
 

 
 

Jarosław Zieliński 

18 kwietnia o 20:30 ·  

W związku z nieuzasadnionymi zarzutami dotyczącymi danych o wysokości wynagrodzenia 

policjantów, formułowanymi przez przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów Rafała 

Jankowskiego informuję, że w programie „Warto rozmawiać” w TVP 1 podałem prawdziwe 

informacje odnośnie uposażenia funkcjonariuszy Policji w przywołanych przykładowo 

grupach płacowych.  

Średnie uposażenie początkującego policjanta brutto wraz z nagrodą roczną wynosi 3705,92 

zł (grupa II).  

Średnie uposażenie brutto z nagrodą roczną policjanta we wskazanej przeze mnie grupie VI 

wynosi 5626,91 zł.  

Prawdą jest też, że średnie uposażenie z nagrodą roczną brutto w grupie, do której należy 

starszy dzielnicowy wynosi ok. 5 tys. zł, a dokładnie 4928,12 zł.  

Informacje podane w programie były oparte na danych z baz płacowych Policji. 
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268Adrian Hadzi, Aro Arkadius i 266 innych użytkowników 

124 udostępnień 

Komentarze 
 

 

 

 

 
Adrian Hadzi Na zadane pytanie o Pana zarobkach podaje Pan wartość brutto wraz z nagrodą 

roczną? Przydało by się pogadać z gliniarzami z ulicy a nie kolegami z KGP. Sieje Pan 

kłamstwa i obraża Pan dziadujących policjantów, którzy i tak za swoje kupują papier do 

drukarek itd. . a dzielnicowy robi na 4 grupie. 6 grupa to kierownicy. Wypadałoby się 

przygotować zanim się bzdury opowiada przed kamerami. Oszukujecie policjantów i resztę 

społeczeństwa. 
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Mariusz Kniaz Hadzi widzę że odzyskujesz wzrok i zaczynasz widzieć co robią ci których tak 

bardzo do tej pory oklaskiwałeś. 

 

 

 

 

 

 
Tomasz Piotr Kisielewski Panie Ministrze cała Polska w kwestiach zarobków operuje 

kwotami netto. Kogo z przeciętnych śmiertelników obchodzą kwoty brutto. Po co się 

denerwować ile to kradzione jest z portfela podatnika. Celowo używam słowa 

UKRADZIONE gdyż zarówno ja jak i wielu Polaków stoi na stanowisku że NFZ, ZUS i parę 

innych podobnych sobie instytucji powinno być zlikwidowane. Do lekarza chodzimy 

prywatnie gdyż nie uważamy za normalne by czekać na wizytę 2,5 toku, a składkę na 

emeryturę możemy odkładać sobie samemu do skarpety. Reasumując, sugeruję aby Pan 

wypowiadał się precyzyjniej, gdyż przez takie nieprecyzyjne wypowiedź, śmieje się z Pana 

cała Polska Policja. 

 

 
Tomasz Kucmus Niech Pan Minister powie czemu są tak duże wakaty? Czemu policjanci 

odchodzą ze służby? Bo za małe mają zarobki!!! Czas zrównać pensje wszystkich służb 

mundurowych do poziomu żołnierzy zawodowych!!! 

 

 
Tomasz Kucmus A razem z 13 😵 😁 Policjantów interesuje co miesięcznie dostają na 

rękę, a nie uposażenie z premią roczną! 💰 

 

 
Haw Maciek Ktora jest uznaniowa zreszta... Jak wszystko w Policji... 

 

 
Tomasz Kucmus Dokładnie 
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Tomasz Kucmus Nieuzasadnione zarzuty! Dobre sobie. Trzeba pomyśleć zanim coś się 

powie! 📢 📣 📢 

 
Tomasz Kucmus Potrzebna zmiana Rozporządzenia MSWiA z dn.19.07.2007r. w sprawie 

mianowania policjantów na stopnie policyjne. Ruszyć z awansami. #wartorozmawiac 

 

 
Tomasz Kucmus Czy rumieni się Pan, Ministrze czytając te komentarze, oglądając memy 

itp.? 

 
Krzysztof Biskupski A od kiedy to frajerze KONFETTI nagrody wlicza sie do pensji?! 

 
Tomasz Kucmus Super DZIELNICOWY! 6-grupa i 5 tysi na łapkę 💰 

 
Tomasz Kucmus Jaki Minister, takie place w Policji! 💰 😁 😎 

 
Tomasz Kucmus Wiadomo, kto się tłumaczy. 

 
Tomasz Kucmus 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1947036611997545&id=10000073676

3654 

 

 
Michał Bojer Kwota uposażenia brutto razem z nagrodami jest niczym podawanie długości 

penisa razem z kręgosłupem. Tyle w temacie. Zwykłe zagranie pod publiczkę i papka 

medialna. Gdyby Pan Minister realnie przejmował się problemami funkcjonariuszy, 

operowałby kwotami, które rzeczywiście trafiają do ich portfeli. 

 

 
Michał Kempiński Rozwaliło mnie to porównanie;D 
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Karol Podgajny Twój komentarz wygrywa wszystko :D ! 

 

 
Artur Kuliński Super. Pozdrawiam 

 

 
Maciej PK Mistrz hahaha ! 

 

 
Emilian Brodziak  

 

 
Michał Pxyzki 😂 😂 😂 🤣 🤣 👍 👍 👍 👍 

 

 
Rafalo Rafalo http://www.info.policja.pl/.../147638,Zarobki-policjantow...Zarządzaj 

 

 
 

Zarobki policjantów 2017 r. 

info.policja.pl 

 

 
Tomasz Szumigaj Rafalo Rafalo To sa realne ? 

 

 
Rafał Kamil Sobczak Niech on poda swoje brutto z nagrodami to nasze nawet 10tys bedzie 

niczym drobne na waciki, spaslaj osrany... 

 

 
Maciej Kowalski a Wy i tak wykonujecie tego pajaca rozkazy !,a ludzi co się temu 

sprzeciwiają karacie mandatami,zamykacie,aresztujecie ! pachołki pisiorskie Was 

nazywają.służcie dalej pisiorom,a nie obywatelom.powodzenia ??? 
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Marcin Pietrzak Maciej Kowalski 

 

 
Marcin Pietrzak Żal... jak sie czyta takie wypociny 

 

 
Maciej Zygmunt Fajne to porównanie z tym kręgosłupem. Jest tylko mały szkopuł. 

Kręgosłupem nie bzykasz, a sianko z trzynastki jednak konsumujesz. 

 

 
Mateusz Sprycha Wypłaty w Polsce podaje się w brutto, różnica między brutto, a netto w 

przypadku policjantów i tak jest znacznie mniejsza niż na normalnej umowie o pracę. 

 

 
Michał Bojer Mateusz Sprycha podaje się brutto, z wszelkimi możliwymi dodatkami i 

uśrednione, kiedy jest to wygodne i dobrze brzmi w mediach. Czysta demagogia. Bo 

przeciętny Kowalski przed telewizorem usłyszy tylko "5000 zł". A realnie, po potrąceniu 

podatku, ubezpieczeń itd. czyli jak to słusznie nazwałeś "netto", nie lada osiągnięciem jest 

zobaczenie "3" z przodu na koncie. 

 

 
Michał Bojer Maciej Zygmunt idąc dalej naszym tokiem porównań, szkopuł to jest w tym, że 

znakomita większość policjantów siankiem z trzynastki spłaca raty kredytów i inne 

zaległości, bo niestety penis jest zbyt krótki żeby porządnie pobzykać cały miesiąc. 

Pozdrawiam. 

 

 
Pio Tr Michał B ... Zdobyłeś internety 🏆 

 

 
Pio Tr Mateusz Sprycha różnica jest taka ze policjanta pensja jest udokumentowana i od całej 

kwoty jest podatek natomiast 90% społeczeństwa dostaje drugą pensje pod tzw „stołem „ 

mowa o tej nie opodatkowanej 

 

 
Marzena Lussek Nie dajcie się w ciula robić 😃 pozdrawiam wszysykich pełniących 

służbę. 
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Jacek Maurer On przejmuje się tylko dezubekizacją, konfetti i mszami w których MUSZĄ 

udział brać policjanci !!!!!! 

 

 
Dawid Rosół Trafiony zatopiony 😎 

 

 
Łukasz Podleśny Proszę Pana. Pobudka. Pobudka. Pan chyba przez sen majaczy. Już niedługo 

wybory...... Głupoty Pan piszesz. Z tymi zarobkami to tak jak by Pan podawał swoje z tymi 

wszystkimi nagrodami co na caritas pójdą. 

 

 
Jacek Ogorek Michał Bojer rozje... system tym komentarzem. 😂 😂 😎 😎 😎 

 

 
Mariusz Hertman Michał Bojer rozumiem ze normalni szarzy ludzie biorac kredyt pozniej nie 

splacaja? Albo Bank im umarza? Rozumiem ze Pani w kiosku u prywaciarza ma 13-tke? Ma 

paczki, ma socjal, mydełko i nagrody? Przestańcie ryczec i wezcie sie do pracy... to służba 

obywatelom, ojczyźnie. A zawód jak każdy inny, można zmienić 

 

 
Forza Milan Problem jest taki, że podaje się taką kwotę. Bez komentarza, że: to brutto, że 

razem z 13-tką. I ludzie teraz myślą że to 5000 miesięcznie na konto wpływa a no i do tego 

13-tka i mundurówka. Bezwzględnym obowiązkiem było powiedzieć co zawiera rzeczone 5 

tysięcy i jak jest liczone. No ale wtedy ludzie poznaliby prawdę i by tak kolorowo już nie 

wyglądało. Służba... Eh. 

 

 
Bartek Koziński Maciej Kowalski jakiś Ty, nazwijmy to mało roztargniony Hahah 

 

 
Jacek Kesler Tak dokladnie. Mozna zmienic i to zrobilem. I może nie tyle przez uposażenie 

co przełożonych.; 

 

 
Karol Andrzejuk Maciej Kowalski Przy każdej władzy jest tak samo a Pan napewno nigdy nie 

zwracał się po pomoc do Policji haha taki z Pana kozak? W każdej firmie jest zależność 

przełożonych nad podwładnymi. 
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Asia Kleszka A minister z nagrodą roczną? Z tego co ostatnio dostali to nie jest zwykła 13... 

