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OD BIZANCJUM PO ZARZUTY

98 711 POLICJANTÓW

4 448

stan na 31 grudnia 2018 r.

minimalna liczba osób planowanych
do przyjęcia do służby
w Policji w 2019 r.

4 294
liczba wakatów w garnizonach
policyjnych

ok. 20 tys.
cywili
komendant główny policji - generalny inspektor policji

Jarosław Szymczyk;

pełni funkcję od 13 kwietnia 2016 r., od 29 lat w policji

poprzednik insp.

Zbigniew Maj

(11 grudnia 2015 r.-15 lutego 2016 r.) oprowadzał dziennikarzy po swoim nowym gabinecie,

zarzucając poprzednikom styl bizantyjski; zaczął od czystek kadrowych, w przeddzień Wigilii 2015 r. zwolnił pięciu komendantów
wojewódzkich, 16 maja 2018 r. zatrzymany przez CBA; postawiono mu zarzuty dotyczące ujawniania informacji mediom;
Maj nie przyznał się do winy i zaczął krytykować polityków PiS
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LEPSZE ZWOLNIENIE
LEKARSKIE NIŻ SŁUŻBA

Lipiec-listopad 2018 r. - protest policjantów przeciwko niskim płacom,
nieobsadzaniu wakatów, zmianie zasad emerytalnych, nadużywania władzy
wobec funkcjonariuszy, ich ośmieszania i upolityczniania formacji.
Policjanci masowo odchodzili na zwolnienia
lekarskie; była obawa, czy policja będzie
w stanie ochronić manifestacje z okazji stulecia
odzyskania niepodległości, w tym Marsz
Niepodległości w Warszawie.

Przed 11 listopada zawarto porozumienie
z rządem: policjanci dostaną podwyżkę
o 655 zł w 2019 r. i o 500 zł w 2020 r. oraz
pełnopłatne nadgodziny od 1 lipca 2019 r.
Nie będzie wymogu ukończonych 55 lat
przy przechodzeniu na emeryturę.
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POLICJA PARTYJNA
CZY PONAD PODZIAŁAMI

Za czasów rządu PO-PSL wystarczyło stu policjantów do asystowania
Miesięcznicy Smoleńskiej, a np. w czerwcu 2017 r. blisko 1,9 tys. funkcjonariuszy.
Sama siódma rocznica, 10 kwietnia 2017 roku, pochłonęła aż 706 tys. zł.
Zabezpieczenie 40. ostatnich miesięcznic,
które odbyły się za rządów PiS to
szacunkowo 5,6 mln zł z budżetu państwa,
ale jak zauważa portal Oko.press, te koszty
mogą okazać się wyższe. Wyliczenia nie
obejmują np. dojazdów, zakwaterowania,
wyżywienia dla tych policjantów, którzy
byli specjalnie ściągani do stolicy z reszty
kraju.

8.05.2018 r. - Sąd Rejonowy
dla Warszawy Mokotowa
orzekł, iż zastosowanie przez
policjantów kajdanek wobec
Władysława Frasyniuka,
działacza opozycyjnego,
podczas zatrzymywania go
w domu 14 lutego 2018 r. było
"bezprawne, niedopuszczalne
i bezzasadne."
Frasyniuk: „Policja polska użyła
siły przeciwko obywatelom”.
Zatrzymanie nastąpiło w
związku z protestem Frasyniuka
10 czerwca 2017 r. w dniu
miesięcznicy smoleńskiej.
Były działacz opozycji został
wyniesiony za ręce i nogi z
Krakowskiego Przedmieścia.
Razem z innymi
kontrmanifestantami siadał
na chodniku i jezdni,
by uniemożliwić przemarsz
uczestnikom 86. miesięcznicy
katastrofy.
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POLICJA PARTYJNA CZY PONAD PODZIAŁAMI?
SĄDY BRONIĄ OBYWATELI PRZED POLICJĄ

5.03.2019 r. - Sąd Rejonowy
5.01.2018 r. – Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Śródmieścia
orzekł, że zatrzymanie
przez policję przed Marszem
Niepodległości w 2017 r.
działaczy Obywateli RP było
bezzasadne i nieprawidłowe.
Sąd powiadomił prokuraturę
o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa przez
funkcjonariuszy policji
w związku z art. 231 kodeksu
karnego, czyli przekroczeniem
uprawnień lub niedopełnieniem
obowiązków.

dla Warszawy – Śródmieście
uniewinnił 40 osób,
które 15 sierpnia 2017 roku
blokowały marsz narodowców
w Warszawie. Orzekł,
że ich protest nie był szkodliwy
społecznie, jak twierdziła
policja i prokuratura, bo ONR
i Młodzież Wszechpolska
są spadkobiercami
przedwojennych organizacji,
które były m.in. antysemickie.
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POLICJA PARTYJNA CZY PONAD PODZIAŁAMI?
RÓWNI I RÓWNIEJSI

Zatrzymania według potrzeb
 pozycja zarzuca policji, że nie jest w stanie dotrzeć do sprawców
O
nielegalnych zachowań, jeśli robią to pod sztandarami narodowców,
a w ciągu paru godzin zatrzymuje przeciwników obecnie rządzących,
np. uczestników pikiety pod TVP, którzy protestowali przeciwko
propagandzie uprawianej przez Magdalenę Ogórek. Ich wizerunki
i dane osobowe zostały podane w TVP.

