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Minister
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

BMP-0713-1-90/2017/PS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 12316 Posła na Sejm RP Pana Macieja Masłowskiego 

w sprawie projektu wprowadzenia nowych zasad wydatkowania środków finansowych na cele ochrony 

przeciwpożarowej z uwzględnieniem potrzeb krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na wstępie 

należy wskazać, że ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, 

która w dniu 17 maja 2017 roku została przyjęta bez poprawek przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej (RP), 

zwana dalej „ustawq zmieniajqcq", zakłada zmianę sposobu przekazywania środków finansowych 

uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia i przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń 

w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 736). Na podstawie omawianej ustawy podmiotem dokonującym rozdziału 

wymienionych środków na ściśle określone cele ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem potrzeb 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) będzie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 

(PSP), który jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji KSRG oraz ochrony 

przeciwpożarowej (a zarazem Szefem Obrony Cywilnej Kraju). Ustawa zmieniajqca określa również, 

że Komendant Główny PSP 50% otrzymanej kwoty przeznaczy na ochotnicze straże pożarne (OSP), 

a 50% na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1 - 5 i 8 ustawy 

o ochronie przeciwpożarowej.

Trzeba w tym miejscu dodać, że rozdział omawianych środków nastąpi na podstawie wniosków 

jednostek OSP, które posiadają najlepszą wiedzę na temat swoich potrzeb. Przedmiotowe wnioski 

zostaną następnie zaopiniowane przez komendantów powiatowych oraz wojewódzkich PSP pod kątem 

spełnienia podstawowego, ustawowego warunku „cele ochrony przeciwpożarowej". Potrzeby OSP będą 

starannie analizowane i rozplanowywane z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania 

przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych i pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej, 

a przekazanych do dyspozycji Komendanta Głównego PSP.

Rozwiązanie przewidziane w ustawie zmieniajqcej ma na celu przyczynienie się do równego 

traktowania jednostek OSP oraz równomiernego wsparcia finansowego wszystkich jednostek ochrony
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przeciwpożarowej na terenie kraju (przy jednoczesnym uwzględnieniu danych, m.in. dotyczących rodzaju 

i częstotliwości występowania zagrożeń na danym obszarze). Ponadto opisane rozwiązanie zmierza 

do wzmocnienia potencjału zarówno krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, jak i systemu ochrony 

przeciwpożarowej oraz ich spójnego funkcjonowania.

Szczegółowy sposób i tryb rozdziału środków, przy dążeniu do zapewnienia skutecznego 

funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, zostanie określony w drodze rozporządzenia.

W resorcie spraw wewnętrznych i administracji trwają prace legislacyjne nad projektem 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu i trybu rozdziału 

środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej, który zakłada, 

iż Komendant Główny PSP będzie dokonywał rozdziału środków finansowych zgodnie z planem 

wydatków na dany rok. Przekazywanie jednostkom ochrony przeciwpożarowej przez Komendanta 

Głównego PSP środków uzyskanych od zakładów ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia 

od ognia nastąpi po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez te jednostki za pośrednictwem organów PSP - 

komendanta wojewódzkiego oraz komendanta powiatowego (miejskiego). Oznacza to, że potrzeby 

jednostek OSP będą opiniowane, w porozumieniu z właściwymi terytorialnie Zarządami Oddziałów 

Powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, przez właściwych 

terytorialnie komendantów powiatowych (miejskich) PSP z uwzględnieniem wszystkich źródeł 

finansowania OSP. Należy zaznaczyć, że komendanci PSP znają specyfikę regionów, 

w których funkcjonują jednostki OSP, co pozwoli odpowiednio zweryfikować potrzeby tych jednostek. 

Przedmiotowy projekt jest po etapie uzgodnień wewnątrzresortowych.

Ponadto należy zauważyć, iż wejście w życie ww. opisanego rozporządzenia zależy od daty 

ogłoszenia ustawy zmieniającej (14-dniowe vacatio legis).

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Minister
~ Spraw Wewnętrznych 

* i Administracji

BMP-0713-1-91/2017/PS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na ponowną interpelację numer 10335 Posła na Sejm RP Pana Józefa Brynkusa 

w sprawie nieprawidłowości w Policji należy wskazać, co następuje.

Na wstępie, w kontekście informacji przedstawionych w odpowiedzi z dnia 29 marca 2017 roku 

na interpelację Pana Posła o numerze 10335, o realizacji pierwszego etapu ujętego w Programie 

modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 

2017-2020 przedsięwzięcia pn. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy, 

(dotyczącego podwyższenia miesięcznego uposażenia o 253 zł miesięcznie) trzeba podkreślić, 

że podwyższenie uposażenia każdemu policjantowi o 218 zł, a w przypadku stanowisk zaszeregowanych 

do grupy uposażenia od 2 do 5 o około 270 zł oznaczało, że uposażenie na stanowiskach najniżej 

zaszeregowanych w wymiarze procentowym wzrosło w większej mierze. Mianowicie w przypadku 

stanowiska zaszeregowanego do 2 grupy podwyżka o 270 zł oznaczała około 9% wzrost uposażenia, 

natomiast w przypadku stanowiska zaszeregowanego do 12 grupy podwyższenie uposażenia o 218 zł 

dało 2,5% wzrost łącznego uposażenia.

Odnosząc się do postulowanego przez Pana Posła podwyższania uposażeń na najniższych 

stanowiskach warto przypomnieć, że przy dwóch ostatnich podwyżkach uposażeń, tj. od dnia 1 stycznia 

2016 roku oraz od dnia 1 lipca 2012 roku dokonywano jednakowych kwotowo podwyżek dla każdego 

policjanta. I tak, od dnia 1 stycznia 2016 roku podwyższono dotychczasową wielokrotność kwoty bazowej 

stanowiącą przeciętne uposażenie policjantów z 2,87 do poziomu 3,01, co umożliwiło dokonanie 

podwyżek uposażeń policjantów na poziomie 5%. W wyniku powyższego przeciętne, miesięczne 

uposażenie policjanta (wraz z miesięczną równowartością nagrody rocznej) wzrosło z 4.372 zł do 4.591 zł, 

tj. o 219 zł, a bez nagrody rocznej o 202 zł.

W celu wdrożenia indywidualnych podwyżek uposażeń dokonano zmiany stawki dodatku za stopień 

poprzez podwyższenie stawki w każdym stopniu służbowym o jednakową kwotę 202 zł.

Natomiast, pomimo zamrożenia wynagrodzeń w sferze budżetowej, policjanci oraz funkcjonariusze 

innych służb oraz żołnierze zawodowi otrzymali od dnia 1 lipca 2012 roku po 300 zł podwyżki. Nastąpiło
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wówczas podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów 

z 2,65 do 2,87, tj. o 0,22 i w konsekwencji nastąpił wzrost przeciętnego, miesięcznego uposażenia

policjantów z 4.037 zł do 4.372 zł.

W celu realizacji podwyżki uposażeń rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 

18 czerwca 2012 r. zmieniajgcym rozporzqdzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania 

i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, 

od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. poz. 713), podwyższono stawki 

dodatku za posiadany stopień policyjny o 300 zł we wszystkich stopniach. Przyjęcie takiego rozwiązania 

oznaczało, że policjanci na najniższych stanowiskach otrzymywali w wymiarze procentowym wyższą 

podwyżkę od policjantów zaszeregowanych do wyższych grup uposażenia.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniajgcym rozporzqdzenie w sprawie szczegółowych zasad 

otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania 

wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. poz. 135), w ramach 

awansu poziomego wprowadzono nowe stanowisko „starszego dzielnicowego" zaszeregowane 

do 5 grupy uposażenia. W ten sposób przekwalifikowano około 1.600 stanowisk, co stanowi 20% etatów 

dzielnicowych. Rozwiązanie takie miało na celu podniesienie rangi stanowiska dzielnicowego. W efekcie 

wprowadzenia ścieżki awansu poziomego w obrębie dzielnicowych - starszego dzielnicowego - 

ograniczono fluktuację kadr w obrębie komórek dzielnicowych, co skutkuje podniesieniem poziomu 

realizacji ustawowych zadań Policji. W konsekwencji na 1.600 stanowiskach wzrosło uposażenie 

zasadnicze o 154 zł, a z uwzględnieniem dodatku „stażowego" wzrost ten wyniósł łącznie około 200 zł.

