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I. UWAGI OGÓLNE. STATYSTYKI 

 

1. Raport obejmuje informacje o wykroczeniach, prośby o interwencje oraz zgłoszenia 

nieprawidłowości w Służbach Mundurowych, które wpłynęły w okresie między  

1 października 2018 a 4 września 2019 roku. 

2. W objętym raportem okresie otrzymano 202 sygnały o nieprawidłowościach Są wśród 

nich 63 anonimy oraz 169 informacji podpisanych imieniem i nazwiskiem wraz z 

podaniem miejscowości, której sprawa dotyczy. 

3. Informacje i prośby o interwencje w znacznej liczbie pochodzą z województwa 

podlaskiego jednak są wśród nich również zgłoszenia z wielu innych miejsc w Polsce. 

Ogółem jest to 45 następujących miast i miejscowości położonych na terenie szesnastu 

województw: Augustów, Białystok, Bielsko-Biała, Białowieża, Czeremcha, Częstochowa, 

Ełk, Gdańsk, Gniezno, Grajewo, Gorzów Wielkopolski, Janów Lubelski, Jasło, Józefów, 

Katowice, Kielce, Konin, Koszalin, Lesko, Lublin, Łapy, Łomianki, Łomża, Łódź, 

Mielnik, Nowy Sącz, Olkusz, Opole, Olsztyn, Ostrołęka, Tczew, Toruń, Parczew, Piła, 

Rzeszów, Sejny, Sokółka, Suwałki, Wałbrzych, Warszawa, Witkowo, Wrocław, Wysokie 

Mazowieckie, Zakopane, Zambrów. 

 

 

Mapa 1. Oznaczenie miejsc poszczególnych sygnałów o nieprawidłowościach w Służbach Mundurowych. 
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4. Analiza otrzymanych zgłoszeń wskazuje na to, że w wielu jednostkach panuje sytuacja, 

która pozwala funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom posądzać lub wręcz oskarżać 

przełożonych o następujące nieprawidłowości, wykroczenia lub wręcz przestępstwa: 

 mobbing  

 nadużywanie stanowisk służbowych  

 przekraczanie uprawnień 

 nepotyzm 

 kumoterstwo 

 korupcja 

 molestowanie 

 stosowanie szantażu 

 fałszerstwa i manipulowanie statystykami 

 tuszowanie nieprawidłowości 

 zmuszanie do udziału w uroczystościach  

 niedopełnienie obowiązków 

 zmuszanie do przejścia na emeryturę 

 doprowadzanie do dobrowolnych odejść ze służby  

 niewytłumaczalne orzeczenia komisji lekarskich  

 brak wypłat za nadgodziny oraz premii 

 brak uzupełnień przy niedoborach kadrowych 

 brak działań w celu wymiany wysłużonego sprzętu i taboru 

 brak działań prorozwojowych, motywacyjnych - stagnacja 

5. Dla potrzeb niniejszego raportu dokonano pogrupowania przekazanych sygnałów o 

nieprawidłowościach w zestawy o zbliżonej tematyce. W wyniku tego otrzymaliśmy 

następujące dane liczbowe:  

 nadużywanie stanowiska służbowego – 54 sygnały 

 tuszowanie nieprawidłowości - 24 sygnałów 

 przekroczenie uprawnień - 79 sygnałów 

 molestowanie, mobbing - 50 sygnałów 

 korupcja - 40 sygnałów 

 nepotyzm - 25 sygnałów 

 niedobory kadrowe, problemy sprzętowe, lokalowe - 20 sygnałów 
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II. SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE PRZESŁANYCH INFORMACJI, ICH 

TEMATYKI, PODJĘTYCH DZIAŁAŃ ORAZ ICH REZULTATÓW 

Lp. Autor, 

miejscowość, 

jednostka 

Tematyka Podjęte 

działania 

w sprawie 

Reakcje 

na podjęte 

działania 

PODPISANE 
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Niesprawiedliwości w KP PSP 

w Tczewie: zastraszanie, chaos 

służbowy i prawny, 

brak wypłat za nadgodziny 

oraz ciągłe nękanie. 

Informacja na 

konferencji 

prasowej. 

Brak reakcji 

 

2 

Sprawa sytuacji w KKP w 

Lesku: „układy kolesiowskie”, 

przekroczenie zasad etyki 

zawodowej. Skandaliczna 

wypowiedź w przesłanym 

nagraniu Komendanta KPP w 

Lesku.  

Interpelacja do 

MSWiA nr  

33372 z 

20.08.19 r.  

Interpelację nr 

33372 dostarczono 

do adresata. Brak 

odpowiedzi na 

Interpelację nr 

33372 
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Żona funkcjonariusza Policji: 

pozbawiono służb 

ponadnormatywnych, pełnił 

służbę  w pomieszczeniu dla 

osób zatrzymanych, 

przeniesienie do Ogniwa 

Patrolowo-Interwencyjnego KP 

W Gdańsku – brak możliwości 

awansu. 

Komendant Miejski Policji w 

Gdańsku nie stwierdził 

zaistnienia mobbingu. 

Interpelacja do 

MSWiA nr 

32491 z 

05.07.19 r. 

Odpowiedź na 

Interpelację nr 

32491 dnia 

30.08.19 r. 

(Zdaniem 

wiceministra J. 

Zielińskiego 

całkowicie 

niezrozumiałe jest 

łączenie prób 

samobójczych 

wśród 

funkcjonariuszy 

Policji z dzianiami 

podejmowanymi 

przez ich 

bezpośrednich 

przełożonych) 

 

4 

Wykazano w statystyce kilka 

tys. fikcyjnych służb. 

Szkalowanie za złożenie 

zawiadomienia o przestępstwie. 

Naciski, by odszedł 

dobrowolnie z Policji. 

Informacja na 

konferencji 

prasowej.  

Brak reakcji 

 

5 

Nieprawidłowości: projekty 

nakazano wykonywać w 

ramach godzin pracy etatowej 

– podwójne finansowanie (3-

4.5tys. etatowi, ci którzy w 

projektach do 12tys.) 