 

 
Damian Szu Maciej Kowalski 99.9% przepisów, za które głownie karze policja były 

wprowadzone przed objęciem władzy przez pis 

 

 
Damian Szu Mariusz Hertman mydełka nie ma nawet na komisariatach, taka bieda 

 

 
Aleksandra P-a Michał Kempiński dokładnie 😂 

 

 
Marek Cebo Jacek Maurer wkurza mnie jak ktoś po glupku powtarza dezubekizacja bo to 

było na początku lat 90 szkoda że w szeregach policjantów coś takiego jest przyjmowane bo 

za jakiś czas władza się zmieni i zrobią depisioryzację 

 

 

 
Piotr Bua Nagrodą roczna to nagroda a nie uposażenie, okłamał Pan ludzi, teraz na drodze 

każdy będzie nam wytykał, każdego z nas interesuje wpływ na konto w miesiącu a nie średnio 

rocznie! Zapomniał Pan również o opłacie OC, ubezpieczenia, związki, i ubezpieczenie 

prawne które i tak nie działa... Trochę prawdy od szeregowego liniowego Policjanta a nie 

informacji z "bazy". Mimo wszystko pozdrawiam. 

 

 
Robert Szydlik Wraca mi Pan wiarę w ludzi mundurowych ;). Załamało mnie kilka 

komentarzy na poziomie... poniżej poziomu... Pozdrawiam. 

 

 

 
Robert Pawlewski Kogo obchodzi uposazenie brutto? Jakby bylobtak kolorowo w Policji to 

ludzie by pracowali a nie zwalniali sie. Ja mam przyklad z zycia gdzie pani z tesco po dwoch 

miesiacach pracy miala 2500zl na reke a po roku ma 3tys wiec o czym my tu rozmawiamy? 

Jest tragedia i tyle na ten temat. A to ze jest 13 to wszyscy maja co siedza w panstwowce... a i 

jeszcze jedno nagrody motywacyjne w wysokosci 85zl to jest zalosne a najbardziej zalosne 

jest dawac 2zl dodatku sluzbowego za nienaganna prace...dziekuje za uwage 
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Witold Kwiatkowski Bravo Robert. Mocne ale prawdziwe słowa! !! 

 

 
Robert Nocoń Niestety, nie każdy w sektorze państwowym ma 13 pensję. A co do reszty 

zgadzam się z Panem, u mnie w szpitalu premia to 60 złotych. 

 

 
El Bordo Idąc tym tropem to jakie jest wynagrodzenie polityka razem z waszymi nagrodami ? 

100 tys ? Ludzie życie ryzykują biegając za świrami po miastach Polski a wy sobie jaja z nas 

wszystkich robicie .. żenada .. wszystko dla słupków 

 

 
Wojciech Błaź Zarobki nic w tej firmie nie zmienią tylko system jaki tam panuje. Nie może 

być tak że policjant nie wie co ma robić bo sąd orzeknie inaczej tak samo zresztą obywatel. 

Jakby było prawo proste to można pracować nawet za 3 tyś. 

 

 
Bogumił N-ski Po 19 latach służby odszedlem na emeryturę w dniu 16 kwietnia z grupy 

asystenta..to jest 5 grupa..bez podpadek ..moja emerytura będzie naliczana z kwoty 3456 

zł....tak więc panie Zieliński nie kłam.. 

 

 
Rado Ba Bogumił ile na łapę wyliczyli emy? Bo jestem w podobnej sytuacji i poważnie się 

namyślam a jak słyszę, ze wojsko ma dostać kolejny raz sporo więcej to odechciewa mi się 

wszystkiego. Nie warto!!! 

 

 
Sebastian Zabawa Ja odpuściłem w lutym. I stwierdzam, że istnieje życie poza policją 

 

 
Rado Ba Sebastian po ilu? 

 

 
Bogumił N-ski Rado Ba  

Zakład emerytalny ma 60 dni na wyliczenie emki. Mi wyszło ok. 2.200. 
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Agata Cholewa Kurcze, ja po 40 latach jako pielegniarka będę miała 1670. . 

 

 
Rado Ba Pani Agato w policji są wakaty i cały czas przyjmują. Przyznaję, po 40 latach 

powinna Pani mieć dwa razy taką emeryture, co najmniej. 

 

 
Tomasz Mrowicki Agata Cholewa Niech Pani to zostawi Policja czeka na tak wspaniałych 

ludzi na pewno się pani przyda.Wakaty wolne i pospać można na służbie itd.Jak słucham 

podobnych komentarzy to pończochy opadają- licytacja 😢 😢 😢Pani praca 

niwatpliwie tez jest ciężka lecz nie ma to nic wspólnego ze służbą odwieczny bzdurny temat.

😢 😠 😢 😠.Wszyscy zarabiają za mało i niegodnie do swojej pracy po za 

politykami. 

 

 
Bogumił N-ski Agata Cholewa pani Agato? Czy spotkała się pani z tym że policjanci 

komentują w ten sposób posty pielęgniarek?..albo ratowników medycznych?...bo ja nie...a 

poświęciłem na to pół dnia w internecie by coś znaleźć.. 😏 

 

 
Waldi Zapałowski Bogumił N-ski Być może to nie Pani Agata tylko pan jarosław. Do 

porządnych piszę z dużej litery 😉 

 

 

 
Grzegorz Koszkul Panie Jarosławie, z nagrodą roczną na drugiej grupie naprawde chciałbym 

dostać te 3705 zł brutto miesięcznie.. naprawdę... 

Będąc na II grupie po 3,5 roku służby, średnio miesięcznie zgodnie z ostatnim wydrukiem 

wpływa mi 3500zł z groszami. I to wliczając moje 10 lat stażu pracy wliczonego do w/w 

kwoty (około 300zł) i dodatku za stopień - sierżant. 

 

Jednak proszę pamiętać, odliczyć od tego opłacane za własne pieniądze ubezpieczenie OC, no 

bo sam muszę płacić za szkody. 

Następnie proszę odliczyć od tego ubezpieczenie prywatne, które z uwagi że policjant to wg 

ubezpieczycieli zawód podwyższonego ryzyka, jest wyższe niż "zwykłego zjadacza chleba" 

sam opłacam w celu zapewnienia moim najbliższym godziwego utrzymania w razie tzw "w". 

Łącznie z 10 letnim stażem pracy, z czego 3,5 roku w służbie, na II grupie przy najniższym 

dodatku panie Jarosławie dostaje 2813 zł(netto) (po odliczeniu dodatkowego OC, składek na 

dodatkowe ubezpieczenie, nie wliczając składki na KKOP) 

 

Proszę mi powiedzieć kto będzie narażał własne życie i zdrowie oraz życie i zdrowie swoich 
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najbliższych za tą kwotę wiedząc, że będzie opluwany i szkalowany codziennie ? 

 

Tak, sam wybrałem służbę i jestem z tego dumny jakkolwiek pompatycznie to nie zabrzmi. 

Świata nie zbawię, ale mam nadzieję, że moje dzieci, dzieci moich znajomych i nas 

wszystkich, będą żyć w bezpieczniejszym społeczeństwie. 

 

I choćby za to należy się nam odrobina szacunku, a Pańska wypowiedź i tłumaczenie tego nie 

zawierają ... 

 

Czy Pan swoje zarobki oblicza wraz z nagrodami rocznymi (rozumiem, że chodzi o 13-

tkę).???? 

No to może jeszcze wszelkie premie doliczymy do tego ? 

Proszę się pochwalić w takim wypadku swoimi zarobkami na poselskiej/ministerialnej grupie. 

I jeśli Pan ma odwagę: na czysto i po wliczeniu nagród.. 

 

Z poważeniem 

szeregowy funkcjonariusz 

 

 
Grzegorz Koszkul celem uzupełnienia: polecam stronę policja.pl . Tam Pan znajdzie średnie 

uposażenia NETTO funkcjonariuszy Policji. 

Dla leniwych wklejam link z innego posta: 

http://www.info.policja.pl/.../147638,Zarobki-policjantow...Zarządzaj 

 

 
 

Zarobki policjantów 2017 r. 

info.policja.pl 

 

 
Justyna Lewandowska Ogólnie zarobki w Polsce, prócz posłów osłów, są opłakane. I to w 

zawodach gdzie odpowiedzialność jest wysoka. Mój Jacek z ponad 20 letnim stażem pracy 

zarabia jak kot naplakal. I czy to PO czy PiS wszyscy są diabła warci i wrzucają pasze tylko 

do swojego koryta. Trzeba wierzyć, że będzie lepiej dla naszych dzieci :) 

 

 
Robert Szydlik Jeśli nagroda roczna to tzw. trzynastka, to Pan liczyć nie umie. 3500 

miesięcznie + nagroda roczna daje średnią 3791 zł. To tak gwoli przypomnienia matematyki. 

Nie są to jakieś oszałamiające pensje, ale biorąc pod uwagę poziom wykształcenia i fakt, że to 

praca państwowa, to na tle innych grup zawodowych nie wypada to tak źle. Chyba że to 

pensja kogoś z wyższym, kto ma 10 lat stażu pracy, no to wtedy tak, płaca niska. 
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Ilona Cich-a Ja mam prawie 12 lat służby. Jestem od kilku lat na 3 grupie, a moje 

wynagrodzenie po odliczeniu ubiezpieczenia, OC, opłaty na związki zawodowe itd. Itp. 

Dostaje na rękę (informacja dla Pana Ministra - jest to płaca netto) 3050 zł. W sumie brutto 

mam około 3800 zł wypłaty. Więc wygląda na to że osoba kończąca kurs podstawowy ma 

upoważnienie niewiele niższe niż osoba która jest na wyższej grupie i pracuje 11 lat po 

zakończeniu kursu podstawowego... Gdzie jest sprawiedliwość? Jakieś zasady? Jakaś 

"drabinka kariery"? 