Ponadto omawiając zagadnienia dotyczące uposażeń funkcjonariuszy Policji trzeba zauważyć, 

że zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.: Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1782 z późn. zm.) wysokość uposażenia zasadniczego policjanta jest uzależniona od grupy 

zaszeregowania jego stanowiska służbowego oraz posiadanej wysługi lat. Z kolei na podstawie 

art. 104 ww. ustawy policjantowi przysługuje dodatek za stopień w wysokości uzależnionej 

od posiadanego stopnia policyjnego. Jednocześnie policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku 

kierowniczym lub samodzielnym przysługuje dodatek funkcyjny, a na pozostałych stanowiskach policjant 

za należyte wykonywanie obowiązków służbowych może otrzymywać dodatek służbowy. Policjantowi 

mogą być także przyznawane dodatki do uposażenia uzasadnione szczególnymi właściwościami, 

kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby.

Poza ww. przepisami prawa zawartymi w rozdziale 9 ustawy o Policji zatytułowanym Uposażenia 

i inne świadczenia pieniężne policjantów szczegółowe zasady przyznawania funkcjonariuszom 

uposażenia, w tym grupy zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów oraz odpowiadające 

im stawki uposażenia zasadniczego wyrażone w postaci mnożników kwoty bazowej zostały uregulowane 

w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie

tel. +48 22 621 20 20 
fax +48 22 601 39 88

ul. Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa, Polska 
mswia.gov.pl 2/8



szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków 

do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego 

(t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1236 z późn. zm.).

Warto w tym miejscu zauważyć, że zróżnicowanie uposażenia zasadniczego w zależności od rangi 

i wielkości jednostki organizacyjnej występuje jedynie w przypadku stanowisk kierowniczych 

i samodzielnych zaszeregowanych od kategorii 8 i wyższej. Natomiast w przypadku stanowisk 

zaszeregowanych w kategorii od 1 do 7 do stanowisk tych, we wszystkich jednostkach organizacyjnych, 

przypisany jest jeden ten sam poziom uposażenia zasadniczego.

Przechodząc do kwestii dotyczącej premiowania funkcjonariuszy Policji należy wskazać, że takim 

elementem uposażenia jest dodatek funkcyjny i służbowy. Stosownie do § 8 ww. rozporządzenia, 

dodatek funkcyjny przysługujący na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym przyznaje się w stawce 

kwotowej w wysokości, która zależy od: 1) rangi zajmowanego stanowiska, 2) zakresu ponoszonej 

odpowiedzialności z uwzględnieniem szczebla i wielkości kierowanej jednostki lub komórki, 

3) posiadanych kwalifikacji zawodowych. Dodatek ten nie może przekraczać ustalonego, procentowego 

limitu określonego dla trzech kategorii stanowisk. Wskazany dodatek wynosi: 1) do 80% (I kategoria) - 

dla komendantów oraz dyrektorów biur i ich zastępców, 2) do 70% (II kategoria) - na pozostałych 

stanowiskach kierowniczych, 3) do 60% w (III kategoria) - na stanowiskach samodzielnych, podstawy 

wymiaru stanowiącej sumę uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień. Dodatek funkcyjny można 

w zależności od oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji przez niego zadań 

i czynności służbowych: 1) podwyższać na stałe lub na czas określony; 2) obniżać nie więcej jednak 

niż o 30% otrzymywanej stawki. Dodatek ten obniża się w granicach od 20 do 50% otrzymywanej stawki 

w przypadku: 1) naruszenia przez policjanta dyscypliny służbowej, za które wymierzono mu karę 

dyscyplinarną; 2) niewywiązywania się przez policjanta z obowiązków służbowych stwierdzonego w opinii 

służbowej; 3) nieprzydatności policjanta na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej w opinii służbowej 

w okresie służby przygotowawczej.

W przypadku policjanta pełniącego służbę na stanowisku wykonawczym przyznaje się dodatek 

służbowy w oparciu o zasady określone w § 9 wspomnianego rozporządzenia. Dodatek ten przyznaje się 

w stawce kwotowej nieprzekraczającej 50% podstawy wymiaru, stanowiącej sumę uposażenia 

zasadniczego i dodatku za stopień. Ponadto wysokość ww. dodatku zależy od oceny wywiązywania się 

przez policjanta z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem ich charakteru i zakresu oraz rodzaju i poziomu posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Dodatek służbowy może być podwyższany na stałe lub na czas określony w związku z powierzeniem 

policjantowi nowych lub dodatkowych zadań bądź obowiązków służbowych na innym stanowisku, 

a także za wzorową służbę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek służbowy podlega 

obniżeniu tak jak dodatek funkcyjny albo ulega cofnięciu w sytuacji: 1) naruszenia przez policjanta 

dyscypliny służbowej, za które wymierzono mu karę dyscyplinarną wydalenia ze służby;
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2) niewywiązywania się przez policjanta z obowiązków służbowych stwierdzonego w okresie służby stałej 

w dwóch kolejnych opiniach służbowych, między którymi upłynęło co najmniej 6 miesięcy;

3) nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej. 

Ponowne przyznanie dodatku służbowego, który został cofnięty może nastąpić po upływie 

co najmniej 6 miesięcy.

Niezależnie od powyższego policjant posiada również prawo do nagrody rocznej wypłacanej 

w pierwszym kwartale kolejnego roku za rok poprzedni, co do zasady w wysokości jednomiesięcznego 

uposażenia, a także mogą być mu przyznawane nagrody motywacyjne, w formie pieniężnej 

lub rzeczowej, za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, wykazywane w służbie męstwo i inicjatywę 

oraz pełnienie służby w trudnych warunkach (art. 110 i art. HOa ustawy o Policji). Szczegółowe warunki 

i tryb przyznawania policjantom m.in. nagród motywacyjnych określa rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzeniu 

funduszu nagród i zapomóg dla policjantów (Dz. U. poz. 1314).

Nie bez znaczenia pozostaje również, że funkcjonariuszom Policji przysługuje m.in.: 1) prawo 

do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej, 

z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych; 

2) równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem liczby 

członków rodziny oraz ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych; 3) równoważnik pieniężny, 

jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby 

lub w miejscowości pobliskiej; 4) zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby w wysokości ceny 

biletów za przejazd koleją lub autobusem w przypadku gdy policjant zajmuje lokal mieszkalny 

w miejscowości pobliskiej miejsca pełnienia służby; 5) pomoc finansowa na uzyskanie lokalu 

mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego 

stanowiącego odrębną nieruchomość, w przypadku gdy policjant nie otrzymał lokalu mieszkalnego 

na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale.

Wartym przypomnienia jest także fakt, że w celu zmotywowania funkcjonariuszy do dłuższego 

pozostawania w służbie od dnia 1 stycznia 2015 roku dokonano zmiany zasad naliczania wzrostu 

uposażenia (dodatku) dla wysługi powyżej 20 lat. W miejsce dotychczasowego wzrostu uposażenia 

o 0,5% za każdy rok służby powyżej 20 lat, wprowadzono 1% wzrostu za każdy kolejny rok w dwuletnich 

interwałach czasowych po 2%. Jednocześnie podwyższono maksymalny wzrost uposażenia z poprzednich 

25% (po 30 latach służby) do 35%, po 35 latach służby.

Przechodząc do pozostałych kwestii wymienionych przez Pana Posła należy wskazać, że zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rzqdu, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 708 z późn. zm.), osoby
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uprawnione do zaopatrzenia emerytalnego są obowiązane zawiadamiać organ emerytalny o osiąganiu 

dodatkowych przychodów z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. 