Interpelacja do 

MSWiA nr 

31104 z 

17.04.19 r. 

Prośba o 

prolongatę 

26.06.19 r. Brak 

odpowiedzi na 

Interpelację nr 

31104. 
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Zwolniono za 4 miesiące pracy 

w MO. 
Informacja na 

konferencji 

prasowej.  

Brak reakcji 

 Napad Policji na firmę i Informacja na Brak reakcji 
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7 fałszowanie i oszustwo  konferencji 

prasowej.  
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Wyjaśnić sprawę wypadku 

samochodowego (2018, 

Krzywe gm. Suchowola) – 

zatuszowano. 

Wyjaśnić Ustawę Dez. – 

bibliotekarka (biblioteka w 

budynku Szkoły UB), 

telefonistka. 

2 miesiące służby w 1957r. w 

WSW – obniżenie emerytury o 

połowę 

Informacja na 

konferencji 

prasowej.  

Brak reakcji 

 

9 

KPP Wysokie Mazowieckie: 

fałszowanie podpisów za 

policjantów. 

Wniosek o 

kontrolę do NIK 
Brak raportu 

NIK 

 

10 

Zastraszanie policjantów, 5-

cioro oddelegowano , a potem 

zwolniono – brak kwalifikacji i 

uprawnienia emerytalne. 

Informacja na 

konferencji 

prasowej, 

wniosek o 

kontrolę do NIK 

Brak raportu 

NIK 

 

11 

Utrata zdrowia w Policji – 

niewygodny dla przełożonych, 

próby usunięcia z Policji; 

napiętnowany przez 

przełożonych. 

Przekręty Zielińskiego – brak 

premii, awansów, mobbing. 

Między innymi 

zorganizowanie 

konferencji 

prasowych 

nagłaśniających 

skalę problemu.  

Brak reakcji 

 

12 

Sprawa popełnienia 

przestępstwa 

przez Komendanta 

Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wielkopolskim: przekroczenie 

uprawnień, manipulowanie 

faktami. 

Wniosek o 

kontrolę do NIK 

Brak raportu 

NIK 

 

13 

Mobbing i dyskryminacja od 

2012r. – postępowania 

dyscyplinarne wobec 

funkcjonariusza, z niektórych 

udało się wybronić, obniżono 

dodatek, brak awansów, żadnej 

premii, nie chodził na święta, 

chronił w patrolu Jarosława 

Zielińskiego. 

Wniosek o 

kontrolę do NIK 

Brak raportu 

NIK 

 

14 

Zwolnienie z pracy przez 

pracodawcę, wiele uchybień, 

mobbing. 

Wniosek o 

kontrolę do NIK 

Brak raportu 

NIK 

 

15 

Zastraszanie, mobiing Wniosek o 

kontrolę do NIK 

Brak raportu 

NIK 

 

16 

Składane zawiadomienia są 

umarzane. 

Wniosek o 

kontrolę do NIK 

Brak raportu 

NIK 

 

17 

Oskarżenia o pobicie 

policjanta. Ojciec i jego córka 

twierdzą, że to ich pobito. 

Wniosek o 

kontrolę do NIK 

Brak raportu 

NIK 
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Według nich 

działania Policji są niezgodne z 

prawem i mogą udostępnić 

dokumenty. 

 

18 

Nieprawidłowości w MSWiA. 

Niewłaściwe orzeczenia  

komisji lekarskich, które 

całkowicie nie liczą się z 

ludźmi. 

Wniosek o 

kontrolę do NIK 

Brak raportu 

NIK 

 

19 

Zastraszanie oraz 

szantażowanie Policji w 

Suwałkach. Obowiązkowy 

udział funkcjonariuszy we 

Mszach św. Pełnienie służby 

przez policjantów przez okres 

dwóch lat na posesji Jarosława 

Zielińskiego (za pieniądze 

podatników). 

Interpelacje do 

MSWiA nr 

28015 z 

03.12.2018 r. 

oraz nr 29368 z 

04.02.2019 r. 

Nie nadano biegu 

Interpelacji nr 

28015. Interpelacja 

nr 29368 do 

decyzji Prezydium 

Sejmu - brak 

decyzji Prezydium 

Sejmu. 

 

20 

Nieprawidłowości podczas 

sporządzania poufnej 

dokumentacji dotyczącej 

zarządzenia kontroli 

operacyjnej. 

Wniosek o 

kontrolę do NIK 

Brak raportu 

NIK 

21  

 

 

 

Sprawa przebiegu Służby i 

„zatargu” z KM PSP w 

Białymstoku. 

Informacja na 

konferencji 

prasowej  

Brak reakcji 

ANONIMY 

 

1 

29.08.19 r. 

Strażacy KM PSP 

Gdynia 

Brak prawidłowego dozoru nad 

przebiegiem służby. Brak 

kadry dowódczej w jednostce. 

Aspekt nepotyzmu. 

Informacja 

podczas 

konferencji 

prasowej  

Brak reakcji 

 

2 

27.08.19 r. 

Anonim 

KPP w Mechowie 

Nadużycia z strony 

Komendanta; koneksje,  

Informacja  

podczas 

konferencji 

prasowej  

Brak reakcji 

 

3 

12.08.19 r. 

DĄB 

Podlaski Oddział 

Straży Granicznej 

Białowieża 

Czeremcha 

Mielnik 

Niewytłumaczalne ścieżki 

awansu, nadużywanie władzy, 

bezpodstawne kontrole, 

wysyłanie ludzi do tzw. 

zamrażarki tj. do dyspozycji 

kadrowej gen. bryg. G. 

Biziuka. 

 

Informacja na 

konferencji 

prasowej  

Brak reakcji 

 

4 

22.07.19 r. 

Anonim 

KMP w Bielsku-

Białej 

Bielsko-Biała 

 

Policjant z Komendy Miejskiej 

Policji w Bielsku-Białej w 

reakcji na dziwne zmiany na 

stanowiskach kierowniczych, 

układy, znajomości. 