 

 
Robert Szydlik Dla ludzi postronnych grupa, dodatki itd. to niezrozumiałe określenia. Jeśli ma 

Pan wyższe mgr to ta pensja nie zachwyca. Jeśli średnie plus kursy zawodowe, to nie jest źle 

na tle budżetówki. Polecam sprawdzić, ile zarabiają inni pracownicy w  budżetówce, ale 

porównywać się do podobnych "stanowisk". Moja żona jako położna pracująca w dobrym 

warszawskim szpitalu, po dwóch kierunkach studiów, UW 5 lat + Uniw. Medyczny 3 lata 

dostaje "na rękę" 3100 zł. I to już jest ze wszystkim "dodatkami" itd. i to uwzględnia fakt, że 

dyżury nocne czy świąteczne. Odpowiedzialność też wyższa niż średnio przeciętnie niż w 

mundurówce. Gdyby pracowała w szpitalu powiatowym, dostałaby 2400 zł. Ona może 

mówić, że marnie zarabia. Państwo mundurowi? Pewnie wielu też, ale może nie większość? 

To oczywiście subiektywne, bo nikt nie powie, że ma za dużo. 

 

 
Grzegorz Koszkul Robert Szydlik tak. wykształcenie wyższe i 10 lat stażu 

 

 
Tom Owcz Panie ministrze. Z całym szacunkiem. Niech mi pan pokaże dzielnicowego na 

szóstej grupie.Tylko tyle. Chociaż jednego. 

 

 
Krzysiek Łagodziński Kierownik Rewiru Dzielnicowych 😂 

 

 
Katarzyna Kotuła To kierownik a nie dzielnicowy. 

 

 
Tom Owcz Minister mówił o starszym dzielnicowym. Nie kierowniku. 

 

 
Marian Jaskier Niech minister wypali wreszcie gorącym żelazem, rozgrzanym do białości tą 

patologię w resorcie i da spokój z uprawianiem polityki w Policji. 
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Adam Rogala Chyba Pań minister musi odrobić lekturę bo ma zaległości dot. grup :) 

 

 
Krzysztof Szulc Teraz to w Biedronce mawiają "jak Ci się nie podoba to idź do policji..." 

Żenua 

 

 
Ewa Cza Kogo interesuje kwota brutto? Istotne jest to, co wpływa co miesiąc na ROR. Czy w 

programie dodał Pan w swojej wypowiedzi to magiczne słowo "brutto"? 

 

 
Katarzyna Grzegorek Jedna rzecz mnie ciekawi skoro Zieliński tak nam wyliczył dochód to ja 

się pytam z jakiej bazy wziął te dane?w zeszłym roku potrzebny mi był dochód do kredytu na 

mieszkanie nie było tam wyliczonej 13,mundurowki,premii itd!!!czyli wynika z tego że dla 

moich potrzeb dochód inny dla Pana ministra inny gratuluje i życzę powodzenia kłamstwami 

nikogo się nie zachęci 😜 

 

 
Peter Pob czas iść po drugi kredyt i powołać się na wyliczenia Pana ministra hehehe może 

pomoże w spłacie go z jego nagrodami co miesięcznymi. 

 

 
Agnieszka Gans Dokładnie, zgadzam się w 100%,,,,tyle zarabiamy, a kredytu nikt nie chce 

dac 🤣 😂 żenada 

 

 
Judii Marco oj Kasiu Kasiu...mogłaś pojechać do ministra żeby Ci wystawił zaświadczenie o 

zarobkach z kwota dochodu 5 tys i nie było by problemu w banku...ja już nie mogę sie 

doczekać awnasu Judyty na 6 grupę na dzielnicy ..tylko otrzyma awnas i lece do minista po 

zaświadczenie o dochodach i do banku :) 

 

 
Katarzyna Grzegorek  
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Dawid Ślesicki Te, minister pokaż mi starszego dzielnicowego na VI grupie. Widać jakie 

masz pojęcie. Żenada i kompromitacja. 

 

 
Lusia K Ska czy śpi Pan spokojnie po takich kłamstwach !!!!! niech się Pan nie pogrąża 

jeszcze bardziej, w dupie Pan był i gówno widział !!! 

 

 
Karol Niemczyk Pewnie, że śpi, bo ma wylane...papier wszystko przyjmie... 

 

 

 
Aneta Wilk Średnie....z nagrodą.... Tia..... i co miesiąc My: kapusta, Oni: kiełbasa.... to 

srednio daje: Bigos!! Taka sama, pożal się Boże, analiza! 

 

 

 
Piotr Brzeziński Pensja kasjera brutto w biedronce to nie 2200zl jak podal ten "pAN" a ponad 

3500zl. Do tego dochadza im tez 13stki. Co za glupoty on opowiada. Ale dzieki takim jak on i 

przede wszystkim dzieki niemu z pewnoscia na PIS glosowac nie bede. Zielinski jest tak 

zaklamany ze sam siebie oszukuje. Idiota 

 

 
Krzysiek Łagodziński Żenujący gość. I taki ktoś jest ministrem i osobą mi władną? 😂

😂 😂 

Szkoda teraz juz lat, bo jak to mowia dobrze to było juz kiedyś. Jak słyszę ile zarabiaja moi 

znajomi z mniejszym doświadczeniem i wyksztakceniem to cieszę się że im sie powodzi, a 

tacy jak my w oczach spoleczenstwa to zło konieczne. Ale co moze wiedziec cywil który o 

służbie wiem tyle co chce usłyszeć i zarabia w miesiąc tyle co my w rok. 

 

 
Paweł Piotr F Jak można do ku....wy nędzy wliczać w pensję nagrodę roczną i ewentualne 

"śmieszne premie" czy "nagrody motywacyjne". 

Są to tylko i wyłącznie nagrody "UZNANIOWE", które nie każdemu policjantowi podnoszą 

średnią miesięczną pensję. 

Ilu policjantów nie otrzymuje dodatkowych pieniędzy z WIDZIMISIE przełożonego lub mają 

poobcinane 13-tki za najróżniejsze, czasami z dupy wzięte postępowania dyscyplinarne. 
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Policjant np. na II grupie w WLKP po 7-miu latach służby zarabia ok 2700-2800 zlotych 

PANIE MINISTRZE, a nie 3400 zł, no ale sprostowanie już nikogo nie interesuje. Poszło 

gówno INFO w świat !!! 

 

 
Leszek Leszek Wszystko w temacie 👍 

 

 
Robert Szydlik Tak, można wliczać dodatki i należy, żeby mówić prawdę. 90% Polaków nie 

ma żadnych dziwnych dodatków do pensji. Realne jest to, co wpływa na konto. I to są dane, a 

nie "zasadnicza", "za pranie kalesonów" itd. 

 

 
Artur Gibas Podaj się do dymisji gościu. Zarządzasz czymś o czym nie masz pojęcia a do tego 

pieprzysz farmazony na ten temat. Nagroda roczna jest a może jej nie być.. Obrazasz "Pan" 

policjantów i robisz z nich posmiewisko. Ciekawe czy byłbyś "Pan" politykiem za 5 tys 

BRUTTO! 

 

 
Karol Niemczyk Wodzu kazałbobniżyć im pensje o 20%, bo wybory idą i " taka jest wola 

narodu" :D 

 

 
Wiesława Pałysa Panie Ministrze. Jako "ubecka żona" mogę powiedzieć tylko tyle, że Pan 

niejednokrotnie mijał się z prawdą. Pamiętam Pana wywiad z Panią Gójską, gdzie opowiadał 

Pan o 20 - tysięcznych "emeryturach esbeckich", a ja oczy ze zdumienia przecierałam, bo nie 

miałam pojęcia, co mój mąż z tą swoją kasą robi. Bo ja jej nigdy na oczy nie widziałam. Choć 

akurat mój mąż wypracował swoją emeryturę po 1990 roku, więc nie wiem, dlaczego nazywa 

Pan ją "esbecką". Potem, w tym samym wywiadzie zdumiałam się, kiedy Pan Minister 

opowiadał o "wysokich rejestrach", w których mieszczą się emerytury oprawców Ks. 

Popiełuszki. Pan doskonale wiedział, że oni resortowych emerytur pobierać nie mogą, 

ponieważ byli skazani prawomocnymi wyrokami. Ale ciągnął Pan ten wątek bez skrupułów. 

Więc proszę się nie dziwić, że nikt już Panu nie wierzy. 

 

 
Mariusz Lelko Zgadza się.  

Czytajcie uważnie - Z NAGRODĄ ROCZNĄ 

Czyli 2 wpłaty. Średnia miesięczna plus nagroda roczna, która jest również średnią roczną. 

Tak więc podane kwoty to rzeczywiście wysokość 2 wynagrodzeń. 

Tym sposobem wszystko się zgadza. 
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Tomasz Kucmus O tym w programie nie było ani słowa. Minister-winny się tłumaczy 📢 

 

 
Wojciech Haken plus mundurowka plus dojazdy plus brak kwatery plus nagrody plus costam 

costam i sie prawie zgadza 

 

 
Dorian Serafiński Wojciech Haken mundurówka nie jest wliczana do dochodu. 

 

 
Wojciech Haken Dorian Serafiński minister wlicza pewnie 

 

 
Krystyna Rosa Wojciech Haken minus czasem dodatek :-P 

 

 
Wojciech Haken no skądś sie kwota matematycznie musiała wziąść 

 

 
Andrzej Szary Tak ale to manopulacja 

 

 
Mariusz Lelko Zgadza się. Manipulacja. 

 

 
Andrzej Szary Wojciech Haken Do średniego uposażenia dodano cala nagrodę roczną i jest 

 

 
Jacek Skowroński Nikt nie żyje z kwoty brutto drogi Panie, no chyba że tego też Pan nie wie i 

nie rozumie. A co do słowa ŚREDNIO.... Jeśli Pan Kaczyński idzie do kibla z 4 

ochroniarzami, a ja bez nich , to rozumiem,że srednio oboje chodzimy tam z dwoma tak... 
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Mikołaj Fonferek Baza płacowa na której Pan tak bardzo się posiłkuje nadaje się do kosza. 

