
Lublin, 10 października 2013 r.  
 
 
 

Pan  
nadinsp. dr Marek DZIAŁOSZYŃSKI 
  
Komendant Główny Policji 
 

Szanowny Panie Komendancie! 
  

W N I O S E K 
 

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa kujawsko-pomorskiego, 
Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa lubelskiego, Zarząd 
Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa łódzkiego, Zarząd Wojewódzki 
NSZZ Policjantów województwa małopolskiego, Zarząd Wojewódzki NSZZ 
Policjantów województwa opolskiego, Warmińsko-Mazurski Zarząd 
Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie, Zarząd Wojewódzki NSZZ 
Policjantów województwa wielkopolskiego, działający na podstawie art. 241 
Kodeksu Postępowania Administracyjnego  
 

wnoszą o: 
 
1. Wdrożenie procesu szkolenia oraz doskonalenia zawodowego policjantów 
odpowiadającego potrzebom służby;  
 
2. Wdrożenie kampanii społecznej przeciwko agresji wobec policjantów;  
 
3. Wdrożenie programu edukacyjnego mającego na celu poprawę wizerunku 
Policji.  

 
Wieloletnie ograniczanie wydatków na funkcjonowanie Policji przyczyniło 

się do niewydolności systemu szkolnictwa resortowego. Nieprzemyślane 
oszczędności w długiej perspektywie czasowej sprawiły, że programy szkoleń 
przestały odpowiadać rzeczywistym potrzebom służby oraz najistotniejszym 
uwarunkowaniom, wśród których na pierwszym miejscu znajduje się bez 
wątpienia wiek i doświadczenie policjantów. Polska Policja jest bowiem 
najmłodszą formacją w Europie. 



Młoda kadra może być doskonałym atutem organizacji, ale pod warunkiem, że 
organizacja ma plan i środki na odbudowę kapitału doświadczenia. Wymiana 
pokoleniowa w polskiej Policji, jak doskonale wiadomo, nie była efektem 
przemyślanej strategii rozwoju, lecz skutkiem ubocznym niekorzystnych zmian 
w uprawnieniach funkcjonariuszy oraz kontrowersyjnych decyzji politycznych. 
Tego typu skutki były dość łatwo przewidywalne, przynajmniej dla NSZZ 
Policjantów, który za każdym razem gdy pojawiały się projekty niekorzystnych 
zmian, przestrzegał przed odejściem ze służby najbardziej doświadczonych 
policjantów. Była więc szansa, aby w porę zadbać o program przynajmniej 
częściowego zrekompensowania tych strat poprzez dostosowanie szkolenia do 
gwałtownie zwiększających się potrzeb. Był też czas, żeby kierownictwo Policji 
skutecznie przekonało kierownictwo resortu Spraw Wewnętrznych o takiej 
konieczności oraz tym, żeby przeznaczyć na ten cel odpowiednie środki.          
    Skutki zaniedbań w obszarze szkolnictwa resortowego potęguje w 
dodatku zjawisko patologizowania roli policjantów w społeczeństwie. 
Przedstawianie ich przez znaczna część mediów, jako grupy zawodowej 
bezpodstawnie uprzywilejowanej, nadmiernie obciążającej budżet państwa a 
przy okazji wyjątkowo skłonnej do łamani prawa jest ewidentnym nadużyciem. 
Niewłaściwa w naszej ocenie postawa kierownictwa resortu Spraw 
Wewnętrznych i Policji wobec tych wszystkich oszczerstw i insynuacji sprawiła, 
że takie interwencje, jak w Bytowie, gdzie policjanci mieli kłopot z pokonaniem 
oporu nietrzeźwego kierującego, zaważyły na opinii o wszystkich policjantach w 
Polsce. Ten i kilka innych odosobnionych przypadków ukształtowały w opinii 
publicznej fałszywy obraz policjanta. Zburzenie utrwalającego się w 
społeczeństwie stereotypu wymaga nie lada wysiłku. Wysiłku, który 
bezwzględnie należy podjąć w interesie zarówno policjantów, jak i całego 
społeczeństwa. Stąd właśnie wziął się pomysł wdrożenia programów i kampanii 
społecznej o charakterze edukacyjnym, o których mowa w niniejszym wniosku. 
 