Na podstawie otrzymanych informacji organ emerytalny jest zobowiązany do rozliczania emerytur 

policyjnych z tytułu osiągania dodatkowych przychodów w stosunku do osób, których emerytura wynosi 

mniej niż 75% podstawy wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego 

w związku ze służbą i rent inwalidzkich, za wyjątkiem rent inwalidzkich, osób pobierających renty 

inwalidzkie z tytułu inwalidztwa powstałego wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą 

lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami służby, 

z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze oraz do rent rodzinnych. Rozliczenia rent 

rodzinnych dokonuje się na zasadach określonych ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1383 z późn. zm.).

Z uwagi na to, że emerytury w wysokości 75% podstawy wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia 

z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą oraz renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa 

powstałego wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby powstałej 

w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami służby, z tytułu których przysługują 

świadczenia odszkodowawcze nie podlegają rozliczeniu z tytułu osiągania dodatkowych przychodów, 

osoby mające prawo do tych świadczeń nie zawiadamiają organu emerytalnego o osiąganiu 

dodatkowych przychodów.

Trzeba również podkreślić, że przepisy wymienionych ustaw nie nakładają na organ emerytalny 

obowiązku prowadzenia ewidencji podmiotów zatrudniających emerytów i rencistów. Organ emerytalny 

nie posiada zatem informacji dotyczących zatrudnienia emerytowanych policjantów 

w jednostkach Policji.

Jednocześnie stosownie do stanowiska Komendy Głównej Policji (KGP) należy wskazać, że aktualnie 

86 420 funkcjonariuszy Policji zajmuje stanowiska służbowe w grupach zaszeregowania od 2 do 8.

Na stanowiskach kierowniczych w Policji, uprawnionych do dodatku funkcyjnego I i II kategorii1 pełni 

służbę 8 808 policjantów, natomiast na stanowiskach „wykonawczych" pełni służbę 88 647 

funkcjonariuszy.

1 czyli stanowisku: Komendanta Głównego Policji, I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, zastępcy Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura 
Śledczego Policji, zastępcy komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komendanta wojewódzkiego Policji, I zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji, 
zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, I zastępcy Komendanta Stołecznego Policji, zastępcy Komendanta Stołecznego Policji, 
komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji, I zastępcy komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji, zastępcy komendanta 
powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji, komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji i jego zastępcy, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie, Zastępcy Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej 
i jego zastępcy, dyrektora instytutu badawczego i jego zastępcy, dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) i jego zastępcy, kwestora, naczelnika zarządu 
i jego zastępcy, naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej) i jego zastępcy, naczelnika wydziału - radcy prawnego, kierownika rektoratu 
i jego zastępcy, kierownika działu i jego zastępcy, kierownika rektoratu, redaktora naczelnego i jego zastępcy, kierownika sekcji, kierownika izby dziecka, kierownika 
referatu, kierownika ogniwa, kierownika rewiru dzielnicowych, kierownika posterunku Policji, dowódcy oddziału i jego zastępcy, dowódcy samodzielnego 
pododdziału antyterrorystycznego i jego zastępcy, dowódcy samodzielnego pododdziału i jego zastępcy, dowódcy kompanii i jego zastępcy, dyrektora instytutu 
i jego zastępcy, kierownika zakładu i jego zastępcy, kierownika ośrodka i jego zastępcy oraz kierownika studium).
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Ponadto KGP wskazała, że 177 funkcjonariuszy Policji, zajmujących stanowiska służbowe w grupach 

zaszeregowania od 2 do 5, jest mianowanych na stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych 

lub oficerów starszych Policji.

Przechodząc do zagadnienia dotyczącego leasingowania pojazdów w Policji, stosownie 

do stanowiska Biura Finansów KGP, informuję, że wykluczono możliwość pozyskania pojazdów w drodze 

leasingu finansowego czy też operacyjnego, gdyż działanie takie będzie de facto zaciągnięciem 

przez KGP kredytu (pożyczki). Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zakazują finansowania działalności państwowych jednostek 

organizacyjnych ze środków pozyskiwanych tą drogą. Na podstawie art. 80 ust. 1 ww. ustawy Skarb 

Państwa może zaciągać pożyczki i kredyty wyłącznie na finansowanie potrzeb pożyczkowych Skarbu 

Państwa. Pożyczki takie może zaciągać Minister Finansów, który został ustawowo upoważniony 

do podejmowania działań w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa (art. 77 w związku z art. 80 ust. 2 i 3 

ustawy o finansach publicznych) i inne podmioty w przypadkach określonych przez przepisy tej ustawy. 

Wśród tych podmiotów nie został wymieniony Komendant Główny Policji.

Z uwagi na powyższe, jedyną możliwą formą alternatywnego - w stosunku do zakupu - sposobu 

pozyskania pojazdów dla Policji byłby wynajem długoterminowy. Jednak przeprowadzone w KGP analizy 

ekonomiczne wskazały, że korzystniejszą formą pozyskania pojazdów jest zakup. W okresie 36 miesięcy 

koszty wynajmu i zakupu są na takim samym poziomie, jednakże w przypadku zakupu po tym okresie 

w Policji pozostają pojazdy stanowiące majątek Skarbu Państwa (średnia wartość 1 samochodu 

osobowego po 3 latach to ok. 33,8 tys. zł), których dalsza eksploatacja jest nadal opłacalna, 

a koszt zakupu został już poniesiony.

Ponadto większość floty pojazdów w Policji stanowią samochody uprzywilejowane w ruchu 

drogowym, co dotyczy także samochodów nieoznakowanych, które są wyposażone w kamuflowane 

sygnały uprzywilejowania i są traktowane tak samo jak radiowóz. Odnosząc się do możliwości korzystania 

przez Policję z ww. pojazdów, nabytych w drodze najmu długoterminowego, właściciel pojazdów 

(wynajmujący) nie będzie miał możliwości zarejestrowania swoich pojazdów jako pojazdy oznakowane 

oraz wyposażenia lub zainstalowania na nich urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie 

pojazdów uprzywilejowanych i w dalszej kolejności wykorzystywania ich jako pojazdy uprzywilejowane 

[byłoby to bowiem sprzeczne z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.), a w szczególności z jej art. 66 ust. 4 pkt 3 i 4].

Odnosząc się natomiast do zagadnienia dotyczącego użytkowania pojazdów po 3 roku eksploatacji 

należy wskazać, że średni wiek pojazdów osobowych wynosi 6,91 lat, a dla furgonów 8,12 lat. Norma 

wycofania pojazdów dla samochodów osobowych w Policji wynosi od 200-350 tys. km, przy czym 

o ich wycofaniu decyduje tutaj stan techniczny i poziom wyeksploatowania pojazdu. Trzeba w tym 

miejscu zaznaczyć, że Policja kupuje pojazdy objęte gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów 

na okres co najmniej: 1) 24 miesiące - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne
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pojazdu, na którym wykonano zabudowę, 2) 24 miesiące - gwarancja na powłokę lakierniczą, 

3) 72 miesiące - gwarancja na perforację elementów nadwozia, 4) 24 miesiące - gwarancja na całość

gwarancja na urządzenia łączności, licząc od daty odbioru 

przez zamawiającego. Wobec powyższego wycofanie pojazdów po okresie 3 lat jest nieuzasadnione 

i może sprawdzić się tylko w przypadkach pojazdów flot komercyjnych wykonujących co najmniej 

50 tys. km rocznie oraz posiadających możliwość odpisów amortyzacyjnych i innych przywilejów 

podatkowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Ze względu na obowiązujące w Policji przepisy dotyczące ewidencji wydatków nie jest możliwe 

przeprowadzenie analizy obejmującej szczegółowe dane dotyczące kosztów serwisu w okresie gwarancji. 