Dane w niej zawarte nie są prawdziwe. Pan powinien już chyba odpocząć skoro ma Pan w 

głowie dzielnicowych na 6 grupach. 

 

 
Judii Marco Jak potrzeba policjanta rozliczyć przed społeczenstwem to się zawyża jego 

dochody podając wartośći brutto... Natomiast jak ministrowie i politycy otrzymują premie 

nagrody to już kwoty są podawane po odliczeniu podatków a więc netto... Żeby nie drażnić 

społeczeństwa..kosmicznymi nagrodami bo na swoje potrzeby nie można oszczedzać :). Na 

przyszłość jak się podaję wartości brutto rozliczając jedną grupę zawodową to proponuję 

swoją osobę i grono polityków również proszę rozliczać przed społeczenstwem podając 

dochody nagród plac itp w wartościach brutto. Jak być konsekwentny i szczegółowym to do 

wszystkich warstwy społecznych i zawodowych 

 

 
Aneta Klotz Ciekawe że nagrody nikt nam nie liczy do oświadczen o zarobkach do banku 

więc jak może Pan takie bzdury gadać! Kwoty brutto zawsze będą pięknie brzmieć. Na 

prawdę co rząd to coraz lepiej..... obiecanki cacanki. Może wszyscy powinni rzucić kwity że 

odchudza? To by było wesoło.... Ciekawe czy taki byłby Pan mądry będąc twarzą w twarz z 

funkcjonariuszem będącym ponad 20lat w służbie- będącym na 2 ,3,4 grupie gdzie nie ma 

szans na nic lepiej bo ... młodsi od niego z odpowiednim plecakiem pna się po szczeblach 

kariery. 

 

 
Mateusz Pieprzyk Takie teksty to Tvp Reżim przejdą, a u nas powoli bieda z nędza, bo jest 

więcej kierowników niz patrolowcow. Ciekawe ile sobie kupić można za te kwoty brutto, bo 

w sklepie sie płaci tym co na rękę sie dostaje. No chyba ze w Warszawie jest inaczej. 

 

 
Pedagog Uliczny po pierwsze wliczanie nagrody rocznej do średniego zarobku miesięcznego 

jest ubliżające naszej służbie jest to nagroda za pełnienie wzorowej, nienagannej służby na 

rzecz bezpieczeństwa państwa, nagroda roczna ! która wyróżnia tę profesję nad innymi 

zawodami, wliczanie nagrody rocznej było kiedyś czymś czym nasza służba się wyróżniała i 

przyciągała kandydatów ! dziś jest deską ratunku dla pana, pańskich tłumaczeń że nie jest źle. 

Tak naprawdę za służbę odpowiedzialność konsekwencje niebezpieczeństwo ciągły stres i 

wiele wiele innych należy się nam na start (po szkoleniu podstawowym) miesięcznie 

minimalnie więcej niż płaca przeciętna tak jak to było w 2000 roku, czyli około 600-700 zł 

więcej. I na koniec dodam poprzedni rząd PO-PSL popełnił grzech dokonania - zarżnął 

policje, a ten rząd popełnia grzech zaniechania nie robi nic z naszymi zarobkami !!! 
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Grzegorz Szu Panie Jarosławie Zieliński jeżeli chce Pan mówić o zarobkach policjantów to 

proszę spotkać się w Komisariatach czy w Komendach Policji osobiście i zapytać Policjantów 

jakie faktycznie są ich zarobki.  

Myślę też, że każdy Policjant pokaże Panu swój pasek ile faktycznie wpływa na jego konto 

pieniędzy, a nie mówić jak to Policjanci zarabiają i skąd wzięły się takie obliczenia. Myślę, że 

Pan będzie miał odwagę pojeździć po Komisariatach i Komendach w kraju i sam na własne 

oczy przekonać się jakie faktycznie są zarobki. Jeżeli Pan dostał takie wyliczenia to proszę 

aby przesłali Panu fatyczne grupy i jakie są kwoty na każdej grupie. Pozdrawiam 

 

 
Mariusz Borowiak I niech pan minister pamięta ze nie w KGP tylko w KP, 

 

 
Olga Krzyżewska Jest pan żenujący, śmieszny i bardzo niekompetentny, powielając i 

upierając przy tej narracji. NIGDY w Policji nie BYŁO aż tak źle...wakaty, wywalenie 

doświadczonych funkcjonariuszy, oplucie i okradzenie emerytów mundurowych, ośmieszanie 

policjantów, wykorzystywanie do pilnowania pomnika i miesięcznic....nastąpiła wielka 

kumulacja ....a przestępczość rośnie. Można "pogratulować" dojna zmiano! 

 

 
Irena Wróblewska Ośmieszanie munduru policyjnego nałożenie na niego skrzydeł aniołów, 

zrzucenie na szanownego ministra konfetti, stosowanie paralizatorow na komisariatach 

,uczestniczenie w mszach kościelnych, dopuszczanie do wszelkich uroczystosci tylko swoich 

zwolennikow itp. to są między innymi zadania obecnej policji. 

 

 

 
Marcin Stasiak Panie Ministrze, proponuję dymisję. Jak byśmy żyli w feudalnej Japonii, to 

bym zaproponował seppuku. Poradzi pan sobie w życiu bez konfetti z helikoptera i tancerek 

hula z Białegostoku? 

 

 
Paweł Maciejuk Ustawa o Policji polecam ust. 3a  

Art. 99.  

1. Prawo do uposażenia powstaje z dniem mianowania policjanta na stanowisko służbowe.  

2. Z tytułu służby policjant otrzymuje jedno uposażenie i inne świadczenia pieniężne 

określone w ustawie.  

3. Przeciętne uposażenie policjantów stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość 

ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.  

3a. Przez przeciętne uposażenie, o którym mowa w ust. 3, należy rozumieć uposażenie wraz z 
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miesięczną równowartością nagrody rocznej.  

4. Wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust. 3, określa Rada Ministrów w drodze 

rozporządzenia. 

 

 
Dariusz Gierasimczuk Panie kolego nie podlizuj się paragrafami ktore każdy zna bo te 

paragrafy nic nie pomogą w bzdurnej wypowiedzi tego gościa, konfetti też nie rzucajcie :) 

 

 
Paweł Maciejuk Dariusz Gierasimczuk z całym szacunkiem, nie jestem Pana kolegą... 

szczęśliwie. 🙂 

 

 
Dariusz Gierasimczuk Paweł Maciejuk no właśnie zapraszał mnie Pan do grona swoich 

znajomych jakiś czas temu w wiadomym celu (nie będę już tu umieszczał dlaczego) z kultury 

przyjąłem zaproszenie bo w sumie niby w jednej firmie ale szybko ten błąd naprawiłem, bo 

fakt kolegami nigdy nie byliśmy - za dużo widziałem i wiem. Miłego dnia życzę :) 

 

 
Paweł Maciejuk Wzajemnie! 

 

 
Norbert Monczak To ciekawe ile Pan zarabia. Pensja, dodatki, pieniądze na prowadzenie 

biura, premię w wysokości średniej 70.000zł. To może Pan podliczy? Powie że za ciężką 

pracę. A ja odpowiem... Ja też ciężko pracuję od 20 lat i narażamy swoje życie. Dwukrotnie 

do mnie strzelano i nawet podziękowań za dobrą służbę nie otrzymałem. Uratowałem życie 

wraz z policjantką facetowi bo chciał skoczyć z mostu i za moją dobrą postawę dostałem całe 

162zł nagrody na rękę. Tyle jest warte ludzkie życie. Niech się Pan minister zastanowi jakie 

głupoty mówi bo cała Polska się z niego śmieje. Pozdrawiam. 

 

 
Leszek Frankowski Panie ministrze wstyd, hańba i sromota tak publicznie wprowadzać 

społeczeństwo w błąd. Niech pan jeszcze doliczy mundurówkę, premie nagrodowe i 

uznaniowe z całego roku i inne dodatki których jeszcze nie zabraliście i może się naskladają 

podane kwoty (oczywiście brutto). A w rzeczywistości większość z nas służy (a nie pracuje, a 

to zasadnicza różnica) za pieniądze mniejsze niż pracownicy marketów. Ja rozumiem że 

można być wyalienowanym ze społeczeństwa ale żeby aż do tego stopnia. Lepiej niech Pan w 

końcu zrobi coś pożytecznego dla podległych mu funkcjonariuszy i funkcjonariuszek. 

 

 
Adam Budasz Leszek bo Cię wywala z roboty!!! 
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Mirosław Ślusarek No to taaa średnia z nagroda wyglada całkiem dobrze, aleeeeee nagrodę 

można zabrać i wtedy ta średnia idzie ostro w dół. I tyle w temacie.  

Szkoda że ministrom nie liczą średniej pensji z nagrodami! To by było!!! 

 

 
Mc Muski Koleżanka w markecie budowlanym dostała 13, 14 a na święta 800 premii netto 

plus podwyżka po roku! Ja na święta dostałem 0 netto bo byłem 15 dni chory w ciągu 6 

miesięcy a podwyżki ok. 20 zł za kolejny rok. Panie ministrze! Idź Pan do lasu i baranka 

strzel w drzewo dla odmulenia 😜 a w banku chuj ich obchodzi, że służę dla Ojczyzny 

😎 

 

 
Michał Iksweisolk jestem dzielnicowym i mam polowe tego co pan podal....... wstydź się 

chlopie..... 

 

 
Paweł Misiak Michał ale przecież jesteś na 6 grupie 😂 

 

 
Krzysztof Łebek Nie nie prawda. Skoro minister tak mówi to napewno masz 5 tys. Przyznaj 

się. 

 

 
Krzysztof Łebek  

😉 

 

 
Sebastian Kuś Mam wielką nadzieję,że już panu "konfetti" wycinaja z okazji rychlego 

odejścia z zajmowanego przez Pana stanowiska. I jeśli już pan odejdzie( w co bardzo wierzę) 

to zapraszamy z chęcią w Nasze szeregi !!!! 