Doprowadzenie do upadku 

Wydziału Narkotykowego. 

Informacje na 

konferencji 

prasowej  

Brak reakcji 

 

5 

10.07.19 r.  

Anonim 

Mobbing w KMP Suwałki 

Pozbawienie możliwości 

Zapytanie do 

MSWiA nr 9598 

Odpowiedź na 

Zapytanie dnia 
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KMP w Suwałkach 

Suwałki  

 

awansu policjantom, którzy 

byli na zwolnieniu lekarskim. 

z 15.07.19 r. 09.08.19 r. 

 

6 

05.06.19r. 

Anonim 

BSW KG Policji  

Warszawa 

Prośba o sprawdzenie, że w 

BSW KG Policji 3 lata temu 

stwierdzono zaginięcie około 

tysiąca dokumentów. 

Interpelacja do 

MSWiA nr 

31969 z 

11.06.19 r. oraz 

Zapytanie nr 

9091 z 13.05.19 

r. 

 

Odpowiedź na 

Interpelację nr 

31969 dnia 

01.08.2019 r. 

Odpowiedź na 

Zapytanie nr 9091 

dnia 31.07.19 r. 

(wiceminister J. 

Zieliński zarzeka 

się,  że prowadzona 

od 2016 r. 

coroczna kontrola 

dokumentów nie 

wykazała braków) 

 

7 

05.06.19 r. 

Anonim 

KPP w Olkuszu 

(woj. Małopolskie) 

anonim 

Molestowanie i napastowanie 

seksualne . 

Tragiczna śmierć kolegi. 

Informacja  

podczas 

konferencji 

prasowej 

Brak reakcji 

 

8 

28.05.19 r. 

Anonim  

Piła 

– Krzeszewska z Policji; 

Prywatny folwark. 

Próba gwałtu – tuszowanie 

sprawy. 

Informacja  

podczas 

konferencji 

prasowej 

Brak reakcji 

 

9 

21.05.19 r. 

Anonim 

Warszawa 

Dotyczy stanu zdrowia 

Komendanta Głównego PSP 

:Załatwił „żółte papiery”, 

przywrócono do służby, nie 

przeszedł żadnych badań. 

Informacja  

podczas 

konferencji 

prasowej 

Brak reakcji 

 

10 

09.05.19 r. 

Anonim  

 

KPP w Parczewie 

 

70% Kierownictwa na 

zwolnieniach lekarskich od 

psychiatry, frustracja 

policjantów; komendant w 

godz. swojej pracy uczestniczy 

we Mszy św. 

Informacja  

podczas 

konferencji 

prasowej 

Brak reakcji 

 

11 

26.04.19 

Przedstawiciele 

pracowników 

cywilnych, 

funkcjonariuszy 

Józefów 

Chęć likwidacji Centrum 

Naukowo-Badawczego 

Ochrony Przeciwpożarowej – 

Państwowego Instytutu 

badawczego w Józefowie 

Zjawisko korupcji. 

Interpelacja do 

MSWiA nr 

31323 z 

29.04.19 r. 

Odpowiedź na 

Interpelację nr 

31323 dnia 

03.06.19 r. 

 

12 

18.04.19 r. 

Anonim 

Pododdział 

Kontrterrorystyczny 

Policji  w Lublinie 

Szykanowanie młodych 

policjantów, układy rodzinno-

kolesiowskie, łamanie prawa, 

kradzież amunicji, fałszowanie 

dzienników szkoleń. 

  

 

13 

17.04.19r. 

Policjanci 

KMP w Łomży 

Łomża 

 

 

Nieprawidłowości: 

Nadkomisarz  M. Sienkiewicz 

nie bierze udziału w 

obowiązkowych zajęciach, 

fałszowanie danych w umyślny 

sposób. 

Wniosek o 

kontrolę do NIK 

Brak raportu NIK 
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 Świadomość tego mają D. 

Kołnierowicz i jego zastępca 

Pan Tarnowski. Do 

wiadomości Pani Bożeny 

Kamińskiej 

 

14 

08.04.19r. 

Anonim 

KMP w Suwałkach 

Suwałki 

Brak nominacji na wyższy 

stopień za zwolnienia 

lekarskie. 

Odłączanie i włączanie alarmu 

u J. Zielińskiego (Szwajcaria 

37). 

Biuro Poseł Kamińskiej pod 

ciągłą obserwacją. 

Wniosek o 

kontrolę NIK 

Pytanie 

poselskie 

Brak raportu NIK 

Brak odpowiedzi 

15 05.04.19 r. 

Anonim  

BSW KG Policji 

Łomianki 

W trakcie spisu nie 

odnaleziono kilku tys. 

Dokumentów „zastrzeżone”, 

„Ściśle tajne”: dot. 

Najważniejszych spraw 

operacyjnych; nie 

poinformowano Agencji Bezp. 

Wew. Ani Prokuratury, nie 

przeprowadzono postepowania 

wyjaśniającego 

Interpelacja do 

MSWiA nr 

31969 z 

11.06.19 r. oraz 

Zapytanie nr 

9091 z 13.05.19 

r. 

 

Odpowiedź na 

Interpelację nr 

31969 dnia 

01.08.2019 r. 

Odpowiedź na 

Zapytanie nr 9091 

dnia 31.07.19 r. 

16 04.04.19 r. 

Anonim 

Zaniepokojony 

leśnik 

Pan Duszkiewicz na 

stanowisku ds. edukacji w 

białostockiej Dyrekcji 

Regionalnej Lasów 

Państwowych – zarabia ok. 

10tys.zł, wykupił 

nieruchomość od Lasów 

Państwowych (Topiło) na 

Fundację, wykupi za niską 

kwotę; 

wykupienie przez Koniecznego 

lok. mieszkalnego, mianowanie 

bratanka w Nadleśnictwie 

Rajgród. 

