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Interpelacja

Szanowny Panie Ministrze,

 

Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora art.14 ust 1 pkt. 7, art.
16 z dnia 9 maja 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 73 poz.    późniejszymi zmianami), oraz art. 191-350 z
193 Regulaminu Sejmu zwracam się do Pana Ministra  w sprawie zbyt malej ilości przejść
granicznych dla pracowników transgranicznych pracujących na terenie Republiki Czeskiej.

 

Od  4 maja 2020 r . można przekraczać granicę z Republiką Czeską bez odbywania
kwarantanny przez pracowników transgranicznych. Niestety wyłącznie na dotychczas czynnych
nielicznych przejściach granicznych.

Sytuacja ta spowoduje powrót do sytuacji sprzed wprowadzenia wymogu kwarantanny czyli de
facto zamknięcia ruchu dla pracowników transgranicznych.



Obserwowaliśmy wtedy wielogodzinne oczekiwanie dwa razy dziennie na odprawę na
przejściach oddalonym kilkadziesiąt kilometrów od miejsca pracy i zamieszkania, które w
rzeczywistości dzieli czasem kilkaset metrów.

Tymczasem istnieje wybudowana wielkim nakładem infrastruktura graniczna, której
bezproduktywnie pilnują służby graniczne, policja a nawet żołnierze z długą bronią.

Taka sytuacja ma miejsce w powiecie raciborskim na nieczynnym przejściu Pietraszyn-Sudice
a jedynym przejściem granicznym jest międzynarodowe przejście w Chałupkach z dużym
międzynarodowym towarowym ruchem autostradowym m.in. TiRów. Warto te zauważyć, ze
kilkanaście tysięcy polskich pracowników dojeżdża do czeskich zakładów codziennie więc nie
tylko łatwość przekraczania granicy ale i bliski dojazd do pracy warunkuje sens ich zatrudnienia
w Czechach.

Rozwiązaniem zaistniałej sytuacji, byłoby uruchomienie na wzór czeski „dedykowanych”
przejść granicznych, z których dotychczas korzystali pracownicy transgraniczni, gdzie
przekraczanie granicy mogłoby odbywać się sprawnie wg imiennych list zatrudnionych.
Częściowo sytuację w powiecie raciborskim poprawiłoby również uruchomienie
międzynarodowego przejścia w Pietraszynie-Sudicach.

Stawiam zatem po raz kolejny, w imieniu mieszkańców Ziemi Raciborskiej postulat
racjonalnego i empatycznego podejścia do ich problemów i szerszego zagadnienia ryzyka
utraty lokalnych miejsc pracy w dobie kryzysu gospodarczego w wyniku pandemii.

Wspólnie pytamy również co stoi na przeszkodzie takiemu rozwiązaniu?

Czy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmie działania mające na celu
uruchomienie dodatkowego przejścia granicznego w Pietraszynie lub dedykowanych wyłącznie
dla pracowników transgranicznych byłych przejść małego ruchu granicznego?

Z wyrazami szacunku,

Gabriela Lenartowicz
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