Ludzi brakuje coraz więcej,odchodzą doświadczeni policjanci,brak sprzętu,statystyka goni 

statystyke..... Ale przecież pan powinien o tym doskonale wiedzieć !!!!! Wobec czego z takim 

" doświadczeniem" jakie ma pan na temat Policji to myślę,że nawet STWORZĄ dla pana 

specjalnie tą MAGICZNĄ 6 grupę Starszego Dzielnicowego !!!!!  

Ale najpierw proponował bym zejść na ziemię i zobaczyć NAPRAWDĘ jakie są 

PRAWDZIWE zarobki w formacji którą pan "zarządza" ...... 
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Robert Minda Co do nagrody rocznej to nie jest ona obligatoryjna i nie wszyscy ją dostaj.To 

tak jakby powiedzieć że na grupie wszyscy mają dodatek 500. Zł.Ponadto do pensji wchodzi 

wyzluga lat ktorA ma ogromne znaczenie. 

 

 
Marek Hebda Sami pierdzielą NA KAŻDEJ JEDNEJ PIEPRZONEJ KONFERENCYJCE że 

to "poważny zastrzyk dla domowych budżetów" - no to się pytam, czy minister k*rwa 

wszędzie pyta czy brutto czy netto? Poważni bądźmy... 😢 

 

 
Maciej Tabor To ja chyba też w innej Policji pracuje tzn służę - i pewnie ten mily Pan myśli 

ze chleb kosztuje srednio 20 zl. No średnia to w koncu średnia 

 

 
Grzegorz Kozłowski Koleżanki i koledzy my tu możemy dużo pisać jak jest naprawdę jednak 

to i tak nic nie zmieni bo mają nas głęboko w powazaniu, dlatego ciągle tylko klamia 

 

 
Przemysław Cichy Nie pisać tylko przy wyborach iść głosować .Oczywiście nie na chłam z 

którego wywodzi się ten kłamca Zieliński.Jest Was ponad 100 tysięcy a i ja będąc na emie po 

30 latach służby dorzucę swój głos.Szkodników czas odsunąć od władzy. 

 

 
Dariusz EM 100 ooo chyba 

 

 

 
Piotr Biszkant Kłamstwo! Panie Zieliński powiedział Pan "otrzymuje średnia płacę 5000 zł" 

otrzymuje czyli tyle fizycznie dostaje, każdy zrozumie że chodzi o netto, ale wybielanie sie i 

"odwracanie kota ogonem", niedoprecyzowane wypowiedzi to polityczna specjalność w tym 

kraju. 

 

 
Piotr Skrzypas Skrzypek No i proszę niech pan się ustosunkuje do tych wszystkich 

wypowiedzi!ma pan wiedzę teraz od samych funkcjonariuszy!a nie z raportu który miał tak 

wyglądać by można było go przedstawić w tv! 
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Jacek Suski Zieliński.. co Ty wiesz o resorcie??? Następny "Pan" przypadkowo postawiony 

nieposiadający żadnej wiedzy na temat znaczącej dla kraju "ludzi pracy".. idź Pan chrzan 

zbieraj!! 

 

 
Grzegorz Mańkiewicz Dobrze tak dalej Jacek 

 

 
Jagan Superdran Nie jestem policjantem ale mam Panowie do Was pytanie. Gdyby złodziej 

ukradł mi z portfela 1000 zł A wy byście go złapali na gorącym uczynku i przyszedłby do 

Was szef bandy i powiedział "pomyliłem" sie i dlatego każe mojemu zlodziejowi oddać 

pieniądze nie okradzionemu tylko księdzu to sprawa byłaby załatwiona a policjantowi za 

dzielna postawę i złapanie złodzieja obniżę pensje to uznalibyscie ze wszystko jest ok ? Bo 

właśnie to nam chce miłośnik konfetti i tańców hawajskich wmówić...I jeszcze strzela focha 

że komuś się to nie podoba .... koniec pisu blisko ... 

 

 
Konrad Konrad Dzielnicowy na 6 grupie? . Panie Ministrze wstyd. Brak podstawowej wiedzy 

o grupach policyjnych. Robisz z nas wariatów, ogarnij się bo obudzicie się bez 

doświadczonych Policjantów. 

 

 
Olo Pok Po pierwsze, podawanie uposażenia brutto jest nieuczciwe, bo zapłatą za służbę jest 

to co dostaje na konto, a nie z doliczonym haraczem, który zabiera państwo! Po drugie nie 

podaje się wynagrodzenia wraz z premiami, nagrodami, itd. Może Pan mowić, że to są 

nieuzasadnione zarzuty, ale my i nasze rodziny wiemy swoje. Ja Panu nie wierzę. 

 

 
Bogusław Czeczotko On i tak tego nie czyta..... No co te spinki... 

Kłamca i tyle ... Ale może niech się oprze o pomnik smoleński ... Podobno się polepsza po 

tym ... Zabiegu... Zmieniłbym fryzjera bo na lekarza już za późno 

 

 
Robert Szydlik Policjanci sami się obrażają pisząc tak chamskie i wulgarne komentarze. 

Przeczytałem z ciekawości, z mundurówką nie mam nic wspólnego, ale poraża mnie ten 

język. Niektórzy wypowiadają się nie jak policjanci, ale "osadzeni". To dopiero jest żenujące. 

Ciekawi mnie natomiast, bo te dane laikom nic nie mówią. Ile średnio zarobi policjant po 

studiach z 10-letnim stażem w skali roku? Bo zapominają Państwo, że większość Polaków nie 
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ma czegoś takiego jak nagroda roczna. Nagroda roczna typu "trzynastka" to realnie pensja 

wyższa o ok. 8%. Jak ktoś mówi, że ma 3000 netto, ale ma do tego trzynastkę, to tak jakby w 

sektorze prywatnym zarabiał 3250 zł. Bo jeśli ktoś z Państwa ma średnie wykształcenie i 

kursy branżowe i 3 lata stażu, to pensja na poziomie 2000-2500 netto jest pensją normalną. To 

jest budżetówka. 

 

 
Damian Zawalski Neich Pan założy mundur i idzie na patrol. Dopiero Pan zrozumie. 

Zrozumie tez czemu znajduja sie tu takie wypowiedzi podsycone wlasna frustracja, do tego 

nagromadzony stres z pracy, w ktorej ryzykuje sie zyciem i zdrowiem. 13nastka? Co po niej? 

To i tak nie rekompensuje tego co przezywa sie na sluzbie. Chyba żadne pieniadze tego nie 

zrekompensuja, ale wypadaloby, aby policjant za narazanie wlasnego tylka zarabial godnie. 

Dzieki nim ludzie spia spokojnie i czesto nie wiedza jakie za przeproszeniem gowno ich 

otacza. 

 

 
Michał Ryczek Toc nawet prywaciarze potrafią płacić 13 pensję, do tego cała budzetowka pa 

13 także policjanci nie czują się przez to jakoś szczególniej. Litości 

 

 
Robert Szydlik Nie cała budżetówka ma "13". Ja nie mówię, że mają się czuć szczególnie 

(albo nieszczególnie), a chodzi o fakty. O porównanie 13 pensji w wysokości X do 12 pensji 

w wysokości X. Chodzi o pewną logikę i precyzję. 

 

 
Robert Szydlik Frustrację mogę zrozumieć, choć zawód zmieniałem w życiu 3 razy, gdy 

uznawałem, że... jestem sfrustrowany, branża się kończy itp. Frustracja to ludzka rzecz, nad 

którą ciężej zapanować. Można i trzeba natomiast panować nad emocjami i językiem 

wypowiedzi. Czu to urzędnik, czy nauczyciel czy policjant nie powinien publicznie (w 

internecie to też publicznie) wypowiadać się językiem lumpa. To nie do Panów może, ale są 

tu takie komentarze na "poziomie". 

 

 
Robert Szydlik Moja żona pracuje w budżetówce i nie ma żadnych "13", premii rocznych czy 

jak to zwał. 

 

 
Viktoria Be Nie widzę tu wulgarnych komentarzy, może kilka na 220... 

 

 
Viktoria Be Jeśli żona biega za bandytami, jest pomawiana, pracuje w święta i w nocy za tą 

samą stawkę - mało tego, odejmuja jej godziny za tą nocna pracę, dopłaca do pracy itd itd to 

powinna dostawać nagrodę i lepsza pensje. 
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Robert Szydlik Rozumiem. Jednak większość policjantów nie biega chyba za bandytami tak 

dosłownie. O "przyjemnościach" w branży żony nie czuję się uprawniony opowiadać, ale za 

dowolny kurs czy szkolenie (obowiązkowo w ciągu 6 mies. od daty wyznaczenia) musi płacić 

słono z kieszeni. 1-2 kursy rocznie od 1500 zł w górę. Nikt złotówki nie dopłaci. 

Odpowiedzialność za zdrowie i życie ludzkie gratis. 

 

 
Adrian Skowroński Zarzuty ZG jak najbardziej zasadne. Te kwoty to może Pan daje swoim 

na Podlasiu, gdzie ciągle pan coś wręcza czy otwiera. Uśmiechnie się do zdjęć to jak na 

ministra bardzo słabo. 

 

 
Jakub Szpari Zapraszam do patrolu Panie Ministrze. Chętnie się z Panem zamienię na zarobki 

i nagrody roczne. Wtedy może zobaczyłby Pan ile zarabiamy... 

 

 
Konrad Stachowiak On więcej nagrody dostał na raz niż Ty masz na rozliczeniu rocznym 

 

 
Krzysztof Jarosz Ale jaki macie problem, skoro biedronka i tesco pĺacą więcej to trzeba 

zmienić pracę i po kłopocie, a nie płakać na portalach społecznościowych. Załóż własną firmę 

to dopiero się przekonasz "jak smakuje życie". 