Informacje na 

konferencji 

prasowej  

Brak reakcji 

17 02.04.19 r. 

Anonim 

KPP w Zakopanem 

Zakopane 

Niedopełnienie obowiązków 

służbowych przez policjantów 

z KPP w Zakopanem 

Wniosek o 

kontrolę NIK  

Brak raportu 

NIK 

18 28.03.19r. 

Anonim Jan Nowak 

Operatorzy BOA 

Warszawa 

 KG Policji: zakup zbędnego 

sprzętu do nurkowania, 

nieprawidłowe awanse, 

nielegalne procedery żony 

funkcjonariusza. 

Informacje na 

konferencji 

prasowej  

Brak reakcji 

19 21.03.19 r. 

Policjant ruchu 

drogowego 

Zakopane 

Nieprawidłowości w 

Komendzie Powiatowej Policji 

w Zakopanem 

Wniosek o 

kontrolę NIK  

Brak raportu 

NIK 

20 14.03.19 r. 

Funkcjonariusze 

KPP w  Janowie 

Lubelskim 

Janów Lubelski 

Mobbing, poniżanie 

pracowników, znęcanie się, 

nepotyzm, zmuszanie do 

przejścia na emeryturę, awans 

za sex, fałszowanie 

Interpelacja do 

MSWiA nr 

30306 z 

14.03.19 r. 

Odpowiedź na 

Interpelację nr 

30306 dnia 

19.04.19 r. 

(w odniesieniu do 
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dokumentacji, awanse dla 

„swoich”. 

liczby 

funkcjonariuszy 

korzystających z 

pomocy 

psychologicznej i 

psychiatrycznej 

wiceminister J. 

Zieliński zasłania 

się tajemnicą 

lekarską) 

21 26.02.19 r. 

Anonim Sygnalista  

Warszawa 

Wykorzystanie stanowiska 

służbowego - projekt w 

Centralnym Laboratorium 

Kryminalistycznym; plagiat 

metryczki, to „skok na kasę”. 

Informacje na 

konferencji 

prasowej  

Brak reakcji 

22 26.02.19r. 

Anonim W.M.  

i inni uczciwi  

funkcjonariusze 

Białystok 

Podlaska Straż Graniczna  

przyznawanie nagród , 

nierówne traktowanie 

dnagrody, kazał zapłacić za 

catering i prezenty (są 

dokumenty), wykorzystuje 

samochód służbowy do 

prywatnych celów. 

Wniosek o 

kontrolę NIK  

Brak raportu 

NIK 

23 26.02.19r. 

Anonim W.M. 

i inni uczciwi  

funkcjonariusze 

Podlaska Straż Graniczna , 

wyłudzanie pieniędzy, awans 

żony na sztuczne stanowisko, 

zatrudnił syna wiceszefa CBA. 

Informacje na 

konferencji 

prasowej  

Brak reakcji 

24 25.02.19 r. 

Operatorzy BOA 

Warszawa  

BOA: nieprawidłowości, 

samowola dowódcy, represje 

(zwiększona liczba zwolnień 

lekarskich w 2018r.) 

Interpelacja do 

MSWiA nr 

30032 z 

04.03.19 r. 

Odpowiedź na 

Interpelację nr 

30032 dnia 

19.04.19 r 

(uzasadnianie 

przez wiceministra 

J. Zielińskiego 

badaniami CBOS 

faktu, iż  formacja 

Policji jest 

właściwie 

kierowana skoro 

otrzymuje wysokie 

zaufanie społeczne; 

jak się więc do tego 

mają 

funkcjonariusze i 

zgłaszane przez 

nich 

nieprawidłowości?) 

25 19.02.19 r. 

Policjanci z KPP w 

Grajewie 

Grajewo 

KP w Grajewie: policjant  

prowadził kampanię PiS 

wykorzystując „mundur”, 

otrzymuje za to nagrody od 

komendanta 

Wniosek o 

kontrolę NIK  

Brak raportu 

NIK 

26 08.02.19 r. 

Anonim Informator 

Słubice 

Firma z Olesna Carexpress PL 

p. Szczuka – otrzymuje 

informacje z Policji, gdzie jaki 

Informacje na 

konferencji 

prasowej  

Brak reakcji 
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pojazd jest zatrzymany. 

27 01.02.19 r. 

Anonim Informator 

Słubice 

Firma z Olesna Carexpress PL 

p. Szczuka – otrzymuje 

informacje z Policji, gdzie jaki 

pojazd jest zatrzymany. 

Informacje na 

konferencji 

prasowej  

Brak reakcji 

28 31.01.19 r. 

Anonim Informator 

Słubice 

KGP wydział SIS, VI 

Komisariat Policji w 

Warszawie: korupcja. 

Wniosek o 

kontrolę NIK  

Brak raportu 

NIK 

29 15.01.19 r. 

Anonim Informator 

Słubice 

Firma z Olesna Carexpress PL 

p. Szczuka – otrzymuje 

informacje z Policji, gdzie jaki 

pojazd jest zatrzymany. 

Informacje na 

konferencji 

prasowej  

Brak reakcji 

30 14.01.19 r. 

Anonim 

Komisariat Policji 

w Witkowie  

Witkowo  

Mobbing ze strony komendanta 

–zwolnienia lekarskie; 

dyskryminacja, poniżani, 

problem z planowaniem 

urlopów; 2 policjantów odeszło 

na rentę (problemy 

psychiczne), do których 

przyczynił się komendant.  

Zawiadomienie 

o podejrzeniu 

popełnienia 

przestępstwa do 

Prokuratury w 

Gnieźnie z 

18.01.18 r. 

 

31 11.01.19 r. 

Anonim 

KM PSP 

Koszalin 

Udział straży w festynach, 

spotkaniach, brak szkoleń i 

ćwiczeń, terror, strach o utratę 

stanowiska (fot. Z PO lub SLD 

), zmuszanie do składania 

wizyt w Ochotniczych Strażach 

Pożarnych 

Informacja 

podczas 

konferencji  

Brak reakcji 

32 21.12.18 r. 

f-sze WRD KMP w 

Białymstoku 

Białystok 

Awans krewnego p.  

