
Oświadczenie złożone 

przez senatora Aleksandra Szweda 

na 14. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 kwietnia 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z przeprowadzeniem likwidacji etatów dyżurnych, która została wdrożona w gminie Ziębice 

jeszcze w poprzedniej kadencji, zostałem poproszony o interwencję, której celem ma być przywrócenie funk-

cjonowania etatów dyżurnych w Komendzie Policji w Ziębicach. 

Jako senator reprezentujący m.in. powiat ząbkowicki, wcześniej zaś radny powiatowy, od kilku lat obser-

wowałem nieustający proces marginalizowania naszego regionu, który toczy się w wielu sferach naszego 

życia społecznego. Proces ten dotknął również sfery bezpieczeństwa. 

Mimo wielu protestów, zarówno samorządowców, jak i mieszkańców gminy Ziębice, przeprowadzony zo-

stał proces likwidacji etatów dyżurnych. W opinii mieszkańców bezpośrednio uderzyło to w ich poczucie 

bezpieczeństwa. 

Służba w Policji, aby była efektywna, powinna opierać się na wyspecjalizowanych kadrach. Jednym z fi-

larów tych kadr byli funkcjonariusze służący na etatach dyżurnych. Zmiany przeprowadzone w Policji 

w naszym regionie za rządów PO–PSL spotkały się ze zdecydowanym protestem, w przypadku gminy Ziębi-

ce zwłaszcza protestem samorządowców, w tym radnych powiatowych, którzy doskonale wyczuwają potrze-

by społeczne. Swemu niezadowoleniu dali oni wyraz, gromadząc ponad 1 tysiąc podpisów pod petycją prze-

ciwko likwidacji dyżurek. 

W ubiegłym roku podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi nasz program wyborczy spotkał się 

ze zdecydowaną aprobatą ze strony społeczeństwa. Jednym z jego punktów było przywracanie obywatelom 

poczucia bezpieczeństwa. Sądzę, że jednym z jego elementów winno być przywrócenie wyspecjalizowanych 

etatów dyżurnych także w gminie Ziębice. 

Panie Ministrze, w związku z tymi argumentami, działając w trybie przepisów art. 20 ust. 1 w związku 

z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (DzU z 2011 r. nr. 7 

poz. 29 ze zm.), zwracam się z prośbą o rozważenie przywrócenia w Komendzie Policji w Ziębicach etatów 

dyżurnych. 

Z poważaniem 

Aleksander Szwed 

 
 