Sprawa Igora Stachowiaka
15 MAJA 2016 r. w komisariacie Wrocław-Stare Miasto zmarł 25-letni Igor Stachowiak
– po zatrzymaniu go przez funkcjonariuszy policji na wrocławskim Rynku tego samego dnia.
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar stwierdził, że nie ma wątpliwości, że wobec
Stachowiaka zastosowano tortury oraz że sposób jego traktowania przez funkcjonariuszy
policji stanowił „rażące naruszenie praw obywatelskich”.
Media i posłowie PO dopytywali wówczas o znajomość Beaty Kempy, szefowej KPRM,
z policjantami, m.in. Jerzym Kokotem, który był komendantem komisariatu WrocławStare Miasto w czasie, gdy zmarł w nim Stachowiak, a który już po tej sprawie awansował
na zastępcę komendanta miejskiego policji we Wrocławiu. Kokot, tak jak Kempa pochodzi
z Sycowa.
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WICEMINISTER JAROSŁAW ZIELIŃSKI
– MIŁOŚNIK KONFETTI

Policja podlega wiceministrowi spraw
wewnętrznych Jarosławowi Zielińskiemu,
który zamienił ją w prywatny folwark.
To dla niego policjanci wycinali konfetti
i obsypywali go nimi z samolotu,
to nad nim roztaczano parasole, wytyczano
przejścia przez ulicę, a nawet strzelano z armat.
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WICEMINISTER JAROSŁAW ZIELIŃSKI
– MIŁOŚNIK KONFETTI

W 2018 r. policjanci z Suwałk zarzucili Zielińskiemu, że zrobił z nich
parobków i zmuszał do:
 całodobowej ochrony domu wiceministra, podłączenie alarmu
bezpośrednio do dyżurnego w KMP w Suwałkach, a nie do firmy
ochroniarskiej. Według mediów, Zieliński twierdził, że niedaleko
jego domu znaleziono odciętą głowę, dlatego potrzebuje ochrony,
tymczasem głowę znaleziono 20 lat temu 240 km dalej, a inną
rzeczywiście kilometr od domu wiceministra, ale 25 lat temu.
 przebierania się w garnitury, zakładania okularów i udawania BOR
(obecnie SOP) na oficjalnych spotkaniach Zielińskiego
 robienia za publiczność i wożenia cywilnych pracowników na debaty
społeczne z udziałem Zielińskiego
 p
 rzeprowadzania akcji „błysk”, ustawianie przy głównej drodze
policyjnych patroli i „błyskanie” do jadącego
z Warszawy wiceministra .
 z
 atrudnienia księdza w jednej z suwalskich komend, wożenie go
po Polsce służbowym samochodem przez kierowcę komendanta
 upolitycznienia polityki kadrowej
 p
 rzeprowadzenia czystki w suwalskiej policji; stanowiska kierownicze
objęli młodzi funkcjonariusze m.in.: sierżant sztabowy z kilkuletnim
stażem czy młodszy aspirant.

Skargi trafiły do posłanki Platformy Obywatelskiej
Bożeny Kamińskiej. W odpowiedzi na jej interpelację do
szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego przeprowadzono
kontrolę. Nie znaleziono powodu, by wszcząć postępowanie
dyscyplinarne wobec suwalskich policjantów. Stwierdzono
uchybienia ze strony niektórych przełożonych.
Nie potwierdzono informacji, aby Jarosław Zieliński
osobiście wydawał polecenia funkcjonariuszom.
Do posłanki Kamińskiej w sumie trafiło kilkaset skarg
od policjantów, którzy zarzucili przełożonym złe
traktowanie, faworyzowanie ludzi bez kompetencji,
przeprowadzanie czystek wraz z objęciem rządów przez
PiS, ciężkie warunki pracy.
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PYTANIA

1. D laczego premier nie zdymisjonował wiceministra spraw
wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego, pomimo
przekształcenia podlaskiej policji w jego prywatny folwark?
2. Na jakiej podstawie prawnej wiceminister Jarosław Zieliński
wykorzystuje funkcjonariuszy do ochrony prywatnego mienia,
do przebierania ich w SOP-istów, do udziału w społecznych debatach?
3. Ile w sumie kosztowało zabezpieczenie obchodów miesięcznic
katastrofy smoleńskiej za rządów PiS?
4. Ile policja przegrała postępowań dotyczących
protestów społecznych opozycji?
5. Dlaczego policja działa opieszale wobec np. narodowców,
a ściga bezwzględnie przeciwników rządu?