D. Kołnierowicza 

Informacja 

podczas 

konferencji  

Wniosek o 

kontrolę do NIK 

Brak reakcji 

Brak raportu 

NIK 

33 20.12.18 r. 

Policjanci KPP 

Zambrów 

Zambrów 

Schyłek KPP w Zambrowie po 

awansie na komendanta  A. 

Bajeńskiej - przenoszenie, 

mobbing, kumoterstwo, usługi 

na rzecz partii rządzącej, wiele 

nieprawidłowości w działaniu 

Komendy. 

Interpelacje do 

MSWiA nr 

28016 z 

03.12.2018 r. 

oraz  nr 29369 z 

04.02.19 r. 

Nie nadano biegu 

Interpelacji nr 

28016. Nie 

udzielono 

odpowiedzi na 

Interpelację nr 

29369. 

34 18.12.19 r. 

Komenda 

Rejonowa w W-wie 

Praga Południe 

KRP W-wa VII                      

Warszawa                                                                                                                                                                                                                                        

Mobbing, śrubowanie 

wyników, nakaz umarzania 

śledztw, wyczyszczanie spraw 

dla statystyki, dopisywanie 

służb, L4 - zapomnieć o 

premiach. Pilnowanie komina, 

kościoła, pilnowanie 

przywódców w hotelach. 

Informacja 

podczas 

konferencji  

Wniosek o 

kontrolę do NIK 

Brak reakcji 

Brak raportu 

NIK 

35 13.12.18r. 

Funkcjonariusz 

Policji z 

Białegostoku 

KMP i KWP w 

Białymstoku 

Białystok 

Nepotyzm i „prywatny 

folwark”: zatajanie spraw, 

inwigilowanie,  

D. Kołnierowicz – przełożony 

swojej żony, zamiatanie spraw 

pod dywan, nadużycia  

D. Kołnierowicza. 

Interpelacja do 

MSWiA nr 

28416 z 

19.12.18 r. 

Interpelacja nr 

28416 do decyzji 

Prezydium Sejmu - 

brak decyzji 

Prezydium Sejmu.  
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36 07.12.18 r. 

Anonim 

Za udział we mszach – obrazki 

święte. 

Podziękowania za walkę z J. 

Zielińskim 

Informacja 

podczas 

konferencji 

prasowej 

Zapytanie 

poselskie 

Brak reakcji i 

odpowiedzi 

37 07.12.18 r. 

Anonim 

Białystok 

Korupcja w strukturach Policji 

w Białymstoku (ksero 

dowodów) 

Wniosek o 

kontrole NIK 

Brak raportu NIK 

38 07.12.18 r. 

Policjanci z 

Podkarpacia 

Odwołanie komendanta, 

powołany przyjaciel J. 

Zielińskiego, wymiana ludzi za 

tych z „dobrej zmiany”. 

Informacja 

podczas 

konferencji  

Brak reakcji 

39 06.12.18 r. 

Anonim 

Suwałki 

 

Uchybienia w funkcjonowaniu 

Policji: kreowanie statystyk, by 

były dobre wyniki, ksero 

wniosku o nagrodę za brak 

pouczeń. 

Wniosek o 

kontrolę do NIK 

Brak raportu NIK 

40 06.12.18 r. 

Anonim 

KPP w Ełku 

Ełk 

Fałszowanie statystyk, 

„papierowe” patrole z sekcji 

kryminalnej. 

Wniosek o 

kontrolę do NIK 

Brak raportu NIK 

41 06.12.18 r. 

Anonim 

 

Zachodnia ściana kraju braki 

kadrowe, fatalne warunki pracy 

policjantów, stary sprzęt, brak 

ciepłej wody w 

Wniosek o 

kontrolę do NIK  

Brak raportu  

NIK 

42 05.12.18 r. 

Anonim 

Policjant od 29 lat 

Złomowy sprzęt (radiowozy). 

Nie płacą za dojazdy i 

delegacje. 

Informacja 

podczas 

konferencji  

Brak reakcji 

43 04.12.18 r. 

Anonim 

Augustów 

Robienie tłumu przez 

Policjantów (prywatne stroje, 

na służbie) z Sejn, Suwałk, 

Augustowa na wystawie z p. 

Anders. 

Fikcyjne ograniczanie 

przestępczości. 

Pytanie 

poselskie 

Wniosek o 

kontrolę do NIK 

Brak odpowiedzi  

Brak raportu NIK 

44 30.11.18 r. 

Żona Policjanta 

Łapy 

Zatrudnienie kapelana z 

publicznych pieniędzy – 

nieuzasadnione. 

Informacja 

podczas 

konferencji 

prasowej 

Wniosek o 

kontrolę do NIK 

 

Brak reakcji 

Brak raportu 

NIK 

45 30.11.18 r.  

Anonim 

Warszawa  

 

Nepotyzm i kumoterstwo w 

CBA. 

  

46 30.11.18 r. 

Anonim Suwalscy 

Policjanci 

Suwałki 

Samowola p. J. Zielińskiego, 

sterowanie oficerami przez J. 

Zielińskiego. 

Interpelacje do 

MSWiA  nr 

28015 z 

03.12.18 r. oraz 

nr 29368 z 

04.02.19 r. 

Nie nadano biegu 

Interpelacji nr 

28015. Interpelacja 

nr 29368 do 

decyzji Prezydium 

Sejmu - brak 

decyzji Prezydium 
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Sejmu. 

47 28.11.18 r. 

Anonim 

Komenda PSP woj. 

wielkopolskie 

Zmuszanie do składania 

wniosków o przeniesienie na 

emeryturę, w przypadku 

odmowy - przeniesienie na 

niższe stanowisko. 

Wniosek o 

kontrolę do NIK  

Brak raportu 

NIK 

48 28.11.18 r. 

