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Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Policjant zabity na przystanku tramwajowym w Warszawie, policjant pobity na parkingu w Jastrzê-

biu Zdroju, kolejny policjant pobity w Rybniku w trakcie interwencji podczas próby kradzie¿y samocho-
du. Pierwszy przypadek jest ogólnie znany, wiêc nie bêdê go omawia³. Drugi przypadek: policjant
wracaj¹cy z pracy interweniuje podczas kradzie¿y samochodu. Trzeci przypadek: policjant widzi z w³as-
nego mieszkania próbê kradzie¿y samochodu, interweniuje, zostaje dotkliwie pobity. Co ³¹czy te trzy
przypadki? Wydarzy³y siê one w ci¹gu jednego tygodnia. Interwencje policjantów mia³y miejsce poza
s³u¿b¹. Skutki dla policjantów okaza³y siê tragiczne, w³¹cznie ze œmierci¹ jednego z nich.

Prawie w tym samym czasie dowiadujemy siê, ¿e resort administracji i spraw wewnêtrznych przygo-
towuje zmiany ustawowe, w myœl których funkcjonariuszom policji, stra¿y granicznej i innym nie bêd¹
ju¿ przys³ugiwaæ odszkodowania za wypadki, które przytrafi³yby im siê w drodze na s³u¿bê i ze s³u¿by,
jak równie¿ w drodze do lub z miejsca interwencji.

Obawiam siê, ¿e resort nie zdaje sobie sprawy, ¿e po wejœciu w ¿ycie tej ustawy policjant wracaj¹cy ze
s³u¿by stanie siê œlepy na wszelkie z³o, jakie bêdzie mia³o miejsce wokó³ niego. Niech tam sobie gwa³c¹
i kradn¹, to nie moja sprawa – mo¿na sobie dopowiedzieæ, co policjant pomyœli w takiej sytuacji.

Czy ministerstwo przeanalizowa³o, jak mocno spadnie poczucie bezpieczeñstwa spo³eczeñstwa po
tym, jak uœwiadomimy sobie, ¿e nie mo¿emy liczyæ na pomoc policjanta w cywilu, policjanta po s³u¿bie?

Zaplanowane oszczêdnoœci w wysokoœci 2,5 miliona z³ rocznie nie uzasadniaj¹ podjêcia prac nad tak
absurdalnym projektem nowej ustawy. Apelujê do pana ministra, aby przerwano prace nad fataln¹
w skutkach ustaw¹, i wnoszê o podjêcie prac nad now¹ ustaw¹, która umo¿liwi³aby wyp³acanie inter-
weniuj¹cym po s³u¿bie, w czasie wolnym od pracy, policjantom œwiadczenia równorzêdnego œwiadcze-
niu wyp³acanemu w zwi¹zku z wypadkami podczas s³u¿by. Ministerstwo powinno dbaæ o to, by
policjant by³ niekwestionowanym urzêdnikiem najwy¿szego zaufania spo³ecznego, a zamach na jego
zdrowie czy te¿ ¿ycie, bez wzglêdu na to, czy interwencja mia³a miejsce podczas s³u¿by, czy te¿ po s³u¿-
bie, by³ zabezpieczony odpowiednimi œwiadczeniami.

Tadeusz Gruszka




