
Oświadczenie złożone 

przez senatora Tomasza Grodzkiego 

na 69. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 grudnia 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Obecnie MSWiA prowadzi wzmożoną politykę przywracania czy też otwierania nowych posterunków Po-

licji. Co jakiś czas słyszymy, że w małych miejscowościach Pan Minister czy też sekretarz stanu, pan Jaro-

sław Zieliński, przecinacie wstęgi podczas otwarć nowych posterunków. Jako senator ziemi zachodniopo-

morskiej zwracam się z pytaniem o możliwość utworzenia komisariatu Policji wodnej w Szczecinie na Mię-

dzyodrzu. 

Niegdyś w ramach struktury komendy miejskiej istniał Komisariat Policji Międzyodrze, którego obecnie 

nie ma. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, iż garnizon szczecińskiej Policji ma jeden z największych akwe-

nów wodnych do zabezpieczenia. Oprócz rozległości obszaru jest on również skomplikowany pod względem 

prawnoadministracyjnym, ponieważ łączą się tu wody śródlądowe z morskimi. Ten problem nie występuje 

nigdzie indziej w Polsce, więc ważne jest, aby ten obszar działania był dobrze zabezpieczony. Za utworze-

niem przedmiotowego komisariatu przemawia również fakt, że nasze województwo jest jednym z 4 woje-

wództw, w których w latach 2014–2017 corocznie odnotowuje się największą liczbę utonięć. Ponadto do 

najistotniejszych zdefiniowanych problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku na 

obszarach wodnych w województwie należy m.in. brak możliwości elastycznego przemieszczania sił i środ-

ków, wykorzystywanie funkcjonariuszy Policji wodnej do innych zadań, małe wykorzystanie jednostek pły-

wających, brak ujednoliconego systemu szkoleń, a także brak kontroli na wodach i terenach przywodnych 

w okresie jesienno-zimowym. Wobec tego pragnę zasygnalizować konieczność zajęcia się tym problem 

i rozważenie utworzenia komisariatu, który mógłby działać w strukturze komendy wojewódzkiej oraz zabez-

pieczałby duży obszar wodny, rozciągający się między Gryfinem a Goleniowem. 

Oprócz zwrócenia uwagi na kwestię strukturalną pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra na brak odpowied-

niego przeszkolenia i niedobór sprzętu, który wykazał raport NIK. Obecnie w Szczecinie zatrudnionych jest 

tylko 8 policjantów w Referacie Wodnym, a to stanowczo za mało na tak wielki obszar działania. Do tego 

oprócz przeszkolenia w zakresie służby na wodach nie przeprowadza się innych niezbędnych szkoleń, jak np. 

z zakresu nurkowania, obsługi sprzętu typu radary i sonary oraz transportu łodzi, do czego jest wymagane 

prawo jazdy kategorii C+E. Rażący jest również brak wystarczającego sprzętu osobistego policjanta w posta-

ci butli ratunkowych czy też strojów służbowych. 

Mając to na względzie, proszę o odpowiedź na następujące pytania. 

1. Czy rozważane jest przywrócenie posterunku Policji wodnej w Szczecinie? 

2. Czy w planach MSWiA lub Komendy Głównej Policji przewidziane jest doposażenie komórek wod-

nych oraz przywrócenie szkoleń, które niegdyś istniały? 

Z poważaniem 

Tomasz Grodzki 


