
Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Góreckiego 
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Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Jako senator reprezentujący Warmię i Mazury jestem głęboko zaniepokojony redukcją 75 etatów policyj-

nych w garnizonie warmińsko-mazurskim. Jest to kolejny etap procesu, w wyniku którego w ciągu trzech lat 
zlikwidowano już 136 etatów, co znacznie utrudnia lub wręcz uniemożliwia utrzymanie właściwego poziomu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zaniedbanie tej sfery życia publicznego powoduje również niepożą-
dane konsekwencje społeczno-gospodarcze – niektóre programy unijne są zależne od „wskaźników poprawy 
bezpieczeństwa”, dlatego absorpcja środków finansowych może zostać ograniczona. 

Redukcje są efektem stosowania parametrów określonych w zarządzeniu komendanta głównego Policji 
nr 88 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie naliczeń etatowych w Policji (Dz. Urz. KGP z 2011 r. nr 2, poz. 7). 
Niektóre zasady zawarte w owym zarządzeniu krytykuje między innymi prezydium wojewódzkiej komisji 
dialogu społecznego. Szczególnie krzywdzące dla naszego regionu, jednego z największych w Polsce, jest 
zbagatelizowanie kryterium obszaru województw – ma ono tylko 5% wpływu na liczbę etatów policyjnych. 
Kontrowersje budzi również sposób, w jaki uwzględnia się przestępczość (30% wpływu) przy ustalaniu licz-
by funkcjonariuszy potrzebnych w danym regionie. Stosowanie wspomnianego parametru w tej formie pro-
wadzi do tego, że skuteczna praca policjantów, w rezultacie której obniża się poziom przestępczości, jest 
powodem do zwolnień. 

Na bezpieczeństwo w województwie warmińsko-mazurskim oddziałują co najmniej dwa dodatkowe 
czynniki, których nie wolno ignorować. Pierwszy to turystyczny charakter regionu, drugi – otwarcie małego 
ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim. Warmię i Mazury odwiedza co roku średnio 5 milionów 
osób, co odzwierciedla się także w zwiększonej liczbie dochodzeń i śledztw. Duży poziom anonimowości 
wśród turystów utrudnia wykrycie sprawców. Z kolei otwarcie małego ruchu granicznego to nowe, dodatko-
we wyzwanie dla policjantów. Uproszczenie formalności związanych z przekazaniem granicy może dopro-
wadzić do zaistnienia takich zjawisk jak: przemyt, przestępczość gospodarcza, przestępczość narkotykowa 
oraz handel ludźmi. 

W 2013 r. systematycznie redukowany warmińsko-mazurski garnizon Policji staje przed trudnym wyzwa-
niem sprostania nowym obowiązkom z poważnym ubytkiem w swoich szeregach. Jest to skutek stosowania 
parametrów określonych w zarządzeniu komendanta głównego Policji, dlatego wraz z prezydium wojewódz-
kiej komisji dialogu społecznego proszę o ich ponowne rozpatrzenie. Poprawę zapewni dopiero nowelizacja 
kryteriów funkcjonujących niewłaściwie oraz uzupełnienie zasad naliczania etatów w policji o mechanizm 
uwzględniający specyfikę województw. Sprawę tę należy uznać za pilną. Zwracam się do Pana Ministra z py-
taniem o działania podjęte w celu zadośćuczynienia potrzebom województwa warmińsko-mazurskiego. 

Z poważaniem 
Ryszard Górecki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




