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Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego 

Chciałbym zwrócić uwagę na pogłębiający się kryzys w Policji. Wszyscy byliśmy świadkami używania 

przemocy wobec strajkujących podczas Strajku Kobiet, bicia kobiet pałkami teleskopowymi przez policjan-

tów, nadużywania środków przymusu bezpośredniego, nadużywania gazu. Ostatnie miesiące to także szereg 

tajemniczych zgonów w trakcie zatrzymań dokonywanych przez funkcjonariuszy Policji. Ostatnie miesiące to 

przykłady nieumiejętnego zatrzymywania przestępców, chociażby we Wrocławiu, gdzie policjant nie potrafił 

zatrzymać złodzieja samochodów, który potem niemalże rozjechał człowieka z wózkiem, w Kołobrzegu, 

gdzie na stacji benzynowej jedna z kierujących samochodem zdemolowała tę stację, a policjanci byli bezrad-

ni, czy wreszcie w Gdańsku, gdzie złodziej samochodów został ostrzelany z ostrej amunicji przez policjan-

tów, ale odjechał. Nasuwają się pytania, czy to są wydarzenia incydentalne, czy ich głębszą przyczyną jest 

kryzys w Policji. Obawiam się, że ich przyczyną jest skrócenie czasu szkoleń. 

Pragnę więc zadać pytania Panu Ministrowi, który powinien skutecznie nadzorować Policję i powinien 

swoją pracą doprowadzać do wzrostu jej sprawności. Tymczasem nie tylko zaufanie do Policji spadło o 20%, 

ale też jej sprawność jest coraz gorsza. 

Pytania są proste. Jak długo trwało zawodowe szkolenie podstawowe w roku 2015 i jak długo trwało pod-

stawowe szkolenie w roku 2020? Jeżeli zostało skrócone, to dlaczego? Czy Pan Minister podejmował w tej 

sprawie decyzje? Czy Pan Minister próbował zatrzymać proces skrócenia czasu szkolenia? Czy policjanci 

szkoleni są z techniki wybijania szyb? Czy wszyscy policjanci biorą udział w zajęciach na strzelnicy? Jeżeli 

tak, to jak często i ile sztuk amunicji wystrzeliwanych jest w trakcie szkoleń przez każdego policjanta w cią-

gu roku? Wreszcie: ile edycji szkoleń z zakresu programu zatrzymywania niebezpiecznych przestępców 

przeprowadzonych było w roku 2015, a ile w roku 2020? 

I kwestia testów psychologicznych, niezwykle istotna. Ilu było kandydatów do Policji w roku 2015? Ilu 

z tych kandydatów nie zdało testu psychologicznego w pierwszym podejściu? I analogiczne pytanie: ilu było 

kandydatów do formacji w 2020 r. i ilu z nich nie zdało w pierwszym podejściu testów psychologicznych 

MultiSelect? 

Wreszcie pojawia się pytanie o sprawność fizyczną policjantów. Jest oczywiście postulat dostępu do si-

łowni, tak żeby policjanci mogli ćwiczyć. Jeden z policjantów napisał mi maila, że w prywatnych koncernach 

pracownikom oferuje się karnety na siłownię, a on jako policjant z wieloletnim stażem nie ma do siłowni 

dostępu. Pytanie, ile komend Policji posiada własne siłownie. W jaki sposób Pan Minister chce zadbać o to, 

żeby policja była coraz bardziej sprawna fizycznie? 
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