Z uwagi na zapisy dotyczące gwarancji, Policja ponosi w tym okresie jedynie koszty okresowych obsług 

technicznych i innych drobnych napraw niepodlegających gwarancji. Po okresie gwarancji pozostają 

w służbie stosunkowo nowe, nieawaryjne pojazdy. Poważne zużycie pojazdów zaczyna się w późniejszym 

okresie. W ramach uprawnień kierownicy jednostek Policji podejmują samodzielnie decyzje o sposobie 

zapewnienia sprawności technicznej pojazdów, w tym o formie funkcjonowania własnego zaplecza 

obsługowo-naprawczego, korzystania z zasobów innych jednostek Policji lub innych jednostek podległych 

Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach integracji zaplecza logistycznego służb 

podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji bądź w oparciu

0 dostępne na rynku lokalnym stacje serwisowe, warsztaty samochodowe itp. Umożliwia 

to uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb poszczególnych jednostek Policji przy wykorzystaniu dostępu 

do określonych usług na rynku lokalnym (np. serwis elektroniki, ogumienia), odległości i czasu dojazdu 

do serwisu czy jakość świadczonych usług.

W przypadku pozostałych danych wnioskowanych przez Pana Posła, zgodnie ze stanowiskiem KGP2 

należy wskazać, że roczne koszty utrzymania budynków związanych z naprawą pojazdów wyniosły 

8 162 000 zł (bez kosztów osobowych), a koszty związane z zakupem nowoczesnego sprzętu 

komputerowego oraz opłaty za licencje niezbędne do prowadzenia napraw najmowanych pojazdów 

służbowych w 2016 roku wyniosły 135 605 zł. Całkowity koszt wynajmu lawet związanych 

z przewożeniem pojazdów służbowych uszkodzonych lub tych, które uległy awariom równy był 

kwocie 728 890 zł.

Ponadto liczba wprowadzonych 24-godzinnych trybów pracy policyjnych stacji obsługi wynosi 129

1 w tym czasie dokonano napraw 1 285 pojazdów. Trzeba zaznaczyć, że w żadnej ze stacji obsługi nie jest 

prowadzona naprawa pojazdów w godzinach nocnych, soboty i święta, poza przypadkami, 

gdy jest to uwarunkowane potrzebami planowanych imprez i uroczystości (np. 24 godzinny tryb pracy 

zapewniony został podczas zabezpieczenia operacji Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, 

Światowych Dni Młodzieży czy Euro 2012).

zabudowy, 5) 36 miesiące

2 Na szczeblu Komendy Głównej Policji nie są gromadzone dane na temat liczby napraw i serwisów pojazdów służbowych oraz związanych z tym kosztów, 
liczby przejechanych kilometrów oraz średniego wyłączenia pojazdu służbowego z użytkowania. Powyższe dane pozostają w dyspozycji poszczególnych jednostek 
Policji, w tym szczebla powiatowego, jak i komisariatu.
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W kwestii ubezpieczenia pojazdów Policji należy wskazać, że są one objęte obowiązkowym 

ubezpieczeniem pojazdów od odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody powstałe w związku z ruchem 

pojazdów mechanicznych jednostek resortu spraw wewnętrznych i administracji w ramach umowy 

zawartej na lata 2015-2017 z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony jest w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. 

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2060 z późn.zm.). W przypadku zaistnienia 

kolizji w czasie wykonywania czynności służbowych, podczas której nastąpiło uszkodzenie pojazdu koszty 

naprawy ponosi sprawca kolizji.

Jeśli sprawcą kolizji jest policjant, sprawy odpowiedzialności majątkowej regulują przepisy ustawy 

z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby 

Celno-Skarbowej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 620 z późn. zm.). Zgodnie 

z art. 2 ww. ustawy funkcjonariusz, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków służbowych ze swojej winy wyrządził szkodę w mieniu, o którym mowa w art. 1 ust. 1, 

ponosi odpowiedzialność majątkową w granicach rzeczywistej straty i tylko za normalne następstwa 

działania lub zaniechania, chociażby wynikająca z niego szkoda powstała po rozwiązaniu stosunku 

służbowego.

Ponadto należy wskazać, że policjanci mają możliwość zawarcia dodatkowego, dobrowolnego 

ubezpieczenia od odpowiedzialności majątkowej z tytułu wyrządzonej szkody w mieniu Skarbu Państwa 

w ramach grupowego ubezpieczenia „Policja 2015".

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-92/2017

Odpowiedź na interpelację nr 12576

odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 12576

W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 12576 Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Furgo w sprawie neutralności 
światopoglądowej Policji, na przykładzie wypowiedzi Komendanta Komendy Głównej Policji o 
demonstrantach przeciw obchodom miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie.
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mHH Minister
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

BMP-0713-1-92/2017/PS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację numer 12576 Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Furgo 

w sprawie neutralności światopoglądowej Policji, na przykładzie wypowiedzi Komendanta Komendy 

Głównej Policji o demonstrantach przeciw obchodom miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie, 

uprzejmie informuję, że wzrost kosztów zabezpieczenia policyjnego jest konsekwencją organizowania 

nielegalnych manifestacji mających na celu zakłócanie obchodów miesięcznic smoleńskich.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Wie , Minister
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

BMP-0713-1-94/2017/PS

A

^ cn&rKcasWarszawa, dnia 2017 roku

Pan

Marcin Zieleniecki

Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

w odpowiedzi na pismo z dnia 2V maja 2017 roku (sygn. DUS. 1.0700.51.2017.AŚ) dotyczące 

interpelacji numer 12519 Posła na Sejm RP Pana Jerzego Gosiewskiego w sprawie pobierania dodatków 

z różnych źródeł, wysokich świadczeń emerytalnych i jednocześnie dopłat do pracy uprzejmie 

przedstawiam informacje pozostające w zakresie właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji.

Stosownie do art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rzgdu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 708, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawę", emeryturę z zaopatrzenia emerytalnego podwyższa 

się o 15% podstawy wymiaru emerytowi, którego inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą. 

W myśl art. 18 ust. 1 ustawy w przypadku zwiększenia emerytury, z tytułu inwalidztwa pozostającego 

w związku ze służbą, kwota emerytury nie może przekroczyć 80% podstawy wymiaru emerytury.

Zwiększenie emerytury o 15% podstawy wymiaru z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku 

ze służbą, przysługuje funkcjonariuszom przyjętym do służby po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 

2013 roku, za wyjątkiem osób, które w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku 

pełniły służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy. W związku z wejściem 

w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Biura Ochrony Rzgdu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 

(Dz. U. poz. 2270), od dnia 1 października 2017 roku, funkcjonariuszom, którzy pełnili służbę na rzecz 

totalitarnego państwa (oraz osobom uprawnionym do rent rodzinnych przysługujących po tych
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Odpowiedź na interpelację nr 12657 Strona 1 z 1

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul. 
Stefana Batorego 5

Warszawa, 2017-06-08

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-95/2017

Odpowiedź na interpelację nr 12657

odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 12657

W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 12657 Posła na Sejm RP Pani Moniki Wielichowskiej w sprawie braku dofinansowania 
dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Załączniki:
1. ODP.MSWIANAINT.NR 12657.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć 
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu: 

2017-06-21T10:20:09Z

Podpis elektroniczny
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Minister
Spraw Wewnętrznych 
j Administracji

BMP-0713-1-95/2017/PS
Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację numer 12657 Posła na Sejm RP Pani Moniki Wielichowskiej 
w sprawie braku dofinansowania dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę uprzejmie informuję, że Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji od 2016 roku ogłasza zadania publiczne w zakresie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym wśród młodzieży. Realizacja 
tych zadań przyczyni się do wypracowania skutecznych mechanizmów służących pomocy osobom 
małoletnim w sytuacji zagrożenia. Ponadto wpłynie na ograniczenie negatywnych zjawisk występujących 
wśród młodych ludzi (patologii, hejtu w Internecie, przemocy, uzależnień).

