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Warszawa, 25 maja 2020 roku 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

W dniu jutrzejszym wystąpię z petycją do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  o rozpoczęcie prac                
nad wprowadzeniem kadencyjności na stanowisku Komendanta Głównego Policji, a także stworzenia 
systemu uzależniającego nakłady na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, tj. finansowanie Policji                    
w powiązaniu z PKB, na wzór rozwiązań kształtujących wydatki  na obronność.  

 
Polska Policja i jej funkcjonariusze realizują zadania wynikające z ustawowych obowiązków                   

i składanej roty ślubowania, stojąc przede wszystkim na straży bezpieczeństwa wewnętrznego naszej 
Ojczyzny i jej mieszkańców. Jesteśmy apolityczną formacją i włączanie Policji w polityczną retorykę,                      
co ma miejsce obecnie i miewało w przeszłości jest niedopuszczalne. To pokazuje, że obecnie istniejące 
rozwiązania prawne nie do końca tę apolityczność chronią. 

Niezależnie od tego, kto na przestrzeni 30 ostatnich lat sprawował w Polsce władzę, za każdym 
razem ugrupowania opozycyjne oskarżały policjantów o sprzyjanie władzy, o nadmierną uległość wobec 
rządzących. I jak tylko zmieniają się rządzący, funkcjonariusze oskarżani są o to samo przez drugą stronę. 
Przypomnę. Ci, którzy parę lat temu krytykowali nas za akcję pod Spółką Węglową, gdzie policja użyła 
środków przymusu albo za interwencje podczas Marszów Niepodległości, stoją teraz w innym miejscu. 
Natomiast ci politycy, którzy wtedy byli u steru władzy, a teraz są opozycją krytykują nas za obecne 
działania. Punkt widzenia zależy, jak widać od punktu siedzenia. Pomimo tego,  my nadal jesteśmy 
apolityczną formacją dla której dobro społeczne jest najwyższą wartością.  

W imieniu wszystkich policjantów apeluję do polityków o rozsądek. Wasze działania obliczone     
na krótkotrwały polityczny, partykularny zysk mogą przełożyć się na utratę zaufania do Policji,                   
które budowane jest codzienną trudną służbą tysięcy policjantów a to bez wątpienia będzie miało wpływ 
na spadek poczucia bezpieczeństwa, ale też zaburzy relacje obywatel - policjant. Relacje,                                     
w których codziennie znajdują się tysiące Polaków potrzebujących pomocy. Pamiętajcie, że policjanci są 
do dyspozycji mieszkańców naszego kraju 24 h na dobę, siedem dni w tygodniu i przez 365 dni w roku. 

Wprowadzenie kadencyjności na stanowisku Komendanta Głównego Policji wzmocniłoby 
niezależność szefostwa polskiej Policji  od polityków i polityki. Podobnie jak niezależne finansowanie. 
Te dwa elementy pozwoliłyby swobodnie kształtować Komendantowi Głównemu  politykę kadrową                   
i wyznaczać kierunki rozwoju formacji bez nadmiernej ingerencji politycznej w oparciu tylko                               
o doświadczenie i kompetencje. Takie rozwiązanie ściągnęłoby też z policjantów interweniujących                     
w sprawach wzbudzających społeczne dyskusje  brzemię oskarżeń działania na rzecz jednej lub drugiej 
partii politycznej.  

Nadzór cywilny czyli nadzór organów Państwa nad Policją jest absolutnie niezbędny i wpisuje się 
w standardy demokratycznego państwa prawa. Czym innym jest jednak nadzór, a czym innym 
pozostawienie mechanizmów nadmiernie tę instytucję uzależniających. Wprowadzenie proponowanych 
rozwiązań pozwoli na przecięcie spekulacji dotyczących apolityczności Policji, bez względu na to,                 
która strona sceny politycznej ma w danym momencie parlamentarną większość. 
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