
Oświadczenie złożone przez senatorów 

Krzysztofa Brejzę, Bogdana Klicha, Ewę Matecką, 

Sławomira Rybickiego, Magdalenę Kochan, Marcina Bosackiego, Sta-

nisława Lamczyka, Pawła Arndta, Jadwigę Rotnicką, 

Janusza Gromka, Wojciecha Ziemniaka, 

Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską, Janusza Pęcherza, 

Jerzego Fedorowicza, Władysława Komarnickiego, Alicję Chybicką, 

Gabrielę Morawską-Stanecką, Joannę Sekułę, 

Stanisława Gawłowskiego, Agnieszkę Gorgoń-Komor 

i Andrzeja Kobiaka 

na 23. posiedzeniu Senatu 

w dniu 15 kwietnia 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

W ostatnich miesiącach z wielu miejsc Polski docierają do nas sygnały o rosnącej brutalności Policji wo-

bec obywateli. Przypadki takie jak bicie przez nieumundurowanych funkcjonariuszy Biura Operacji Antyter-

rorystycznych pałkami teleskopowymi demonstrujących w obronie praw kobiet, nadużywanie gazu łzawiące-

go i pieprzowego wobec osób pokojowo demonstrujących, łamanie rąk pokojowo demonstrującym kobietom 

czy też stałe szykanowanie pojedynczych osób, takich jak pani Katarzyna Augustynek, to najgłośniejsze 

przypadki nadużywania uprawnień i odejścia przez kierownictwo Policji od zasady apolityczności tej forma-

cji. Policja przez lata odbudowywała swój autorytet po roku 1990, a w tej chwili wypracowany z trudem au-

torytet jest niszczony. Policja staje się formacją w służbie jednej partii – PiS, czego najlepszym dowodem jest 

mnogość funkcjonariuszy gromadzona wokół nieruchomości prezesa tej partii. 

W związku z powyższym w trybie oświadczenia senatorskiego zwracamy się o odpowiedzi – i będziemy 

wdzięczni za nie Panu Premierowi – na następujące pytania. Ile wszczęto postępowań dyscyplinarnych wo-

bec funkcjonariuszy Policji za niewłaściwe wykonywanie obowiązków służbowych w związku 

z zabezpieczaniem prodemokratycznych protestów, w tym protestów w obronie praw kobiet? Jakie są rezulta-

ty tych postępowań: czy są w toku, czy zostały zakończone? Jeśli zostały zakończone, to z jakim skutkiem? 

Czy w ocenie Pana Premiera jednoznaczne zaangażowanie po stronie partii PiS przyczynia się do spadku 

zaufania obywateli do całej Policji? I wreszcie: czy Pan Premier zdaje sobie sprawę z tego, iż utrzymywanie 

apolityczności Policji jest ustawowym obowiązkiem dotyczącym funkcjonowania tej formacji? 
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