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Szanowny Pan  

Grzegorz Schetyna 

Wicepremier Rządu 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  

            WARSZAWA 
     
 
 
 
 
ZAPYTANIE POSELSKIE 
 
Działając na podstawie art. 195 punkt 1 i 2 Uchwały Sejmu Rzeczpospolitej 
Monitor Polski z 1998 r. nr 44, poz.618 ze zm./, wnoszę niniejszym zapytanie 
poselskie w sprawie: likwidacji istniej ących komisariatów policji w 
dzielnicach Gdańsk Stogi i Gdańsk- Nowy Port w ramach planowanej 
wewnętrznej reorganizacji gdańskiej policji. 
 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

Zwracam się do Szanownego Pana Ministra w sprawie: planowanych 

działań Ministerstwa odnośnie reorganizacji  gdańskiej policji. W wyniku 

przeprowadzonych zmian mają zostać zlikwidowane dwa bardzo waŜne dla 

lokalnej społeczności komisariaty.  Z informacji przekazanych mi przez 

Radnych Miasta Gdańska wynika, iŜ w bieŜącym roku planowana jest 

likwidacja  30% komisariatów na terenie Gdańska, w tym Komisariatów Policji 



na Stogach oraz w Nowym Porcie. Prośby mieszkańców o interwencję w 

sprawie: zabezpieczenia poczucia bezpieczeństwa i ochrony mienia, stały się 

podstawą do złoŜenia zapytania poselskiego. W dotychczasowych działaniach 

władzy było otwieranie nowych komisariatów, a nie zmniejszanie ilości  

komisariatów. Mieszkańcy Stogów, podobnie jak Nowego Portu, według badań 

socjologicznych przeprowadzonych w ubiegłym roku przez Pracownię 

Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego, mają najniŜsze 

poczucie bezpieczeństwa w Gdańsku. Poprawa funkcjonowania i reorganizacja 

policji nie moŜe mieć na celu likwidacji danej jednostki, a unowocześnienie i 

zwiększenie liczby zatrudnionych funkcjonariuszy. Warto zaznaczyć, Ŝe 

dzielnice te są znacznie oddalone od centrum miasta, połoŜone w otoczeniu 

terenów przemysłowych, magazynowo-składowych. W dzielnicach tych 

ponadto występuje specyficzna przestępczość: odwierty w rurociągach, 

nielegalne wydobywanie bursztynu. Dzielnice mają w swej architekturze tereny 

pełne zieleni, przez co stały się  popularnym miejscem chętnie odwiedzanym 

przez turystów, ale i miejscem spacerów mieszkańców. W ostatnich latach 

Policja, swoją  pracą dla społeczeństwa zyskała, uznanie i szacunek.  Zamykanie 

komisariatów spowoduje oburzenie i słuszny protest mieszkańców. To władza 

ma zapewnić bezpieczeństwo i porządek w funkcjonowaniu społeczeństwa 

poprzez unowocześnianie juŜ istniejących komisariatów.  

 

 W związku z powyŜszym proszę o odpowiedź na następujące pytania: 

 

1) Czy w ramach planowanej reorganizacji funkcjonowania Policji zakłada 

się likwidowanie istniejących komisariatów? 

 

2) Ile komisariatów przewidzianych jest do likwidacji? 

 

3) Jakimi wskaźnikami kierowano się wyznaczając komisariaty, które 

zostaną likwidowane? 



 

4) Czy w sytuacji, gdy w roku 2012 Polska będzie organizatorem Mistrzostw 

Europy w Piłce NoŜnej, a Gdańsk ma być jednym z miast goszczących 

zagraniczne druŜyny,  likwidacja komisariatów jest celowa? 

 

5) Czy przewidziano: jakie skutki przyniesie likwidacja komisariatów Policji 

w dzielnicach Gdańska połoŜonych w sporej odległości od centrum 

miasta, takich jak Stogi i Nowy Port? 

 

Z powaŜaniem 

 

Marek Biernacki 

 