 

 
Paweł Jagiełło Jak sam Pan przy znal oparł pan dane o bazy płacowe czy cos tam...czyli jak 

zwykle statystyka i słupki. Nie ma pan bladego pojęcia o problemach formacji, za którą 

rzekomo jest pan odpowiedzialny. Proponuję zamiast korzystać ze wskaźników usrednionych 

i to brutto porozmawiać bezpośrednio z policjantami. Propos kwot brutto-netto nie dostrzega 

pan hipokryzji? I do tego wliczanie nagrody rocznej do pensji. To albo sie to nazywa nagroda 

roczna albo nie. A ta 6 grupę dzielnicowego skad pan wziął? Nic tylko bić brawo. 

 

 
Przemysław Cichy Ale jaki trzeba być bezczelnym żeby na drugi dzień po tak ohydnych 

kłamstwach bronić swojego stanowiska.Co za niedouczony hipokryta. 
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Bartłomiej Dziubiński Dzielnicowy na 6 grupie :-D a eksperckich nie mają??? :-D 

hahahahahaha. Oraz i jak również 3705.92zl II grupa z nagrodami?! Jak on to wyliczył że z 

tymi nagrodami ;-) ... Ależ mu się dowcip udał. Z bazy.... :-D pffffff chyba naftobazy bo 

nie wiem skąd. 

 

 
Łukasz Olszewski Fajna manipulacja Panie Sekretarzu. Nie bardzo tylko rozumiem, dlaczego 

taki człowiek jak Pan, zarabiający średnio 16 tysięcy PLN/m-c na rękę (a przynajmniej tak 

wynika z oświadczenia majątkowego) zamiast stanąć murem za policjantami i walczyć o 

podwyżki dla nich, próbuje Pan na siłę umniejszać im? W środowisku aż wrze, bo to tak, 

jakby dostać w twarz. 

 

 
Magdalena Król Z nagrodą roczną?! 😂 Niech Pan poda wysokość swojego 

wynagrodzenia z NAGRODAMI, KTÓRE SIĘ WAM NALEŻAŁY!!! Jedna Pana nagroda 

nie równa się nawet z moimi ROCZNYMI zarobkami wliczając w to wspominaną przez Pana 

nagrodę!!! 😤 😤 😤 

 

 
Maria Majka Onoszko Panie Ministrze. Dziękuję za informację o wynagrodzeniach. Dzięki 

temu wiem, że mąż mi oddaje tylko połowę pensji 😤 

 

 
Jarosław Skrodzki Dopiero teraz przejrzeliscie na oczy kto na nich głosował oni wszystko 

mogą obiecać i nikt wam tyle nie da ile oni obiecują 

 

 

 
Aga Mk Śmiech to wszystko.... Ale co mogą na temat wypłat w policji powiedzieć ludzie 

którzy biorą jednorazowo większą nagrodę niż policjant zarobi w ciągu roku 

 

 
Grzegorz Ciosmak Idą wybory, zagłosować trzeba odpowiednio do zaangażowania w 

poprawę płac w służbach. Jak im słupki poparcia spadną to zmieni się szybko polityka 

płacowa w służbach. 
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Krzysztof Łebek Dlaczego przeplata pan kwoty netto z kwotami brutto najpierw Podaje pan 

kwotę netto ile zarabia kursant później Przechodzi Pan w kwoty brutto i przy okazji dolicza 

nagrody roczne.???? 

 

 
Wieslawa Skrzypczak Jak zwykle wg ministra do Policjant zarabia tak dużo że on chyba tj 

minister nie wie dlaczego chcą więcej. No to niech się dowie ile w UE zarabiają policjanci bo 

chyba nie wie. Skandal. 

 

 
Arek Janusz Panie Ministrze! Czekamy....niech Pan nam przedstawi dzielnicowego na 6gr 

zaszeregowania. To, że dzielinicowy, baaaaa nawet specjalista nie zarabia 5000zl, to już 

udało nam się ustalić.  

Piastując to stanowisko, Pan powinien dbać o interes wszstkich poicjantów. W rzeczywistości 

nie posiada Pan podstawowej wiedzy odnośnie struktury w formacji której interesy Pan 

reprezentuje . WSTYD PANIE MINISTRZE!!!!!!! Wstyd!!!!! 

 

 
Sylwester Wroński Typowa pisowska kłamliwa męda. W TVP może pan opowiadać takie 

bzdury. Bo kto ogląda pisowska telewizję???? Pisowscy fanatycy którzy uwierzą we 

wszystko co tam powiedzą. I nawet jak by pan powiedział ze policjanci zajabiaja po 10 

tysiące tez by uwierzyli.  

.....dzielnicowy na 6 grupie 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 rzygam i 

sram na pana panie Zieliński 💩 💩 💩 

 

 
Arkadiusz Zarek Trzynastka, mundurówka oraz dopłata za dojazdy ," zupki" a także kasa za 

premie , płatne służby i nagle okaże się że zarabiam 10.000 miesięcznie:) 

 

 
Dawid Chudy Jesteś żenującym politykiem, nic nie wiesz o służbie w Policji, od 2 lat nie 

potrafisz zdziałać czegokolwiek żeby poprawić warunki służby, lub podnieść standard życia 

policjanta! Dzięki takim jak Wy ta firma upada! Jestem referentem, 5lat służby i mam 2850 

na rękę! Na 3 grupie! Jak śmiesz bezczelnie kłamać, że na 2 zarabia się jeszcze więcej! Stan 

zatrudnienia w KMP w moim województwie to 25% ze 100, a gdy się przyjmowałem były 

pełne stany. Gratulacje! Oby tak dalej. 
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Marcin Hańcz To i tak masz zajebiscie xD ja tyle nie mam A 3 grupa i 8 rok hehehe 

 

 
Dawid Chudy Czekaj, czyli w takim razie nie jest tak źle.. To o co ja się czepiam. 🤔 

 

 
Dawid Chudy Żenada 

 

 
Andrzej Mazulewicz Propaganda działa, ludzie dzisiaj już pytali dzielnicowych czy to prawda 

że mają 5 tysi na rękę 

 

 
Viktoria Be Tak, w 2 miesiące. 

 

 
Damian Nowakowski Człowieku na jakiej VI grupie ? gdzie tacy dzielnicowi są ? po co te 

kłamstwa co do kwot ? Najgorszy minister od wielu lat, WSTYD ! 

 

 
Damian Kocot Ciekawe jaką Minister ma teraz pensję jak dostał nagrody 85 tysięcy?! 

 

 
Katarzyna Kotuła No właśnie niech poda kwotę brutto plus nagrody roczne 

 

 

 
Rafalo Rafalo no to ja proponuję raporty: "w związku z wypowiedzią wiceministra 

Zielińskiego z dnia 16.04.2018r proszę o przeniesienie mnie na starszego dzielnicowego - 6 

grupa zaszeregowania, z średnim miesięcznym wynagrodzeniem netto 5 tyś zł" 

 

 
Rafał Grzegorz Pałaczanis I weź tu teraz wytłumacz żonie że ją tyle lat w chu....... robiłeś 

😁 😁 😎 😎 on z koniem na łeb się zamienił czy jak ???!!!! 
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Sebastian Kieblesz Ciekawe czy Pan podaje swoje wynagrodzenie z nagrodą 50 tys zl którą 

Pan dostał od Pani byłej Premier 

 

 
PauLina Kolasińska Czasami lepiej milczeć i sprawiać wrażenie idioty, niż się odezwać i 

rozwiać wszelkie wątpliwości.... 

 

 
Mat Cuc Panie Ministrze, myślę że czas podać się do dymisji i zająć stanowisko Ministra 

Kultury... 

 

 
Renata Szyc Najpierw trzeba mieć kulturę,a w tym przypadku brak :( kolejny 

Ministerek,który jest z przypadku a nie z wiedzy.Kłamstwo,złodziejstwo i gruby 

brzuch!Żenada! 

 

 
Natalia Wójtowicz Chyba ministra bajkoPISarstwa 

 

 

 
Michał Ryczek 11 lat służby, 3 grupa, na konto 3080zl z czego magiczny próg 3tys 

pokonałem dopiero rok temu. Co za bezczelność. Niech minister powie ile on zarabia średnio 

miesięcznie z uwzględnieniem trzynastki i ostatniej premii jaką dostał. Żenada. Byle do 

pierwszej wokandy i papa. Policja mi życia nie uratowała. 

 

 
Paweł Szajda Oj Panie ministrze wypominanie nagrod Policjantom nie przystoi . Przejdziecie 

do historii jako najbardziej nagrodzony rzad. Ile w min.rolnictwa poszlo na nagrody grubo 

ponad 100mln. ile dostaja na nagrody wszyscy policjanci? 

 

 
Aleksandra Szarwa Co za bezczelność !! Zrobic zdjecie swojego konta jak przychodzi pensja 

?! 😡 to sie wtedy oczy otworza !!! 
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Maniek Scoffer Panie ministrze idąc tokiem pana rozumowania to posłowie zarabiają 30tys 

brutto razem z wszystkimi dodatkami 

 

 
Konrad Stachowiak Gdybyśmy mieli normalne związki już dawno byłby protest.. ośmiesza tą 

formację na każdym kroku, wstyd! 

 

 
Konrad Stachowiak Pracujemy w innej Policji niz lepszy sort mówi.. być może mają swoją. A 

jak tam doszkolil sie minister odnosnie grup zaszeregowania? Wiedza odnosnie zarobkow 

wprost propocjonalna do wiedzy o pracy ktora nadzoruje.. 

 

 
Łukasz Moniuszko No to Komendant Główny z nagrodami zarabia z 25 tys. Tego Pan 

zapomniał dodać. A Pan, ile Pan w takim razie zarabia? W biuletynie są podane informacje 

bez nagród. Dlaczego? 

 

 
Roman Szybiak Pan Jankowski pokazał opinii publicznej dokumenty ile policjant bierze na 

rękę. Jak policjant chce kupić używane 10 letnie auto na kredyt, albo mieszkanie w bloku z 

wielkiej płyty to w banku pytają o zarobki netto. 

 

 
Łukasz Pik Nie tak dawno bylo widac jakimi nagrodami rocznymi operuje sie w Sejmie 

Bardzo wielu policjantow w calym roku tyle nie zarobi 

 

 
Maciej Galant Średnio ja i mój pies mamy po 3 nogi... 