I. Wyszkolenie funkcjonariuszy polskiej Policji  
 
            NSZZ Policjantów od samego początku, kiedy wdrażano różnego rodzaju 
reformy szkolnictwa resortowego w Policji, napiętnował te pomysły, gdyż 
prawdziwym ich motywem nie była chęć usprawnienia systemu tylko 
ograniczenie nakładów finansowych. Tak więc na przestrzeni wielu lat z 
poirytowaniem obserwowaliśmy, jak: 
  

 skracano cykl szkolenia podstawowego;  

 zmniejszano ilość wykładowców;  

 ograniczano szkolenia specjalistyczne oraz doskonalenie zawodowe;  



 likwidowano wojewódzkie ośrodki szkolenia Policji.  
 

Dzisiaj okazuje się, że to my mieliśmy rację. Wątpliwa to jednak 
satysfakcja, kiedy cierpi na tym bezpieczeństwo wewnętrzne państwa a 
policjantki i policjanci wystawiani są na pośmiewisko społeczeństwa.  

Jak pokazują dane Komendy Głównej Policji mamy na dzień dzisiejszy 
tysiące niedoszkolonych techników kryminalistycznych, funkcjonariuszy pionów 
dochodzeniowo-śledczych, pionów kryminalnych oraz prewencji. Średni staż 
służby policjantów w pionach, w których wymagane jest stosunkowo większe 
doświadczenie zawodowe nie przekracza 5 lat. W niektórych garnizonach 
policjanci z takim właśnie stażem stanowią blisko połowę kadry pionów 
dochodzeniowo śledczych.  

Przedstawiane we wniosku problemy potwierdza Najwyższa Izba Kontroli 
w raporcie dotyczącym funkcjonowania szkół i ośrodków szkoleniowych w 
Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej (patrz protokół ldz. LWR 
-4101-12-00/2012, Nr ew. 52/2013/P/12/185/LWR z dnia 28 czerwca 2013 r., 
www.nik.gov.pl.)  
 

W treści konkluzji do raportu na stronie NIK czytamy: 
 
„Z powodu cięć w nakładach na szkolenia jedynie połowa policjantów (…) 

przechodzi kursy podwyższające kwalifikacje. Mundurowi zwracają uwagę, że 
programy szkoleń nie są w pełni dostosowane do wymogów stawianych im w 
pracy. Wiele do życzenia pozostawia przygotowanie kadry nauczycielskiej. 
Poważne wątpliwości NIK budzi też stan techniczny budynków, w których 
prowadzone są zajęcia. Z roku na rok mundurowi otrzymują coraz mniej 
pieniędzy na szkolenia. O ile w 2009 r. było to 411 mln zł, to w 2011 r. już tylko 
365 mln złotych. W Policji jedynie nieco ponad połowa z ponad 52 tys. 
funkcjonariuszy mogła podnieść swoje kwalifikacje. Niezadowalająca jest jakość 
szkoleń i kursów proponowanych mundurowym. Z badań ankietowych NIK 
wynika, że programy szkoleń nie były w pełni przystosowane do wymogów 
stawianych w późniejszej pracy. Dowódcy wskazują z kolei na zbyt małą liczbę 
zajęć praktycznych oraz nieodpowiednie przygotowanie do zadań 
specjalistycznych. W kontrolowanym przez NIK okresie Policja wykorzystała 
średnio 45 proc. miejsc szkoleniowych, a bazę noclegową w ponad 73 
procentach. Wątpliwości budzi stan techniczny budynków szkoleniowych, które 
ulegają stopniowej degradacji. Inspektorzy NIK w 10 szkołach (na 17 
skontrolowanych) wykryli uszkodzenia konstrukcji nośnej budynków i elewacji, 
zawilgocenia i zagrzybienia ścian, a nawet niezabezpieczone przewody 
elektryczne i przyłącza gazowe. 



