specjalistycznego wyposażenia, spełniają wszystkie 

wymagania stawiane w tym zakresie przez Unię Europejską. 

Drugim problemem jest sprawa umundurowania funkcjonariuszy. Podczas odbytych 

spotkań wiele krytycznych uwag funkcjonariuszy, dotyczyło trudności w otrzymaniu 

munduru (nie są dostarczane we właściwej ilości do Oddziału) i braku odpowiednich 

rozmiarów umundurowania. 

Działając na podstawie, art. 16 ust 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987r. o Rzeczniku 

Praw Obywatelskich ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147) przedstawiam wyżej 

opisane sprawy, wyrażając nadzieję, że podjęte przez Pana Ministra działania 

przyczynią się do ich rozwiązania. 

Będę wdzięczny Panu Ministrowi za poinformowanie mnie o zajętym stanowisku 

wobec przedstawionych problemów. 