W 2016 roku tytuł zadania publicznego dotyczącego tej grupy wiekowej brzmiał: „Ochrona dzieci 
i młodzieży przed zagrożeniami - przemocą, uzależnieniami", a w 2017 roku: „Ochrona dzieci i młodzieży 
przed zagrożeniami - przemocą, hejtem w internecie oraz uzależnieniami". W obu przypadkach jako jedno 
z kilku możliwych, szczegółowych zadań do realizacji wskazano „udzielanie pomocy osobom małoletnim, 
potrzebującym opieki i ochrony, zapewnienie możliwości wyrażania ich trosk oraz porozmawianie 
o sprawach bezpośrednio ich dotyczących". Jedną z możliwych form realizacji tak wskazanego celu mogło 
być także prowadzenie telefonu zaufania.

Na wspomniane wyżej zadania publiczne wpłynęło 31 ofert w 2016 roku i 17 ofert w 2017 roku. 
Trzeba przy tym zauważyć, że procedury konkursowe były otwarte i transparentne, a w skład Komisji 
konkursowych powołanych do oceny ofert wchodzili także przedstawiciele organizacji pozarządowych. 
Wymienione komisje wnikliwie przeanalizowały wszystkie oferty. Wyniki prac Komisji odzwierciedlają 
łączną ocenę punktową przyznaną zgłoszonym projektom. W obu przypadkach oferty przewidujące 
prowadzenie telefonu zaufania nie uzyskały wystarczającej liczby punktów do realizacji tego zadania.

Możliwość dofinansowania działalności telefonu zaufania stwarzał także Rządowy program 
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka 
na lata 2016 i 2017, w ramach celu szczegółowego pn. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrony 
dzieci i młodzieży. Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wpłynął jednak do oceny żaden 
projekt przewidujący prowadzenie podobnej działalności.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

ul. Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa, Polska 
mswia.gov.pl

tel.+48 22 621 20 20 
fax +48 22 601 39 88
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Odpowiedź na interpelację nr 12735 Strona 1 z 1

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul. 
Stefana Batorego 5

Warszawa, 2017-06-08

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-96/2017

Odpowiedź na interpelację nr 12735

odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 12735

W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 12735 Posła na Sejm RP Pani Katarzyny Lubnauer w sprawie wstrzymania 
finansowania tzw. telefonu zaufania.

Załączniki:
1. ODP. MSWIA NA INT. NR 12735.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć 
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu: 
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j^§4| Minister
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

%$*V

BMP-071B-1-96/2017/PS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację numer 12735 Posła na Sejm RP Pani Katarzyny Lubnauer 
w sprawie wstrzymania finansowania tzw. telefonu zaufania, w zakresie właściwości Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji nie wstrzymało dofinansowania telefonu zaufania. Od 2016 roku Ministerstwo ogłasza 
zadania publiczne w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 
społecznym wśród młodzieży. Realizacja tych zadań przyczyni się do wypracowania skutecznych 
mechanizmów służących pomocy osobom małoletnim w sytuacji zagrożenia. Ponadto wpłynie 
na ograniczenie negatywnych zjawisk występujących wśród młodych ludzi (patologii, hejtu w Internecie, 
przemocy, uzależnień).

W 2016 roku tytuł zadania publicznego dotyczącego tej grupy wiekowej brzmiał: „Ochrona dzieci 
i młodzieży przed zagrożeniami - przemocq, uzależnieniami", a w 2017 roku; „Ochrona dzieci i młodzieży 
przed zagrożeniami - przemocq, hejtem w internecie oraz uzależnieniami". W obu przypadkach 
jako jedno z kilku możliwych, szczegółowych zadań do realizacji wskazano „udzielanie pomocy osobom 
małoletnim, potrzebującym opieki i ochrony, zapewnienie możliwości wyrażania ich trosk 
oraz porozmawianie o sprawach bezpośrednio ich dotyczących". Jedną z możliwych form realizacji 
tak wskazanego celu mogło być także prowadzenie telefonu zaufania.

Na wspomniane wyżej zadania publiczne wpłynęło 31 ofert w 2016 roku i 17 ofert w 2017 roku. 
Trzeba przy tym zauważyć, że procedury konkursowe były otwarte i transparentne, a w skład Komisji 
konkursowych powołanych do oceny ofert wchodzili także przedstawiciele organizacji pozarządowych. 
Wymienione komisje wnikliwie przeanalizowały wszystkie oferty. Wyniki prac Komisji odzwierciedlają 
łączną ocenę punktową przyznaną zgłoszonym projektom. W obu przypadkach oferty przewidujące 
prowadzenie telefonu zaufania nie uzyskały wystarczającej liczby punktów do realizacji tego zadania.

Możliwość dofinansowania działalności telefonu zaufania stwarzał także Rzqdowy program 
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka 
na lata 2016 i 2017, w ramach celu szczegółowego pn. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrony 
dzieci i młodzieży. Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wpłynął jednak do oceny 
żaden projekt przewidujący prowadzenie podobnej działalności.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

ul. Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa, Polska 
mswia.gov.pl

tel. +48 22 621 20 20 
fax +48 22 601 39 88
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Odpowiedź na interpelację nr 12770 Strona 1 z 1

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul. 
Stefana Batorego 5

Warszawa, 2017-06-08

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-97/2017

Odpowiedź na interpelację nr 12770

odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 12770

W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 12770 Posła na Sejm RP Pani Bożeny Kamińskiej w sprawie Telefonu Zaufania dla 
Dzieci i Młodzieży - 116 111.

Załączniki:
1. ODP. MSWIA NA INT. NR 12770.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć 
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu: 
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i^|j| Minister
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

BMP-0713-1-97/2017/PS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację numer 12770 Posła na Sejm RP Pani Bożeny Kamińskiej 

w sprawie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111 uprzejmie informuję, że w Ministerstwie 

Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają prace nad określeniem szczegółowych wytycznych, 

dotyczących tematyki zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, które zostaną ogłoszone w 2018 roku.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

tel. +48 22 621 20 20 
fax +48 22 601 39 88

ul. Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa, Polska 
mswia.gov.pl 1/1



Odpowiedź na interpelację nr 12741 Strona 1 z 1

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul. 
Stefana Batorego 5

Warszawa, 2017-08-01

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-98/2017

Odpowiedź na interpelację nr 12741

odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 12741

W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 12741.

Załączniki:
1. ODP. MSWIA NA INT. NR 12741.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć 
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu: 

2017-08-01T15:23:3 IZ
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Minister
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

BMP-0713-1-98/2017/PS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację numer 12741 Posłów na Sejm RP Pana Grzegorza Furgo 

oraz Pani Marty Golbik w sprawie zastosowania tortur i w ich wyniku śmierci mężczyzny, w zakresie 

właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiam, co następuje.

Na wstępie należy wskazać, że w sprawie zdarzenia, do którego doszło w dniu 15 maja 2016 roku 

na terenie Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto właściwa prokuratura natychmiast wszczęła 

śledztwo, które z uwagi na zapewnienie całkowitej bezstronności w wyjaśnianiu wszystkich okoliczności 

działań funkcjonariuszy Policji zostało przekazane do realizacji Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu, 

co było zgodne z prośbą ojca mężczyzny, który zmarł w ww. Komisariacie, wyrażoną podczas osobistego 

spotkania z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jednocześnie trzeba wskazać, że poza ww. postępowaniem przygotowawczym, prowadzonym 

pod postacią śledztwa własnego prokuratora, w dniu 16 maja 2016 roku Komendant Miejski Policji 

we Wrocławiu, na podstawie art. 134i ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

(t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1782 z późn. zm.) wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko policjantowi, 

który raził paralizatorem wymienioną w interpelacji osobę. Należy w tym miejscu zaznaczyć, 

że przedmiotem postępowania dyscyplinarnego jest zbadanie, czy funkcjonariusz Policji dopuścił się 

przewinienia dyscyplinarnego i w następstwie stwierdzenie, czy użycie paralizatora nastąpiło niezgodnie 

z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej 

(Dz. U. poz. 628 z późn. zm.), zaś istotą postępowania przygotowawczego jest zbadanie 

odpowiedzialności karnej w związku z opisanym zdarzeniem.