Anonim 

KMP w Suwałkach 

Suwałki 

Wypadek z udziałem 

Zielińskiego, tuszowanie 

sprawy, nepotyzm – 

zatrudnianie znajomych i 

rodziny. 

Wniosek o 

kontrolę do NIK  

Brak raportu 

NIK 

49 27.11.18 r. 

Policjanci z 

KPP w Sokółce 

Sokółka 

Zmuszanie policjantów do 

udziału we mszach, festynach, 

uroczystościach p. J. 

Zielińskiego. Plebania jest 

strzeżona przez Policję po 

uroczystościach. 

Interpelacje do 

MSWiA nr 

27971 z 

29.11.18 r., nr 

28018 z 

03.12.18 r. oraz 

nr 29371 z 

04.02.19 r. 

Nie nadano biegu 

Interpelacjom nr 

27971 oraz  

nr 28018. Nie 

udzielono 

odpowiedzi na 

Interpelację nr 

29371. 

50 26.11.18 r.  

Funkcjonariusze i 

pracownicy  

Aresztu Śledczego 

w Suwałkach 

J. Zieliński decyduje kto będzie 

dyrektorem, kogo można 

zaprosić na uroczystości 

służbowe i kto będzie 

zatrudniony 

Interpelacje do 

MS nr 28019 z 

03.12.18 r. oraz 

nr 29485 z 

08.02.19 r. 

Nie nadano biegu 

Interpelacji nr 

28019. Interpelacja 

nr 29485 do 

decyzji Prezydium 

Sejmu - brak 

decyzji Prezydium 

Sejmu. 

51 23.11.18 r. 

Anonim 

W imieniu 

pokrzywdzonych na 

Sejneńszczyźnie 

Sejny 

Nepotyzm w Służbach 

Mundurowych. 

Wniosek o 

kontrolę do NIK  

Brak raportu 

NIK 

52 23.11.18 r. 

Anonim 

Funkcjonariusz z 

woj. pomorskiego 

„Cyfra Zielińskiego”, fikcja 

policji; manipulowanie 

statystykami w Policji. 

Wniosek o 

kontrolę do NIK  

Brak raportu 

NIK 

53 23.11.18 r. 

Anonim 

Funkcjonariusz 

Policji 

 

Fatalna sytuacja w Policji na 

„zachodniej ścianie” Polski: 

braki kadrowe, przestarzały 

sprzęt, niszczejące budynki 

komisariatów, radiowozy w 

fatalnym stanie technicznym. 

Informacja 

podczas 

konferencji 

Brak reakcji 

54 23.11.18 r. 

Funkcjonariusz 

Służby Więziennej 

Okręgu 

Białostockiego 

 

Zatrudnianie osób z PiSu 

(protegowani p. J. 

Zielińskiego); nepotyzm w 

najczystszej postaci.  

Interpelacja do 

MS nr 28145 z 

07.12.18 r. oraz 

nr 29486 z 

08.02.19 r. 

Interpelacja nr 

28145 do decyzji 

Prezydium Sejmu. 

Odpowiedź na 

Interpelację nr 

29486 dnia 

21.03.19 r. 

55 22.11.18 r. 

Anonim  Łódzki 

Policjant 

Łódź 

Sprawa nadgodzin, 

wykorzystywania Policjantów; 

sprawa premii 

Interpelacja do 

MSWiA nr 

27867 z 

23.11.18 r.  

Odpowiedź na 

Interpelację nr 

27867 dnia 

07.01.19 r. 
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56 21.11.18 r. 

Funkcjonariusze 

KPP w Zakopanem 

Zakopane 

Nadużycia i nieprawidłowości, 

mobbing, tuszowanie spraw 

oraz problemy alkoholowe 

zastępcy Komendanta. 

Interpelacje do 

MSWiA nr 

27907 z  

26.11.18 r. , nr 

28054 z  

03.12.18 r. oraz 

nr 29401 z 

06.02.19 r. 

Nie nadano biegu 

Interpelacjom nr 

27907 oraz nr 

28054. Odpowiedź 

na Interpelację nr 

29401 dnia 

18.04.19 r. 

( w latach 2016-

2018 jak podaje  

wiceminister J. 

Zieliński ze Służby 

w tej Jednostce 

odeszło 36 

policjantów!!!) 

57 21.11.18 r. 

Policja Wysokie 

Mazowieckie 

Tuszowanie nieprawidłowości, 

zmuszanie policjantów do 

chodzenia na uroczystości 

kościelne, wymuszenie przez p. 

Zielińskiego zakupu sztandaru. 

Interpelacje do 

MSWiA nr 

27938 z 

27.11.18 r., nr 

28017 z 

03.12.18 r. oraz 

nr 29370 

04.02.19 r. 

Nie nadano biegu 

Interpelacjom nr 

27938 oraz 28017. 

Interpelacja nr 

29370 do decyzji 

Prezydium Sejmu -

brak decyzji 

Prezydium Sejmu. 

58 20.11.18r. 

Anonim 

KMP Łomża 

Popełnienie przestępstwa przez 

naczelnika wydziału 

kryminalnego. 

Interpelacje do 

MSWiA nr 

28016 z 

03.12.18 r. oraz 

nr 29369 z 

04.02.19 r.  

Nie nadano biegu 

Interpelacji nr 

28016. 

Interpelacja nr 

29369 do decyzji 

Prezydium Sejmu - 

brak decyzji 

Prezydium Sejmu. 

59 20.11.18r. 

Policjanci z Łomży 

Łomża 

Zatrudnienie kapelana, 

fałszowanie statystyk. 

Interpelacje do 

MSWiA nr 

28016 z 

03.12.18 r. oraz 

nr 29369 z 

04.02.19 r.  

Nie nadano biegu 

Interpelacji nr 

28016. 

Interpelacja nr 

29369 do decyzji 

Prezydium Sejmu. 

60 19.11.18 r. 

Zatroskany 

Policjant  

KPP w Zambrowie 

Zambrów 

Ściąganie kompanii 

reprezentacyjnej z 

Białegostoku na otwarcie 

komisariatu w Szumowie k. 

