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Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z uzyskanymi informacjami dotyczącymi kontynuacji planu likwidacji etatów 

dyżurnych na komisariatach Policji w Kudowie-Zdroju, Lądku-Zdroju i Polanicy-Zdroju chciałbym 

wyrazić swój zdecydowany protest. 

Jako senator reprezentujący powiat kłodzki od kilku lat obserwuję nieustający proces 

marginalizowania naszego regionu, mający miejsce w wielu sferach naszego życia społecznego. 

Proces ten dotyka, ku mojego szczególnemu zaniepokojeniu, także sfery bezpieczeństwa. Plany, 

pochodzące jeszcze z poprzedniej kadencji, które mają zostać wprowadzone na wymienionych 

komisariatach już 1 lutego 2016 r., doskonale wpisują się w działania, które finalnie doprowadzą do 

spadku skuteczności funkcjonowania Policji na naszym terenie. Najpierw zlikwidowano mimo wielu 

protestów społecznych, ze strony zarówno mieszkańców, jak i lokalnych samorządów, Sudecki 

Oddział Straży Granicznej, a teraz próbuje się na poziomie komendy powiatowej kontynuować 

niekorzystne decyzje dotyczące Policji. 

Panie Ministrze, służba w Policji winna charakteryzować się skutecznością. Jestem przekonany, że 

decyzja o likwidacji etatów wysoko wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych dyżurnych spowoduje 

spadek poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Nie mogę pozostać obojętny wobec protestu 

rzeszy samorządowców, obywateli, a także samych policjantów. Na przestrzeni ostatnich kilku 

tygodni, od kiedy zostałem wybrany na stanowisko senatora RP, spotkałem się z licznymi prośbami o 

interwencję w przedstawionej sprawie. 

Uważam, że likwidacja etatów dyżurnych i próba zastąpienia funkcjonariuszy dyżurnych 

pełniących służbę innymi, nieprzygotowanymi do tej roli funkcjonariuszami spowoduje spadek 

skuteczności działań w terenie oraz może zainicjować masowe odejścia na emeryturę 

wykwalifikowanych i doświadczonych funkcjonariuszy, co zaowocuje brakiem zaufania do 

organizacji instytucji publicznych stojących na straży bezpieczeństwa obywateli. Likwidacja 

wspomnianych etatów zdecydowanie obniży także rangę komisariatów Policji. 

Nie jest dla mnie przekonująca argumentacja komendanta powiatowego Policji w Kłodzku, 

inspektora Andrzeja Sidorowicza-Radzikowskiego, który swoją decyzję uzasadnia koniecznością 

zmiany organizacji struktury na poszczególnych komisariatach, która to zmiana ma w zamyśle 

poprawić funkcjonowanie tychże jednostek. Spotkała się ona ze zdecydowanym protestem 

samorządowców, w tym radnych miejskich, którzy doskonale wyczuwają potrzeby społeczne. 

Dramatyczne dla mnie jest kierowanie się w decyzjach jedynie statystykami. Co niepokojące, spadek 

liczby przestępstw cięższego kalibru w Kudowie-Zdroju, w Lądku-Zdroju, czy w Polanicy-Zdroju, 

czyli efekt pracy sztabu policjantów, stanowi podstawę do niekorzystnych dla jednostek zmian. 

Jako senator wysoce cenię sobie wszystkie działania Policji prowadzące do poprawy 

bezpieczeństwa naszych mieszkańców, obawiam się jednak, że planowane działania, o których słyszę, 

pomimo zapewne szczerych intencji wymierzone zostaną zarówno w obywateli, jak i w dobre imię 

Policji. Nie mogę udzielić aprobaty dla procesu dalszej marginalizacji roli mniejszych miejscowości 

kosztem większych miast. Każdy obywatel naszego kraju ma prawo czuć się bezpiecznie bez względu 

na fakt, czy jest mieszkańcem niewielkiej miejscowości, czy też większej aglomeracji miejskiej. 

Wytypowanie do zmian 3 miejscowości uzdrowiskowych jest konkretnym potwierdzeniem faktu, 

że proces likwidacji komisariatów zainicjonowany na naszym terenie w ostatnich kilkunastu latach nie 

jest procesem zakończonym. Rozpoczęcie zmian organizacyjnych od likwidacji tak ważnych dla 

sprawności funkcjonowania Policji etatów uważam za niedopuszczalne. Obawiam się, że 

podejmowane działania pociągną za sobą w konsekwencji kolejne ruchy, które doprowadzić mogą do 

obniżenia rangi komisariatów Policji w wymienionych miejscowościach. 

Zadziwia mnie fakt, że niezrozumiałe próby ingerencji w strukturę komisariatów prowadzone są w 



uzdrowiskach odwiedzanych rocznie przez coraz liczniejsze grupy turystów. Z uwagi na sytuację 

geopolityczną wzrost turystyki krajowej może postępować we wzmożonym tempie, zwłaszcza o 

profilu turystyczno-uzdrowiskowym. Tendencja taka obserwowana była już w ostatnich latach. 

Polska Policja potrzebuje zwiększenia liczby etatów wśród funkcjonariuszy zajmujących się 

prewencją na naszych ulicach, nie może się to jednak odbywać kosztem wykwalifikowanej kadry. 

Nie rozumiem idei, która ewentualnie przyświecała podejmowanym próbom wprowadzenia zmian. 

Jeśli była to chęć usprawnienia działań, to nie znalazła ona aprobaty w oczach osób, które powinny 

mieć znaczący głos w sprawie funkcjonowania Policji, tj. samorządowców, obywateli i mieszkańców, 

a także wielu policjantów. Jeśli zaś zmiany miałyby być podyktowane względami ekonomicznymi, to 

byłoby to, moim zdaniem, niegodziwe. 

Panie Ministrze, w związku z przedstawioną argumentacją zwracam się z prośbą o 

niewprowadzanie w życie przygotowywanych zmian w strukturze funkcjonowania Policji na ziemi 

kłodzkiej. Liczę, że proces zapoczątkowany jeszcze za rządów poprzedniej koalicji, będzie procesem 

odwracalnym za rządów Prawa i Sprawiedliwości. 

Aleksander Szwed 

 