Ponadto należy wyjaśnić, że kwestie proceduralne dotyczące prowadzenia postępowań 

dyscyplinarnych oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów uregulowane zostały w rozdziale 10 

ustawy o Policji. Zgodnie z tymi przepisami podejmowanie decyzji w przedmiocie wszczęcia wobec 

policjanta postępowania dyscyplinarnego oraz wydania orzeczenia należy do właściwości przełożonego 

dyscyplinarnego, którym - co do zasady - jest kierownik jednostki Policji, tj. Komendant Główny Policji,

ul. Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa, Polska 
mswia.gov.pl

tel. +48 22 621 20 20 
fax +48 22 601 39 88
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Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP), komendanci wojewódzcy i powiatowi (miejscy) 

Policji oraz komendanci szkół policyjnych (art. 133 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy o Policji). 

Postępowanie dyscyplinarne, na podstawie art. 135a ustawy o Policji, prowadzone jest natomiast 

przez rzecznika dyscyplinarnego, wyznaczonego przez przełożonego dyscyplinarnego policjanta - 

w omawianym przypadku Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu. Trzeba również podkreślić, 

że postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne (art. 135k ust. 1), a od wydanych w jego toku 

orzeczeń obwinionemu przysługuje zażalenie do wyższego przełożonego dyscyplinarnego 

(art. 135k ust. 2). W myśl art. 133 ust. 8 ustawy o Policji wyższymi przełożonymi w postępowaniu 

dyscyplinarnym są: 1) komendant wojewódzki Policji - w stosunku do komendanta powiatowego 

(miejskiego) Policji; 2) Komendant Stołeczny Policji - w stosunku do komendanta powiatowego 

(miejskiego) i rejonowego Policji; 3) Komendant Główny Policji - w stosunku do komendanta CBŚP, 

komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, komendanta szkoły policji 

i dowódcy kontyngentu policyjnego. Poza rozstrzyganiem odwołań wyższy przełożony dyscyplinarny 

podejmuje także decyzje w przedmiocie przedłużenia do 2 miesięcy terminu prowadzenia czynności 

dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym. Podmiotem uprawnionym do przedłużania 

tych czynności powyżej ww. okresu, na dalszy czas oznaczony, jest Komendant Główny Policji.

W świetle opisanych uwarunkowań prawnych należy podkreślić, że procedura w zakresie 

prowadzenia postępowań dyscyplinarnych oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów 

nie przewiduje na żadnym etapie udziału Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednocześnie 

nadzorcza ingerencja wyższego przełożonego dyscyplinarnego (organ II instancji) w sposób prowadzenia 

postępowania dyscyplinarnego przez przełożonego dyscyplinarnego policjanta (organ I instancji) mogłaby 

zostać odczytana jako naruszenie wspominanej zasady dwuinstancyjności, mającej swoje źródło 

w art. 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nie bez znaczenia pozostaje również, że zgodnie 

z art. 138 ustawy o Policji od orzeczenia oraz postanowienia kończącego postępowanie dyscyplinarne 

policjantowi przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego, a zatem rozstrzygnięcia 

te podlegają również kontroli sądowej.

Resumując powyższe warto podkreślić, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie posiada 

uprawnień pozwalających na wpływanie na postępowania dyscyplinarne oraz na kwestie związane 

z odpowiedzialnością dyscyplinarną policjantów. Żądanie zatem od Ministra, by dokonał zwolnienia 

ze służby w trybie dyscyplinarnym funkcjonariuszy Policji w związku z ww. zdarzeniem na Komisariacie 

Policji Wrocław Stare Miasto nie znajduje oparcia w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

Trzeba również wskazać, że przedmiotowe postępowanie dyscyplinarne było zawieszane z uwagi 

na brak zgody lekarza na przeprowadzenie czynności dowodowych z udziałem obwinionego oraz z uwagi 

na brak rozstrzygnięcia w zakresie winy w toczącym się postępowaniu karnym. Niemniej należy 

nadmienić, że funkcjonariusz Policji, któremu zarzucono popełnienie przewinienia dyscyplinarnego

ul. Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa, Polska 
mswia.gov.pl

tel.+48 22 621 20 20 
fax +48 22 601 39 88

2/4



określonego w art. 132 ust. 3 pkt 3 ustawy o Policji w związku z art. 25 ust. 3 ustawy o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej, przyznał się do zarzucanego czynu podczas przesłuchania w charakterze 

obwinionego. Można więc uznać, że zgromadzony w postępowaniu materiał pozwalał na podjęcie 

dyscyplinarnego rozstrzygnięcia wobec ww. policjanta. Trzeba jednak raz jeszcze podkreślić, że wydanie 

rozstrzygnięcia w postępowaniu dyscyplinarnym wobec funkcjonariusza Policji nie należy do kompetencji 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ingerencja ze strony Ministra w ewentualne 

rozstrzygnięcia dyscyplinarne mogłaby stanowić naruszenie konstytucyjnej zasady legalizmu 

(art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Stosownie do art. 135j ust. 1 pkt 3 ustawy o Policji 

orzeczenie o ukaraniu na podstawie oceny zebranego w postępowaniu dyscyplinarnym materiału 

dowodowego wydaje przełożony dyscyplinarny.

W kontekście zarzutów dotyczących decyzji kadrowych podjętych w związku z omawianą sprawą 

należy wskazać, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odwołał ze stanowiska Komendanta 

Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Jednocześnie rozkazem personalnym Komendant Główny Policji 

odwołał ze stanowiska I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Ponadto 

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu odwołał ze stanowisk Komendanta Miejskiego Policji 

we Wrocławiu oraz I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu, a także zwolnił 

z zajmowanego stanowiska Zastępcę Dowódcy Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu. Opisane 

powyżej działania odpowiadają obowiązującym w tym zakresie przepisom prawa. Warto w tym miejscu 

przywołać, że na podstawie art. 6b ust. 1 ustawy o Policji, komendanta wojewódzkiego Policji odwołuje 

minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony 

po zasięgnięciu opinii wojewody. Z kolei zastępcy komendanta wojewódzkiego, w tym I zastępca, są 

odwoływani przez Komendanta Głównego Policji na wniosek komendanta wojewódzkiego (art. 6b ust. 3 

ww. ustawy). Ponadto, stosownie do art. 6c ust. 1 i 3 ustawy o Policji komendanta miejskiego Policji 

odwołuje komendant wojewódzki Policji po zasięgnięciu opinii starosty, a zastępców komendanta 

miejskiego Policji, w tym I zastępcę odwołuje komendant wojewódzki Policji na wniosek komendanta 

miejskiego Policji.

Należy również wskazać, że wobec policjanta, który w sposób niezgodny z przepisami używał 

tzw. paralizatora oraz pozostałych funkcjonariuszy, którzy bezpośrednio uczestniczyli w zdarzeniu 

zobrazowanym na upublicznionym przez media nagraniu wszczęto postępowania administracyjne 

w sprawie zwolnienia ze służby na postawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji (ze względu na ważny 

interes służby). W wyniku powyższego nowo powołany Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu 

wydał rozkazy personalne w przedmiocie zwolnienia ze służby wymienionych policjantów. Ponadto jeden 

z funkcjonariuszy na własną prośbę został zwolniony ze służby z dniem 31 maja 2016 roku (raport 

policjanta w sprawie zwolnienia opatrzony datą 6 maja 2016 roku wpłynął do organu w dniu 

9 maja 2016 roku).
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Przedstawiając powyższe warto zauważyć, że postępowanie w zakresie powoływania 

na poszczególne stanowiska w Policji oraz odwoływanie z tych stanowisk jest określone w przywołanych 

powyżej przepisach ustawy o Policji. Nadmienić także należy, że przełożonym wszystkich funkcjonariuszy 

pozostaje Komendant Główny Policji.

Ponadto trzeba zaznaczyć, że materiał filmowy zarejestrowany przez kamerę z paralizatora 

będącego na wyposażeniu wrocławskich policjantów nie był znany Kierownictwu Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji.