Zambrowa 

Interpelacje do 

MSWiA nr 

27771 z 

19.11.18 r., nr 

28016 z 

03.12.18 r. oraz 

nr 29369 z 

04.02.19 r.  

Nie nadano biegu 

Interpelacjom nr 

27771 oraz 28016. 

Interpelacja nr 

29369 do decyzji 

Prezydium Sejmu - 

brak decyzji 

Prezydium Sejmu. 

61 19.11.18r. 

Funkcjonariusze 

Komendy Głównej  

PSP 

Warszawa 

80 wakatów, zastraszanie, dwa 

nieoznakowane samochody do 

dyspozycji Komendanta. 

Interpelacje do 

MSWiA nr 

27800 z 

20.11.18 r. oraz 

nr 29484 z 

08.02.19 r. 

Nie nadano biegu 

Interpelacji nr 

27800. Odpowiedź 

na interpelację nr 

29484 dnia 

19.04.19 r. 

62 16.11.18 r. 

Policjanci z 

Sejn, Augustowa, 

Grajewa 

Sejny, Augustów, 

Zakup nowych sztandarów, 

wyznaczanie policjantów ze 

sztandarami na imprezy z p. J. 

Zielińskim 

Interpelacje do 

MSWiA nr 

27771 z 

19.11.18 r., nr 

28016 z 

Nie nadano biegu 

Interpelacjom nr 

27771 oraz 28016. 

Interpelacja nr 

29369 do decyzji 
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Grajewo  03.12.18 r. oraz 

nr 29369 z 

04.02.19 r.  

Prezydium Sejmu - 

brak decyzji 

Prezydium Sejmu. 

63 18.10.18r. 

Anonim Policjanci 

z Suwałk 

Suwałki  

Odejście wielu policjantów na 

emerytury z powodu PiSu i J. 

Zielińskiego. 

Interpelacje do 

MSWiA nr 

27721 z 

15.11.18 r., nr 

28015 z 

03.12.18 r. oraz 

nr 29368 z 

04.02.19 r. 

Nie nadano biegu 

Interpelacjom nr 

27721 oraz 28015. 

Interpelacja nr 

29368 do decyzji 

Prezydium Sejmu - 

brak decyzji 

Prezydium Sejmu. 

PROKURATURA      SĄD      KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI 

 

1 

01.08.19 r. 

Bożena Kamińska 

Sprawa przekroczenia 

uprawnień przez 

funkcjonariusza publicznego 

Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Białymstoku  

Utrzymanie w 

mocy 

zaskarżonego 

postanowienia. 

 

 

2 

02.07.19 r.  

Rzeszów 

Sprawa RP I Ds. 40.2017 Zarządzenie o 

odstąpieniu od 

stosowania 

anonimizacji 

danych w 

zakresie miejsca 

pracy. 

 

 

3 

29.06.19 r. 

Bożena Kamińska 

Tomasz 

Cimoszewicz 

Robert Tyszkiewicz 

Przekroczenie uprawnień przez 

funkcjonariusza publicznego 

KWP w Białymstoku - 

26.12.2018 r. 

Złożenie 

zawiadomienia 

do Prokuratury 

w Warszawie 

(03.01.19 r.) 

Postanowienie o 

odmowie 

wszczęcia 

śledztwa. 

 

4 

14.06.19 r. 

Bożena Kamińska 

Konin 

Witkowo woj. 

wielkopolskie 

Uporczywe i złośliwe 

naruszenia praw 

pracowniczych funkcjonariuszy 

Policji (14.01.19 r.): brak 

respektowania zwolnień 

lekarskich, pomijaniu przy 

przyznawaniu nagród, 

awansów i udzielaniu urlopów 

oraz stosowaniu mobbingu 

Złożenie 

zawiadomienia o 

możliwości 

popełnienia 

przestępstwa 

złożone do 

Prokuratury 

Okręgowej w 

Koninie 

(14.03.19 r.) 

Postanowienie o 

umorzeniu 

śledztwa. 

 

5 

04.04.19 r. 

Marek Biernacki  

Tomasz Szymański 

Sprawa wyników kontroli 

przeprowadzonej przez 

Komendanta Głównego Policji 

w KMP w Suwałkach. 

Wniosek 

skierowany do 

Komendanta 

Głównego 

Policji o 

udostępnienie 

wyników 

kontroli 

Odmowa  
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przeprowadzonej 

przez tegoż 

Komendanta 

Głównego 

Policji w KMP 

w Suwałkach. 

 

6 

07.03.19 r. 

Bożena Kamińska 

 

Sprawa PO I Ds. 4.2019 Zażalenie o 

odmowie 

wszczęcia 

śledztwa 

(11.04.19 r.) 

Wyznaczenie daty 

posiedzenia w 

przedmiocie 

rozpoznania 

zażalenia 

 

7 

25.02.19 r. 

Bożena Kamińska 

Sprawa PO I Ds. 4.2019 Przesłanie przez 

Prokuraturę 

Okręgową w 

Warszawie 

materiałów 

sprawy PO I Ds. 

4.2019. 

 

 

8 

22.02.19 r.  

Bożena Kamińska 

Sprawa zawiadomienia o 

podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa przez 

Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Białymstoku. 

Umorzenie  

przez 

Prokuraturę 

Zażalenie na 

postanowienie 

prokuratora 

Prokuratury 

Okręgowej w 

Warszawie z dnia 

22.01.19 r. (sygn.. 

akt PO I Ds. 

4.2019). 

 

9 

06.02.19 r. 

Bożena Kamińska 

Sprawa PR Ko(k) 79.2019 w 

sprawie złośliwego i 

uporczywego naruszania praw 

pracowniczych Komisariatu 

Policji w Witkowie. 

Przekazanie 

materiałów 

sprawy do 

Prokuratury 

Rejonowej w  

Słupcy 

Brak odpowiedzi 

 

10 

03.01.19 r.  

