
Uchwała Nr LII/227/2009 
Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 

z dnia 26 listopada 2009 roku 
 
w sprawie: zwiększenia liczby etatów w Komisariacie Policji Warszawa – Białołęka. 
 
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 marca  2002 r. o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.), mając na uwadze 
konieczność zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców Dzielnicy Białołęka  
w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rada Dzielnicy Białołęka uchwala,  
co następuje:  
 

§ 1. 
 
Rada Dzielnicy Białołęka wnioskuje do Rady m.st. Warszawy o podjęcie niezbędnych oraz 
niezwłocznych działań zmierzających do zwiększenia liczby etatów w Komisariacie Policji 
Warszawa-Białołęka zgodnie z zapisami § 2 niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 
1. Zwiększenie faktycznej obsady etatowej dzielnicowych Komisariatu Policji Warszawa - 

Białołęka do 28 funkcjonariuszy. 
2. Zwiększenie faktycznej obsady etatowej funkcjonariuszy Referatu Patrolowo-Interwencyjnego 

do 55 funkcjonariuszy. 
3. Zwiększenie faktycznej ilości etatów dyżurnych Komisariatu Policji Warszawa Białołęka  

do 10 funkcjonariuszy. 
4. Utworzenie etatowego zespołu ds. nieletnich w Komisariacie Policji Warszawa- Białołęka  

w obsadzie etatowej minimum 7 funkcjonariuszy. 
 

§ 3. 
 
Rada Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy apeluje do Pani Prezydent m.st. Warszawy  
o wsparcie działań Rady Dzielnicy w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców naszej 
Dzielnicy. 
 

§ 4. 
 
Rada Dzielnicy Białołęka zwraca się do Komendanta Stołecznego Policji o niezwłoczne podjęcie 
niezbędnych działań skutkujących faktycznym wzrostem etatów w Komisariacie Policji Warszawa 
Białołęka.  
 

§ 5. 
 
Uchwałę przekazuje się: 

1. Przewodniczącemu Rady m.st. Warszawy. 
2. Prezydentowi m. st. Warszawy. 
3. Komendantowi Stołecznemu Policji 

 
§ 6. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący  Rady 
Dzielnicy  Białołęka  m.st. Warszawy 

 
Paweł  Tyburc 



Uzasadnienie 
do uchwały Nr LII/227/09 
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy  
z dnia 26.11.2009 r. 

 
 

Dzielnica Białołęka jest najdynamiczniej rozwijającym się obszarem m. st. Warszawy.  
Od momentu utworzenia zreformowanego Komisariatu Policji Białoł ęka w 1999 roku liczba 
mieszkańców dzielnicy wzrosła trzykrotnie, od stanu ponad 30 tysięcy mieszkańców do 82.000  
w 2009 roku. Według szacunków Policji liczba osób niezameldowanych na terenie Dzielnicy 
wynosi ok. 15 -20 tys. Ponadto dynamicznie rozwija się budownictwo mieszkalne, sukcesywnie 
zasiedlane są nowe budynki. Sytuację dodatkowo komplikuje planowane uruchomienie na terenie 
dzielnicy w 2010 r. targowiska dla 3 tys. kupców, co będzie skutkowało codziennym, masowym 
przemieszczaniem się kilkutysięcznych grup ludzi. Tymczasem już w chwili obecnej Komisariat 
Policji Warszawa Białołęka nie jest w stanie etatowo obsłużyć pod względem prewencyjnym 
bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnić szybkiego reagowania służb na występujące zdarzenia 
w dzielnicy.  

Miasto Stołeczne przekazało Policji pomieszczenia na ul. Marywilskiej 44 na nowy rewir 
dzielnicowych. Po remoncie jest to miejsce nowoczesne i skomputeryzowane. Jednak z powodu 
małej ilości funkcjonariuszy nie jest odpowiednio wykorzystywane, nie utworzono tutaj 
całodobowego zespołu dyżurnych a mieszkańcy rozległego rejonu dzielnicy mają ograniczoną 
możliwość korzystania z rewiru.  

Obecnie na jednego dzielnicowego przypada ponad 5100 zameldowanych mieszkańców, 
natomiast w innych dzielnicach utrzymuje się w okolicach 3 tysięcy. Ta rosnąca dysproporcja ilości 
etatów policyjnych w stosunku do gwałtownego przyrostu liczby ludności powoduje pogorszenie 
poczucia bezpieczeństwa.   

W ostatnich latach na terenie Naszej Dzielnicy wzrasta ilość wykroczeń i przestępstw-takich 
jak np.: kradzieże, włamania, uszkodzenia mienia, bójki i pobicia, a także narkomania, 
dokonywanych przez nieletnich. W celu ograniczenia ilości czynów przestępczych popełnionych 
przez młodzież, a także zapewnienie pożądanej profilaktyki niezbędnym jest utworzenie  
w Komisariacie Policji Białołęka etatowego Zespołu ds. Nieletnich.  

Specyfika dzielnicy, jej rozległy obszar, przewidywany ciągły  dynamiczny przyrost liczby 
mieszkańców, a w szczególności budowa Centrum Targowego będzie generowała szybki wzrost 
przestępczości. Dlatego w trosce o nasze wspólne dobro jakim jest bezpieczeństwo obywateli, 
zwracamy się do: Rady m. st. Warszawy, Prezydenta Warszawy oraz Komendanta  Stołecznego  
z uchwałą Rady Dzielnicy w sprawie zwiększenia liczby etatów w Komisariacie Policji Warszawa 
Białołęka. 