Należy także wskazać, że w latach 2008-2009 oraz 2012-2015, a więc w okresie rządów PO-PSL 

prowadzono 47 postępowań o przestępstwa: z art. 231 Kodeksu karnego kwalifikowane kumulatywnie 

z art. 156 § 3 K.k., z art. 231 K.k. i art. 158 § 3 K.k. oraz z art. 231 K.k. i art. 155 K.k., 

w których jako sprawców wskazano funkcjonariuszy Policji. W tamtym okresie jednak sprawy 

te nie stanowiły takiego przedmiotu zainteresowania mediów jak zdarzenie, które miało miejsce w dniu 

15 maja 2016 roku w Komisariacie Policji Wrocław Stare Miasto we Wrocławiu. Nie żądano 

także wówczas dymisji Ministra Spraw Wewnętrznych czy Wiceministra sprawującego nadzór nad Policją 

w ramach tzw. odpowiedzialności politycznej.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul. 
Stefana Batorego 5

Warszawa, 2017-06-12

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-99/2017

Odpowiedź na interpelację nr 12817

odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 12817

W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 12817 Posłów na Sejm RP Panów Pawła Kobylińskiego, Pawła Pudłowskiego, Jerzego 
Meysztowicza oraz Zbigniewa Gryglasa w sprawie groźby zaprzestania wsparcia przez Rząd Telefonu 
Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.
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■^kJĄ Minister 
iy|p Spraw Wewnętrznych 

i Administracji

BMP-0713-1-99/2017/PS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację numer 12817 Posłów na Sejm RP Panów Pawła Kobylińskiego, 
Pawła Pudłowskiego, Jerzego Meysztowicza oraz Zbigniewa Gryglasa w sprawie groźby zaprzestania 
wsparcia przez Rzqd Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 uprzejmie informuję, że Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji od 2016 roku ogłasza zadania publiczne w zakresie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym wśród młodzieży. Realizacja 
tych zadań przyczyni się do wypracowania skutecznych mechanizmów służących pomocy osobom 
małoletnim w sytuacji zagrożenia. Ponadto wpłynie na ograniczenie negatywnych zjawisk występujących 
wśród młodych ludzi (patologii, hejtu w Internecie, przemocy, uzależnień).

W 2016 roku tytuł zadania publicznego dotyczącego tej grupy wiekowej brzmiał: „Ochrona dzieci 
i młodzieży przed zagrożeniami - przemocq, uzależnieniami", a w 2017 roku: „Ochrona dzieci i młodzieży 
przed zagrożeniami - przemocq, hejtem w internecie oraz uzależnieniami". W obu przypadkach jako jedno 
z kilku możliwych, szczegółowych zadań do realizacji wskazano „udzielanie pomocy osobom małoletnim, 
potrzebującym opieki i ochrony, zapewnienie możliwości wyrażania ich trosk oraz porozmawianie 
o sprawach bezpośrednio ich dotyczących". Jedną z możliwych form realizacji tak wskazanego celu mogło 
być także prowadzenie telefonu zaufania.

Na wspomniane wyżej zadania publiczne wpłynęło 31 ofert w 2016 roku i 17 ofert w 2017 roku. 
Trzeba przy tym zauważyć, że procedury konkursowe były otwarte i transparentne, a w skład Komisji 
konkursowych powołanych do oceny ofert wchodzili także przedstawiciele organizacji pozarządowych. 
Wymienione Komisje wnikliwie przeanalizowały wszystkie oferty. Wyniki prac Komisji odzwierciedlają 
łączną ocenę punktową przyznaną zgłoszonym projektom. W obu przypadkach oferty przewidujące 
prowadzenie telefonu zaufania nie uzyskały wystarczającej liczby punktów do realizacji tego zadania.

Możliwość dofinansowania działalności telefonu zaufania stwarzał także Rzqdowy program 
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka 
na lata 2016 i 2017, w ramach celu szczegółowego pn. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrony 
dzieci i młodzieży. Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wpłynął jednak do oceny żaden 
projekt przewidujący prowadzenie podobnej działalności.

Ponadto należy wskazać, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają prace 
nad określeniem szczegółowych wytycznych, dotyczących tematyki zadań publicznych w zakresie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, które zostaną 
ogłoszone w 2018 roku.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul. 
Stefana Batorego 5

Warszawa, 2017-08-01

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-100/2017

Odpowiedź na interpelację nr 12894

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 12894 oraz na
zapytanie numer 2895.

W załączeniu przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wystąpienia Posłów nć 
na Sejm RP Pani Pauliny Hennig-Kloski, Pana Ryszarda Petru, Pani Katarzyny Lubnauer, Pana Adama 
Szłapki, Pani Joanny Scheuring-Wielgus, Pani Kamili Gasiuk-Pihowicz, Pana Piotra Misiło, Pana Zbigniewa 
Gryglasa, Pani Moniki Rosy, Pana Marka Sowy, Pana Mirosława Suchonia, Pana Pawła Kobylińskiego, Pani 
Ewy Lieder, Pana Radosława Lubczyka, Pana Pawła Pudłowskiego, Pani Joanny Schmidt, Pani Elżbiety 
Stępień, Pana Krzysztofa Truskolaskiego, Pani Kornelii Wróblewskiej, Pana Witolda Zembaczyńskiego,
Pana Jerzego Meysztowicza oraz Pana Mirosława Pampucha dotyczące zdarzenia, do którego doszło w 
dniu 15 maja 2016 roku na terenie Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto, tj. na interpelację numer 
12894 oraz na zapytanie numer 2895.

Załączniki:
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Minister
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

BMP-0713-1-100/2017/PS
BMP-0714-1-38/2017/PS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na wystąpienia Posłów na Sejm RP Pani Pauliny Hennig-Kloski, Pana Ryszarda Petru, 

Pani Katarzyny Lubnauer, Pana Adama Szłapki, Pani Joanny Scheuring-Wielgus, Pani Kamili 

Gasiuk-Pihowicz, Pana Piotra Misiło, Pana Zbigniewa Gryglasa, Pani Moniki Rosy, Pana Marka Sowy, 

Pana Mirosława Suchonia, Pana Pawła Kobylińskiego, Pani Ewy Lieder, Pana Radosława Lubczyka, Pana 

Pawła Pudłowskiego, Pani Joanny Schmidt, Pani Elżbiety Stępień, Pana Krzysztofa Truskolaskiego, Pani 

Kornelii Wróblewskiej, Pana Witolda Zembaczyńskiego, Pana Jerzego Meysztowicza oraz Pana Mirosława 

Pampucha dotyczące zdarzenia, do którego doszło w dniu 15 maja 2016 roku na terenie Komisariatu 

Policji Wrocław Stare Miasto, tj. interpelację numer 12894 oraz zapytanie numer 2895 w zakresie 

właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiam, co następuje.

Na wstępie należy wskazać, że w sprawie zdarzenia, do którego doszło w dniu 15 maja 2016 roku 

na terenie Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto właściwa prokuratura natychmiast wszczęła 

śledztwo, które z uwagi na zapewnienie całkowitej bezstronności w wyjaśnianiu wszystkich okoliczności 

działań funkcjonariuszy Policji zostało przekazane do realizacji Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu, 

co było zgodne z prośbą ojca mężczyzny, który zmarł w ww. Komisariacie, wyrażoną podczas osobistego 

spotkania z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jednocześnie trzeba wskazać, że poza ww. postępowaniem przygotowawczym, prowadzonym 

pod postacią śledztwa własnego prokuratora, w dniu 16 maja 2016 roku Komendant Miejski Policji 

we Wrocławiu, na podstawie art. 134i ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

(t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1782 z późn. zm.) wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko policjantowi, 

który raził paralizatorem wymienioną w interpelacji osobę. Należy w tym miejscu zaznaczyć, 

że przedmiotem postępowania dyscyplinarnego jest zbadanie, czy funkcjonariusz Policji dopuścił się 

przewinienia dyscyplinarnego i w następstwie stwierdzenie, czy użycie paralizatora nastąpiło niezgodnie 

z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej 

(Dz. U. poz. 628 z późn. zm.), zaś istotą postępowania przygotowawczego jest zbadanie 

odpowiedzialności karnej w związku z opisanym zdarzeniem.W świetle powyższego warto nadmienić,
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że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

nie posiada umocowania prawnego do żądania od organów podległych Ministrowi Sprawiedliwości 

„zintensyfikowania działań majqcych wpływ na czas trwania śledztwa".