Bożena Kamińska 

Cezary Tomczyk 

Sprawa kontroli 

przeprowadzonej w KMP  

w Suwałkach. 

Wniosek o 

ponowne 

rozpatrzenie 

sprawy i 

udostępnienie 

wyników 

kontroli 

przeprowadzonej 

przez 

Komendanta 

Głównego 

Policji w KMP 

w Suwałkach.  

Odmowa  

 

11 

31.12.18 r. Sprawa podejrzenia 

popełnienia przestępstwa przez 

Informacja o 

przekazaniu 
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Bożena Kamińska 

Tomasz 

Cimoszewicz 

Robert Tyszkiewicz 

Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Białymstoku 

korespondencji 

dotyczącej 

sprawy 

podejrzenia 

popełnienia 

przestępstwa 

przez 

Komendanta 

Wojewódzkiego 

Policji w 

Białymstoku do 

procesowego 

rozpoznania 

Prokuratorowi 

Okręgowemu w 

Warszawie 

 

12 

20.12.18 r. 

Bożena Kamińska 

Cezary Tomczyk 

KGP w Warszawie  

Warszawa 

Sprawa kontroli 

przeprowadzonej w KMP  

w Suwałkach. 

Prośba o 

udostępnienie 

wyników 

kontroli 

przeprowadzonej 

w KMP w 

Suwałkach. 

Odpowiedź 

Komendanta 

Głównego Policji 

poddającego w 

wątpliwość, czy 

udostępnienie 

informacji nie 

narusza przepisów 

o ochronie 

informacji 

niejawnych. 

INNE 

 

1 

04.02.19 r. 

Bożena Kamińska 

Sprawa spotkania z 

Wiceministrem Jarosławem 

Zielińskim celem omówienia 

trudnej sytuacji w szeregach 

formacji polskiej Policji. 

Pismo w tejże 

Sprawie 

skierowane do 

Wiceministra 

Jarosława 

Zielińskiego. 

Brak odpowiedzi i 

wyznaczenia 

terminu spotkania  

 

2 

06.12.18 r.  

Ania 

Podziękowanie za działania w 

kontekście Policji i tego co się 

dzieje z tą formacją. 

  

 

III. WNIOSKI 

 

Po analizie przesłanych dokumentów, zgłoszeń i próśb nasuwa się wiele wniosków, które 

każą przypuszczać, że w służbach mundurowych, mówiąc kolokwialnie, nie dzieje się 

najlepiej. Smutne a zarazem zastanawiające jest to, że wśród wszystkich zawiadomień 

największą grupę stanowią te, które zawierają informacje o przekraczaniu uprawnień przez 

przełożonych, nadużywaniu stanowisk służbowych a także molestowaniu, mobbingu i 

korupcji. Znamiennym jest również fakt, że często te informacje nie dotyczą jedynie 

bezpośrednich przełożonych a sięgają poziomu komend wojewódzkich, brygad czy nawet 

szczebla ministerialnego. 
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Trudno bowiem przeglądając przedstawione materiały nie dostrzec, że jednym z ich 

głównych a jednocześnie niesławnych bohaterów stał się wiceminister MSWiA Jarosław 

Zieliński. Przypisuje mu się już nie tylko słynne confetti czy używane samochody dla komend 

ale również wiele innych spraw, które mają wpływ na funkcjonowanie jednostek i warunki 

służby funkcjonariuszy. Powtarzające się kwestie zmuszania do uczestniczenia w mszach czy 

uroczystościach kościelnych, zmuszanie do wykonywania zadań wykraczających poza zakres 

obowiązków, przedmiotowe traktowanie służb i decydowanie na jakie uroczystości mogą a na 

jakie nie mogą chodzić to tylko niektóre z wspominanych spraw. Dochodzą do tego 

oskarżenia o to, że służby traktowane są jak „prywatny folwark” ministra a wobec ludzi 

stosuje się psychiczną presję dotyczącą na przykład odchodzenia na emeryturę. Pojawiają się 

również informacje o groźbach karalnych, mobbingu, zastraszaniu czy wykorzystywaniu 

funkcjonariuszy do celów politycznych związanych z kampanią wyborczą.  

Nie jest tajemnicą, że presji i mobbingowi podlegali funkcjonariusze, którzy mieli swoje 

zdanie i potrafili mówić prawdę o panujących w jednostkach nieprawidłowościach. Brak 

premii, przesuwanie awansów a czasem usunięcia ze służby to tylko niektóre z działań, które 

wobec nich podejmowano. 

Nie da się przejść do porządku dziennego nad pismami trzech funkcjonariuszek ponieważ to o 

czym piszą nigdy nie powinno mieć miejsca a tym bardziej wśród ludzi, którzy noszą 

mundur. Nie można zostawić swojemu biegowi zgłoszeń, które dotyczą molestowania 

seksualnego, próby gwałtu czy propozycji awansu za seks. Dla funkcjonariuszek, które 

próbują nagłaśniać takie sprawy najczęściej przygotowuje się rozkaz o przeniesieniu do innej, 

często daleko położonej jednostki. Niejednokrotnie są to matki samotnie wychowujące dzieci. 

I jak w takiej sytuacji pytać o kodeks etyczny oficera, o godność dowódców z dumą 

noszących mundury? 

Może właśnie z powyższych powodów coraz więcej osób odchodzi ze służby na tzw. „roczne 

pobory” po wcześniejszych terapiach psychiatrycznych. Co sprawia, że osób leczących się z 

powodu nerwic i depresji jest w służbach coraz więcej? 

Od czerwca oczekujemy na raporty Najwyższej Izby Kontroli w dziesięciu jednostkach policji 

garnizonu podlaskiego. Czy raporty są już gotowe a ich treść doprowadziła do ostatnich 

głośnych decyzji ministra Kamińskiego? Czy nie ujrzały one światła dziennego ze względu na 

toczącą się kampanię wyborczą, w której wiceminister Jarosław Zieliński bierze udział? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