 

 
Mateusz Mucha Twój pies powiadasz ... 🤔 🤔 🤔 

 

 
Marek Furman A ile masz psów, to wyjdzie więcej ... było nieciekawie, ale teraz ...  
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Radek Nurkowsky Panie Ministrze - średnie i brutto. I dlatego warto rozmawiać. Te zarobki 

mają sie tak do rzeczywistości jak 18 godzin pracy nauczyciela i średnie zarobki 5 tys. 

 

 

 
Mateusz Pakito Doliczmy dojazdy i brak mieszkania ktoree nie wszyscy dostają ale średnia 

zawsze jest średnią. 

 

 
Maki Mar Nie, no szkoda słów do tego chopa !!! 

 

 

 
Nogay Vanessa Pan minister powie ile zarabia brutto z nagrodami rocznymi 🤣 

Od gęsi owsa nie kupisz... 

 

 
Przemysław Wysmułek Cóż taki typ człowieka, jak mu w ryj plują to powie że deszcz ze 

śniegiem pada. 

 

 
Rafalo Rafalo http://www.info.policja.pl/.../147638,Zarobki-policjantow... 

 

 
Agnieszka P-a No i tak jest 

 

 

 
Ola Mentrycka Dzielnicowy na VI grupie ręka w góre.... Bo ja nie znam takiego 😀 😀

😀 to chyba jakiś żenujący żart prowadzącego 

 

 
Grzegorz Bączek Panie Ministrze. Na Pana miejscu już bym podał się do dymisji, Pan 

powinien mieć informacje z pierwszej ręki a nie wyssane z palca. Pozdrawiam 
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Artur Antoniak Przykro jest czytać takie głupoty, A jeszcze bardziej gdy wypisuje je osoba 

odpowiedzialna za firmę, która to nie ma o niej zielonego pojęcia... 

 

 
Bartosz Dłu Żenada 😐 kogo interesuje zarobek brutto ? Proszę podać netto ile one 

wynoszą ... 

 

 
Adrian Kreps Jeszcze jedno co z policjantami kryminalnego/dochodzeniowek którzy są na 2 

grupie zaszeregowania latami choć nie ma takiej grupy przewidzianej w tych wydziałach ? 

 

 
Marlena Ka Adrian Kreps to są za trudne pytania dla takich ludzi 😂 🙈 

 

 
Jacek Skowroński To jest zwyczajnie OKRADANIE ludzi. 

 

 
Robert Minda To czemu ministrowie mówią że zarabiają po 15 tys trzeba podać i h pensję 

razem z trzynastka i premiami i wyjdzie że brutto mają ok 40 tysięcy jak dodamy do tego 

przejazdy i one gratyfikacje to minister zarabiać będzie z 60 tys 

 

 
Rafał Sokołowski Robert. A doliczyłeś koszty waszego konwojowania pana ministra z wawki 

do Suwałk + żądowa limuzyna podzielona na ilość funkcjonariuszy biorących udział w ek a? 

Ot ... I pan minister ma rację. 

 

 
Rio Ma I dalej brnie w tych bredniach. Tak myśląc to w biedronce mają 6 tys. brutto. 

 

 
Natalia Wójtowicz Ministrze a pan ile ma brutto miesiecznie z nagrodami dodatkami i 

wszelkimi innymi cudami jak np dodatek na paliwo ? Podawanie brutto to jakas kpina.. 
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Mariusz Stępień Panie ministrze, już tak bez emocji, na chłodno, racjonalnie, niech Pan 

pomyśli abstrakcyjne - polityczne, ponieważ posługując się cyframi, to Policja wśród 

społeczeństwa od wielu lat ma ok. 70% poparcia - zaufania... czyli więcej niż PIS i PO razem 

wzięte i są to wyborcy razem ze swoimi rodzinami. 

Informacyjnie powiem, że jedynie ok. 15% policjantów ma zainstalowanego fb, przede 

wszystkim służących w terenie, jakie są komentarze...sam Pan widzi, a to tylko pewna część 

policjantów udzieliła komentarza, można sobie wyobrazić, gdyby całe ok. 15% go udzieliło. 

Nie trudno sobie również wyobrazić, co by było, jakby wszyscy policjanci mieli fb. 

Domyślam się, że takich treści komentarzy się Pan nie spodziewał, ja z resztą też ale dzisiaj 

portale społecznościowe przede wszystkim fb służy do komunikowania się, również w naszej 

grupie zawodowej, to już nie jest tak jak kiedyś, że ktoś coś widział czy słyszał lub musiał się 

domyślać albo była jakaś tajemnica poliszynela, to się zmieniło i trzeba to zaakceptować i się 

z tym pogodzić, inaczej po prostu się nie da. Proszę to przeanalizować. 🙂 

 

 
Robert Mielnicki Na wizji zabrakło odwagi żeby powiedzieć ze to kwoty brutto i to z nagroda 

roczną. Oszust jak i cały ten PIS 

 

 
Karol Krukowski Panie Zieliński, niech Pan powie w telewizji ile faktycznie funkcjonariusze 

dostają uposażenia, a nie brutto. 

 

 
Siewka Boos Heh 5000 brutto 3000 na reke idziesz do sklepu- 23 %vatu zostaje 2300 

welcome to Poland... 

 

 
Paweł Gawin Panie Jarosławie, daj takie pieniądze do PSP, konkretne podwyżki a nie 

dzieciom na cukierki!!!! 

 

 
Dawid Jaworski A co w przypadku kiedy nagrodę roczna policjantowi się zmniejsza bo był na 

zwolnieniu lekarskim lub za postępowanie dyscyplinarne, wtedy nagle się okazuje że zarabia 

mniej? Żenada, dobrze że minister nie wyliczył premi na święto policji np, zaraz się okaże że 

zarabiamy wszyscy 5 tysięcy netto! 😀 
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Irena Wróblewska Po tych wszystkich komentarzach jakie tu czytam taka mam refleksję i 

pytanie znając zakres obowiązków w policji, ludzie Co Wy jeszcze tam robicie ? 

przekwalifikujcie się bo może zdarzyć się tak że za tak ciężka pracę i narażenie życia jeszcze 

obecna Wam emerytury. 

 

 
Jan Kowalski Nie widział jak wybrnąć to tłumaczy się jak potrafi . takich mamy ministrów , 

 

 
Jagan Superdran Przecież 90% pisiorow tego nie przeczyta A już napewno nie ze 

zrozumieniem ...przecież to info nie do Was tylko do elektoratu który uwierzy jak wam 

dobrze... 

 

 
Adrian Kreps Podał Pan że policjant zarabia więcej niż pracownik dyskontu podając za 

przykład starszego dzielnicowego. Mam więc pytanie "jaki odsetek policjantow stanowią 

starsi dzielnicowi" i skoro podaje Pan że st dz zarabia tle to niech Pan porówna to do 

zarobków np kierownika zmiany w dyskoncie a nie do początkującego kasjera. 

 

 
Jacek Skowroński Pan minister jak cała pisowska zmiana jest mistrzem manipulacji. 

 

 
Jacek Wrabel Ja na urodziny dostałem od babci 100 zł . To też mi wliczycie do wypłaty ?!?!? 

 

 
Tomasz Mazurski DOBRZE WAM TAK! SAPALIŚCIE NA TUSKA BO KŁAMAŁ... TO 

MACIE DOBRĄ ZMIANĘ!!! 

 

 
Marcin Kułaj Dzielnicowy jest na 4 grupie zaś starszy dzielnicowy na 5 tej woli ścisłości. 

 

 
Krzysztof Łebek Wliczajac nagrody roczne to minister zarabia minimum 21tys. miesięcznie. 
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Szymon Bialy Jeszcze nie widziałem dzielnicowego na 6 grupie gdzie ty człowieku żyjesz A 

o kwotach to nie będę pisać no to są żarty pełna parą 

 

 
Sylwia Giętkowska Jak to PiSowiec widzi co chce, słyszy co chce i gada farmazony. A 

programy na TVP to niczym kubańska propaganda 👍lepsze niż kabaret 

 

 
Karol Krupiński Tragedia tym nie wie na czym stoi cała ta formacja . Tak to jest jak 

ministrami zostają ludzie którzy nie byli w żadnej służbie na ulicy . 

 

 
Rafał Polkowski Co za bezczelny *urwa typ no nie wierzę 😂 😂 

 

 
Karcio EM Kogo obchodzi ile podatkow zabiera panstwo, podajcie kwoty przelewu na konta 

na poszczegolnych grupach a wtedy porownujcie do kasjera rowniez z nagrodami i premiami 

brutto , kazdy ma ciezka prace ale tu dochodzi chocby odpowiedzialnosc za zycie czlowieka -

to jakby w pysk dostac za takie wynagrodzenie 

 

 
Michał Jdzk Pytanie czy Pan Minister też liczy swoje wypłaty z nagrodami? ( które notabene 

są pierwsze do cięcia przy postępowaniach za nic) 

 

  

 
Jarosław Wi (y) 

 

 

 
Ania Fox Wait Czemu tak wszystkiego te 🐑 🐏 nie liczą ,skoro czas pracy 8h plus 

dojazd 2h czyli 10h czasu pracy ! 
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Krystyna Pisarewicz Czas na Remonty Biur i placowek bo Nasi policjanci to czasy po PR Lu 

brud i tu tez im sie Nalezy pracowac racjonanie a nie tynki odpadaja na Ludzi az Wstyd dla 

Naszego Panstwa Polskiego 🌑 

 

 
Tomasz Siedlanowski Jarosław Zieliński Jak pan się odniesie do tego -> 15 lat pracy 3gr i 

niecale 3200<- Mam wystąpić z pismem o wyrównanie Kto mnie okrada??? 

 

 
Alina Jaremkiewicz-Bąk Ciekawe ile zarabia ten Pan Przewodniczący, bo to na ogół straszne 

nieroby. 