Ponadto należy wyjaśnić, że kwestie proceduralne dotyczące prowadzenia postępowań 

dyscyplinarnych oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów uregulowane zostały w rozdziale 10 

ustawy o Policji. Zgodnie z tymi przepisami podejmowanie decyzji w przedmiocie wszczęcia wobec 

policjanta postępowania dyscyplinarnego oraz wydania orzeczenia należy do właściwości przełożonego 

dyscyplinarnego, którym - co do zasady-jest kierownik jednostki Policji, tj. Komendant Główny Policji, 

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP), komendanci wojewódzcy i powiatowi (miejscy) 

Policji oraz komendanci szkół policyjnych (art. 133 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy o Policji). 

Postępowanie dyscyplinarne, na podstawie art. 135a ustawy o Policji, prowadzone jest natomiast 

przez rzecznika dyscyplinarnego, wyznaczonego przez przełożonego dyscyplinarnego policjanta - 

w omawianym przypadku Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu. Trzeba również podkreślić, 

że postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne (art. 135k ust. 1), a od wydanych w jego toku 

orzeczeń obwinionemu przysługuje zażalenie do wyższego przełożonego dyscyplinarnego 

(art. 135k ust. 2). W myśl art. 133 ust. 8 ustawy o Policji wyższymi przełożonymi w postępowaniu 

dyscyplinarnym są: 1) komendant wojewódzki Policji - w stosunku do komendanta powiatowego 

(miejskiego) Policji; 2) Komendant Stołeczny Policji - w stosunku do komendanta powiatowego 

(miejskiego) i rejonowego Policji; 3) Komendant Główny Policji - w stosunku do komendanta CBŚP, 

komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, komendanta szkoły policji 

i dowódcy kontyngentu policyjnego. Poza rozstrzyganiem odwołań wyższy przełożony dyscyplinarny 

podejmuje także decyzje w przedmiocie przedłużenia do 2 miesięcy terminu prowadzenia czynności 

dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym. Podmiotem uprawnionym do przedłużania 

tych czynności powyżej ww. okresu, na dalszy czas oznaczony, jest Komendant Główny Policji.

W świetle opisanych uwarunkowań prawnych należy podkreślić, że procedura w zakresie 

prowadzenia postępowań dyscyplinarnych oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów 

nie przewiduje na żadnym etapie udziału Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednocześnie 

nadzorcza ingerencja wyższego przełożonego dyscyplinarnego (organ II instancji) w sposób prowadzenia 

postępowania dyscyplinarnego przez przełożonego dyscyplinarnego policjanta (organ I instancji) mogłaby 

zostać odczytana jako naruszenie wspominanej zasady dwuinstancyjności, mającej swoje źródło 

w art. 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nie bez znaczenia pozostaje również, że zgodnie 

z art. 138 ustawy o Policji od orzeczenia oraz postanowienia kończącego postępowanie dyscyplinarne 

policjantowi przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego, a zatem rozstrzygnięcia 

te podlegają również kontroli sądowej.
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Resumując powyższe warto podkreślić, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie posiada 

uprawnień pozwalających na wpływanie na postępowania dyscyplinarne oraz na kwestie związane 

z odpowiedzialnością dyscyplinarną policjantów.

Trzeba również wskazać, że przedmiotowe postępowanie dyscyplinarne było zawieszane z uwagi 

na brak zgody lekarza na przeprowadzenie czynności dowodowych z udziałem obwinionego oraz z uwagi 

na brak rozstrzygnięcia w zakresie winy w toczącym się postępowaniu karnym. Niemniej należy 

nadmienić, że funkcjonariusz Policji, któremu zarzucono popełnienie przewinienia dyscyplinarnego 

określonego w art. 132 ust. 3 pkt 3 ustawy o Policji w związku z art. 25 ust. 3 ustawy o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej, przyznał się do zarzucanego czynu podczas przesłuchania w charakterze 

obwinionego. Można więc uznać, że zgromadzony w postępowaniu materiał pozwalał na podjęcie 

dyscyplinarnego rozstrzygnięcia wobec ww. policjanta. Trzeba jednak raz jeszcze podkreślić, że wydanie 

rozstrzygnięcia w postępowaniu dyscyplinarnym wobec funkcjonariusza Policji nie należy do kompetencji 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ingerencja ze strony Ministra w ewentualne 

rozstrzygnięcia dyscyplinarne mogłaby stanowić naruszenie konstytucyjnej zasady legalizmu 

(art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Stosownie do art. 135j ust. 1 pkt 3 ustawy o Policji 

orzeczenie o ukaraniu na podstawie oceny zebranego w postępowaniu dyscyplinarnym materiału 

dowodowego wydaje przełożony dyscyplinarny.

Ponadto nowo powołany Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wszczął w dniach 26 i 29 

maja 2017 roku postępowania dyscyplinarne przeciwko Komendantowi Miejskiemu Policji 

we Wrocławiu, I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu oraz Zastępcy Dowódcy Oddziału 

Prewencji Policji we Wrocławiu.

W kontekście kwestii dotyczących decyzji kadrowych podjętych w związku z omawianą sprawą 

należy wskazać, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odwołał ze stanowiska Komendanta 

Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Jednocześnie rozkazem personalnym Komendant Główny Policji 

odwołał ze stanowiska I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Ponadto 

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu odwołał ze stanowisk Komendanta Miejskiego Policji 

we Wrocławiu oraz I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu, a także zwolnił 

z zajmowanego stanowiska Zastępcę Dowódcy Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu. Opisane 

powyżej działania odpowiadają obowiązującym w tym zakresie przepisom prawa. Warto w tym miejscu 

przywołać, że na podstawie art. 6b ust. 1 ustawy o Policji, komendanta wojewódzkiego Policji odwołuje 

minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony 

po zasięgnięciu opinii wojewody. Z kolei zastępcy komendanta wojewódzkiego, w tym I zastępca, 

są odwoływani przez Komendanta Głównego Policji na wniosek komendanta wojewódzkiego 

(art. 6b ust. 3 ww. ustawy). Ponadto, stosownie do art. 6c ust. 1 i 3 ustawy o Policji komendanta 

miejskiego Policji odwołuje komendant wojewódzki Policji po zasięgnięciu opinii starosty, a zastępców
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komendanta miejskiego Policji, w tym I zastępcę odwołuje komendant wojewódzki Policji na wniosek 

komendanta miejskiego Policji.

Należy również wskazać, że wobec policjanta, który w sposób niezgodny z przepisami używał 

tzw. paralizatora oraz pozostałych funkcjonariuszy, którzy bezpośrednio uczestniczyli w zdarzeniu 

zobrazowanym na upublicznionym przez media nagraniu wszczęto postępowania administracyjne 

w sprawie zwolnienia ze służby na postawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji (ze względu na ważny 

interes służby). W wyniku powyższego nowo powołany Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu 

wydał rozkazy personalne w przedmiocie zwolnienia ze służby wymienionych policjantów. Ponadto jeden 

z funkcjonariuszy na własną prośbę został zwolniony ze służby z dniem 31 maja 2016 roku (raport 

policjanta w sprawie zwolnienia opatrzony datą 6 maja 2016 roku wpłynął do organu w dniu 9 maja 

2016 roku).

Przedstawiając powyższe warto zauważyć, że postępowanie w zakresie powoływania 

na poszczególne stanowiska w Policji oraz odwoływanie z tych stanowisk jest określone w przywołanych 

powyżej przepisach ustawy o Policji. Nadmienić także należy, że przełożonym wszystkich funkcjonariuszy 

pozostaje Komendant Główny Policji.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

tel. +48 22 621 20 20 
fax +48 22 601 39 88
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