
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 

na 26. posiedzeniu Senatu 

w dniu 22 września 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jaro-

sława Zielińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W niniejszym oświadczeniu pragnę się zwrócić z apelem o wsparcie ze strony Pana Ministra budowy no-

wej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, która to inwestycja została umieszczona na liście 

podstawowej Komendy Głównej Policji i jest przygotowywana do realizacji w ramach projektowanej ustawy 

o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura 

Ochrony Rządu na lata 2017–2020”. 

Po zapoznaniu się z warunkami pracy wadowickich policjantów stwierdzam, że mają oni najtrudniejsze 

warunki pracy spośród policjantów wszystkich komend powiatowych w moim okręgu wyborczym obejmują-

cym oprócz powiatu wadowickiego powiaty chrzanowski, myślenicki, oświęcimski i suski. W ostatnich la-

tach poczyniono inwestycje w sąsiednich powiatach, natomiast siedziba KPP w Wadowicach pozostała bez 

wsparcia. Tymczasem tutejsza komenda stanowi ważny ośrodek kierowania, szkolenia i dowodzenia w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa w powiecie wadowickim i tej części zachodniej Małopolski. 

Perturbacje związane z realizacją inwestycji w postaci nowej siedziby wadowickich policjantów ciągną się 

już od kilku lat. W 2012 r. podjęto działania związane z opracowaniem koncepcji budowy nowego budynku, 

ale niestety z uwagi na niemożność pozyskania działki inwestycja nie została wówczas wpisana do programu 

modernizacji i standaryzacji Policji na lata 2013–2015. Urząd Miasta w Wadowicach przekazał w formie 

darowizny na rzecz Skarbu Państwa działki z przeznaczeniem na ww. budowę, a w 2015 r. w uchwale budże-

towej Wadowic zabezpieczone zostały środki na opracowanie dokumentacji projektowej nowej siedziby 

miejscowej Policji. Wyłoniono wykonawcę projektu oraz zlecono opracowanie dokumentacji wraz z uzyska-

niem pozwolenia na budowę, które w lipcu br. zostało udzielone na mocy decyzji starosty wadowickiego. 

Inwestycja została także pozytywnie zaopiniowana przez wojewodę małopolskiego. 

W związku z wysokim stopniem zaawansowania starań o skuteczną realizację opisywanej inwestycji oraz 

w pełni uzasadnioną argumentacją w całej rozciągłości podpisuję się pod staraniami wadowickich funkcjona-

riuszy Policji o nową siedzibę i w pełni popieram ich prośbę o wsparcie przez resort przedmiotowej inwesty-

cji. Miałem możliwość, pełniąc przez 20 lat funkcję wójta i starosty, przyjrzeć się codziennej pracy i działa-

niom policjantów podczas takich zdarzeń jak wypadki drogowe, różnego rodzaju interwencje siłowe czy ko-

nieczność reagowania w trakcie innych sytuacji, w których występowało zagrożenie życia, zdrowia i mienia 

mieszkańców. Oceny, jakie należały się policjantom, z mojej strony zawsze były najwyższe, podobnie jak 

mój szacunek i kierowane w ich stronę uznanie. 

Z tego osobistego doświadczenia płynie moja prośba i apel do Pana Ministra, by w razie wejścia w życie 

ww. projektu ustawy przedstawiana inwestycja mogła zostać jak najszybciej zrealizowana, dzięki czemu 

policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach będą mogli służyć w godnych warunkach i cieszyć 

się nową siedzibą. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 
 


