
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Knosalę 

na 31. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 kwietnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza 

Jak wynika z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 20 marca 2007 r.  

w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określo-

nych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji, w związku z art. 35a 

ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji osobą odpowiedzialną za zarządzenie badań psycholo-

gicznych jest komendant główny Policji lub komendant wojewódzki Policji. Badania takie mogą zostać za-

rządzone w odniesieniu do osób ubiegających się o pracę w Policji, jak również w odniesieniu do policjantów 

pełniących służbę. Istotną okolicznością jest to, że zarządzenie badań odbywa się w trybie wnioskowym. 

Uprawniona do złożenia wniosku jest osoba wymieniona w §4 ust. 1 rozporządzenia (np. dyrektor biura lub 

równorzędny mu kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji). 

Jednocześnie ze statystyk wynika, że w grupie zawodowej policjantów od 1999 r. doszło do aż dwustu 

sześćdziesięciu jeden skutecznych prób samobójczych. Liczba nieskutecznych prób jest trudna do oszacowa-

nia. Na marginesie warto dodać, że – jak zauważają eksperci – coraz częściej przed targnięciem się na własne 

życie dochodzi do agresji skierowanej przeciw najbliższym. Oczywiście za tak dramatyczną decyzją, jaką jest 

samobójstwo, stać mogą bardzo różne przyczyny, nie ulega jednak wątpliwości, że praca w Policji wiąże się 

z bardzo dużym obciążeniem psychicznym. 

Jak wspomniałem na wstępie, istnieje tryb wnioskowy skierowania na badania psychologiczne, jednak 

nierzadko zdarza się, że funkcjonariusz obawia się, iż skierowanie go na takie badania spowoduje swego 

rodzaju naznaczenie tym faktem. W konsekwencji mamy w praktyce do czynienia z nadmiernym ogranicze-

niem stosowania tego środka pomocy 

Uważam, że istnieje potrzeba wprowadzenia do cytowanego rozporządzenia procedur, które zapewniałyby 

lepszą ochronę zdrowia psychicznego funkcjonariuszy Policji. Celowe wydaje się to, aby funkcjonariusze 

zostali objęci cyklicznymi badaniami, a także to, aby określić obowiązek zapewnienia wsparcia psychologa 

po każdym zdarzeniu mogącym stanowić istotne obciążenie psychiczne dla funkcjonariusza.  

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przeanalizowanie opisanego problemu i o rozważenie potrzeby 

przyjęcia stosownych regulacji. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 

 