We wszystkich służbach zaniedbano obowiązek przeprowadzania okresowych 
przeglądów stanu technicznego budynków. Zdaniem NIK wiele do życzenia 
pozostawia też przygotowanie zawodowe kadry zatrudnionej w szkołach i 
ośrodkach szkoleniowych, szczególnie w Policji. Przykładowo w WSPol w 
Szczytnie ponad 70 proc. nauczycieli akademickich posiadało jedynie tytuł 
magistra. Z kolei w warszawskiej Szkole Głównej Służby Pożarniczej zdarzały się 
przypadki, że na stanowisku asystenta i adiunkta zatrudniano osoby bez 
wymaganych stopni naukowych. Zatrudniano tam też zbyt małą liczbę 
wykładowców w stosunku do realizowanych zadań. Nauczyciele musieli brać na 
siebie dodatkowe zajęcia, przez co przekraczali ustalone pensum nawet o 300 
procent. Od 12 lat Minister Spraw Wewnętrznych nie uregulował zasad i 
warunków technicznych użytkowania strzelnic ćwiczebnych w policji. NIK w 
przeszłości już dwukrotnie zwracała uwagę MSW na tę sytuację. W 
konsekwencji policjanci korzystali z 20 strzelnic na podstawie decyzji 
Komendanta Głównego Policji”. 

Wszystko to dowodzi o nadzwyczajnym wysiłku jaki tysiące policjantek i 
policjantów wkładają każdego dnia w utrzymanie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa, nie zważając na te wszystkie ograniczenia, i świecąc oczami za 
brak wyobraźni, a nawet brak odpowiedzialności niektórych polityków.  

Wnioskodawcy widzą m.in. konieczność powrotu do szkoleń 

specjalistycznych głównie o specjalności dochodzeniowo-śledczej, operacyjno-

rozpoznawczej, techników kryminalistyki, technik samoobrony i 

obezwładniania. Również konieczne jest wprowadzenie okresowych szkoleń z 

zakresu zmian przepisów i aktów prawnych oraz odbudowa pozycji Ośrodków 

Szkolenia Policji  KWP. 

 
II. Brak kampanii o charakterze edukacyjnym, które kształtowałyby właściwe 
postawy społeczne wobec Policji i policjantów. 
 

Od 2010 roku NSZZ Policjantów a w ostatnim czasie Zarząd Wojewódzki 
NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego (wniosek z dnia 30 sierpnia 
2013 roku) wnosili do Komendanta Głównego Policji o wdrożenie przy udziale 
mediów publicznych (w ramach tzw. misji publicznej) kompleksowych 
programów edukacyjnych w celu ukształtowania w społeczeństwie właściwych 
postaw wobec policjantów. Do chwili obecnej, oprócz wymijających 
odpowiedzi ze strony Komendanta Głównego Policji, nie doczekaliśmy się 
żadnych konkretnych działań w tym kierunku. Może to świadczyć albo o 
niedostrzeganiu przez kierownictwo Policji tego problemu, albo lekceważącym 
stosunku do niego. 



W naszej ocenie Minister Spraw Wewnętrznych wspólnie z Ministrem 

Edukacji  oraz Komendantem Głównym Policji powinni opracować na bazie tzw. 

klas policyjnych  program nauczania, gdzie młodym ludziom należy tłumaczyć 

jakie znaczenie ma współpraca obywateli z policją oraz konieczność szacunku 

do naszej instytucji oraz policjantek i policjantów jako przedstawicieli Państwa, 

którzy codziennie narażają życie i zdrowie w celu zapewnienia Polakom 

bezpieczeństwa.   

Panie Generale! 

Dramatycznie rosnąca liczba przypadków napaści na policjantów 
wykonujących obowiązki służbowe stanowi wystarczający argument, żeby 
uznać obecną sytuację za wręcz alarmującą i zadbać o odpowiednie środki na 
uruchomienie długofalowych programów edukacyjnych i kampanii 
społecznych. 

 



Wykonano 4 egz.  
 
- 1. egz. – Komendant Główny Policji  
- 2. egz. – ZG NSZZ Policjantów  
- 3. egz. – ZW i ZS NSZZP 
- 4. egz. – a/a 
 
Załączniki:  
- Kopia wniosku do KGP w sprawie programu edukacyjnego z dnia 30 sierpnia 2013 roku 

 