 

 
Paweł Lisok Podawać pensję brutto, to tak jak długość chu*a razem z kręgosłupem 👍 

 

 
Karol Głowacki Zakres wiedzy i merytoryczne stwierdzenia tego pana mają taki sam sens jak 

byłej pani ministry sportu 😂 

 

 
Radosław Ryś Czyli wy jecie kapustę, a on mięso czyli w sumie wszyscy jecie gołąbki, takie 

to jest myślenie tych u góry i nie mówię tylko o policji 😒 

 

 
Zbigniew Derlatka A co do zaroków miesięcznych ma nagroda roczna? Czy on się 

pozamieniał na łby z pewną częścią ciała? 

 

 
Piotr Zieliński Już dawno to zrobił tylko tego nie zauważył 
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Michał Sobański Państwo policyjne to państwo, w którym policjant zarabia więcej od 

nauczyciela. Włodzimierz Iljicz Lenin 

 

 
Rafał Szafraniak To widocznie nas oszukują na pensjach. KGP ma swój licznik. KWP swój. I 

KPP też swój. 😉 😉 😉 

 

 
Michał Dąbro Dlaczego zarobki kursanta zostały podane netto, a pozostałe brutto w takim 

razie? 

 

 
Marek Furman Ciekawe ile Pan minister dostał za tą wypowiedź ... patrz w dziesiątkach 

tysięcy ... 

 

 
Paweł Świątczak Panie ministrze to na której grupie pracuje starszy dzielnicowy ? Doczytał 

pan ? 

 

 
Cyprian Galant To ile w takim wypadku zarabia minister... licząc tak jak POLICJANTA???? 

 

 
Piotr Iwińśki Albo jestes glypi albo ... glupszy niz ustawa to przewidziala. Ktos placi Tobie za 

ten belkot ? A moze obiecali podniesienie dodatku ? :D 

 

 
Michał Jakubowski Następnym razem zarobki ministrów proszę podawać brutto wraz z 

premiami na caritas. 

 

 
Grzesiek Kisiel Jarosław Zieliński 

Dlaczego na koniec programu nie podano wyników sondy?? Jakoś odczucia społeczne w 

kwestiach bezpieczeństwa były inne od podawanych przez usta propagandy i fałszu? 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001627753216&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/rafalszafraniak?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/dabro32?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/wielki.ataman?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004462717284&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008350293926&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/iwinski.piotr?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/andrzej.jakubowski.3192?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/grzesiek.kisiel.7?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001627753216&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/rafalszafraniak?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/dabro32?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/wielki.ataman?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004462717284&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008350293926&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/iwinski.piotr?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/andrzej.jakubowski.3192?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/grzesiek.kisiel.7?fref=ufi&rc=p


 
Grażyna Cholewa Współczuję policjantom takich szefów, my nauczyciele mamy podobnych. 

Co za rząd, sami fachowcy 

 

 
Łukasz Jakubiec A kogo obchodzi wypada brutto jak każdy pracownik ma ja tylko na kwitku 

od wypłaty bo na konto wpływa netto no kurwa jak można być takim debilem 

 

 
Marek Capiński A Pan Panie Jarosławie ile lat przepracował w resorcie spraw wewnętrznych 

(w jakimkolwiek charakterze) i na jakiej grupie uposażenia Pan zakończył? 

 

 
Krz Pła Od kiedy to dzielnicowy jest na szóstej gtupie jak na piątej nie ma tłumów. 

 

 
Szymon Zydorczak Panie ministrze proponuję abyśmy zamienili się na pensje i na stanowiska 

. Pan niedosyć że nie ma pojęcia o pracy policjanta to także nie ma żadnego pojęcia o tym jak 

być dobrym ministrem. Zamień się Pan a wtedy może nie będziesz opowiadał pierdoł. 

Zastanów się także skąd weźmiesz młodych policjantów bo już nikt normalny nie chce 

pracować w tym syfie . Chyba że z seminarium. 

 

 
Ilona Michał Byblewscy A Pan Jarosławie Siedział by Pan w urzędzie za 3 tys brutto? Czy 

wgl wytrwałości by Pan do 1 ? 

 

 
Maciej Moskalik Panie "minister" starszy dzielnicowy to nie 6 grupa....... To też w jakiś 

sposób zostało "usrednione" z 4 i 5 grup ;D Pozdrawiam ;) 

 

 
Jarek Makowski ....to proszę podac jakią djete odbiera polityk z dietami, nagrodami rocznymi 

itp w przeliczeniu miesięcznym....... 
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Maciej Matusiak Wizytówek dla dzielnicowych nie ma i za swoje pieniądze musieli kupić 

😕 katastrofa 

 

 
Haw Maciek Nie tylko oni... 

 

 
Marcin B-yk Maciek zarabiasz 5000 zł to cię stać 😀 😀 😀 

 

 
Aneta Adamczyk Po pierwsze zapomniał pan o brutto, a po drugie 6 grupa i dzielnicowy, 

prawdziwa prawda i te roczne nagrody 

 

 
Dawid Kała Powiem jedno jak patrzyłem na Pana ministra wypowiedź to do niczego nie jest 

potrzebny wykrywacz kłamstw i tyle 

 

 
Jola Darek Stelmaszczuk No to ciekawe ile zarabiają politycy z nagrodą roczną oczywiście 

brutto heh 

 

 
Stasiek Dąbrowski Swoje minimum Daro i normalna praca i masz wiecej niz teraz :) masz 

swieta nocki wolne jak normalny człek 

 

 
Stasiek Dąbrowski Kolega w DHL od 6 do 17 na reke 4300 to o czym tu mowa 

 

 
Stasiek Dąbrowski Minimum emki i uciekać z tego syfu 
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Blacharstwo Lakiernictwo Wszystkim mało aby.zacznijcie sami na siebie pracować. 

Zobaczycie wtedy jak jest ile sam zrobisz tyle dostaniesz nie ma żadnej 13 ani premii 

 

 
Mariusz Rapacz I to jest myśl 50% z mandatów do kieszeni Policjanta heh strach z domu 

wychodzić 😂 

 

 
Konrad Stachowiak Rozumiem Cię. Tylko Ty masz wolne święta, weekendy, noce spędzasz z 

bliskimi, nie obcujesz z groźnymi osobami, patologicznymi, narkomanami, zakazonymi 

wszystkim, nie wchodzisz w miejsca gdzie szczury i karaluchy to najmilsze rzeczy w tych 

miejscach. Nie Ty po skończonej robocie wracasz do domu żeby za chwilę otrzymać telefon i 

wracasz do roboty. Wybacz ale Ty ile godzin uczciwie przepracujesz weźmiesz za to godziwe 

wynagrodzenie, a My? Ku chwalę Ojczyzny. 

 

 
Blacharstwo Lakiernictwo Żeby zarobić pracuje nie raz nawet i do 3 rano i święta też nie raz 

trzeba pracować bo kredyty do spłaty. Nie ma lekko zus i skarbówka jak sutener ręce 

wyciagaja 

 

 
Blacharstwo Lakiernictwo Po nie swoje pieniadze 

 

 
Mariusz Rapacz Wstąp do nas miejsc jest dużo. 😇 Niedługo będziesz mógł wybierać gdzie 

chcesz służyć, a w 2025 to będą przyjmować ludzi z grupami, albo zmienią ustawę i już nie 

będzie trzeba mieć obywatelstwa polskiego. 

 

 
Blacharstwo Lakiernictwo Prawo zabrania mi być policjantem 

 

 
Maciej Rataj Brutto to jAK mierzenie przyrodzenia z kręgosłupem. To czemu nie dodał w 

wypowiedzi slowo BRUTTO ! Niedopowiedzenie to też nie do końca prawda 
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Tomek Kot Człowiek odpowiedzialny za Policję od trzech lat nie ma podstawowego pojęcia o 

instytucji która nadzoruje. Żenada... 

 

 
Przemysław Siekanowski Anegdota o średniej: Mężczyzna z psem spacerują w parku, średnio 

mają po 3 nogi. 

 

 
Stasiek Dąbrowski Chłopie urwałes sie z kosmosu !!! Na poczatek zatrudnij sie w MSWiA 

wez pierwsze pobory i dopiero napisz !!!! 

 

 
Karol Kostuch Spokojnie , brutto dostają ???? 😡 😡 😡 😡 😡 podałem co , 

tylko zapomniałem dodać że brutto 😢 😢 😢 😢 😢 😢 

 

 
Grzegorz Mieczysław Kopala Weź jeszcze dolicz mundurówkę, pkp, wczasy i 

mieszkaniówkę. Wtedy wyjdzie 4500 zł na 2 grupie. Typowe wprowadzanie ludzi w błąd. 

 

 
Justyna B-k Zauważcie że podczas wypowiedzi on sam się śmieje z tego co mówi 😂 

 

 
Arkadiusz Aś To co, może zarobki posłów też podaj dołączając premię...? 

 

 
Tom Jot 

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha... 

i jeszcze hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!!!!!!! Rozbawił mnie 

Jarosław do łez! 

 

 
Bartłomiej Dziubiński Chciałem również przypomnieć stwierdzenie które kiedyś ten Pan użył 

publicznie i tu cytat... Ja policjantów nie nadzoruje jestem tylko ministrem nadzoruje Pan 

Komendant Główny... To w temacie jak poczuwa się ten człowiek do tego za co bierze 

wypłatę :-D i jakie ma poczucie więzi i misji w resorcie. 
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Grze Wicz http://www.dziennikbaltycki.pl/.../ile-zarabia.../... 

 

 
Tomasz Wrzalik Panie Zieliński to co Pan mówi to jest mistrzostwo świata .Gratulacje!!!!!!!! 

 

 
Tomasz Lewandowski Kłamstwo i cwaniactwo żeby się wybielić. 6 grupy haha się ubawiłem. 

5 to max i pojedyncze osoby a o zarobkach nie wspomnę. Wstyd.... 

 

 
Marcin Symerewicz Dawaj mi ye pieniadze z mokek 6 grupy bo po 20 latach sluzby nichuchu 

ich nie widzę 

 

 
Tomasz Delekta Zgadzam się w 100 % , burok z Podlasia wstyd dla tego regionu ,że taki 

palant ich reprezentuje i wstyd dla Policji ,że mają takich szefów ... już dawno powinni go 

taczkami wywieźć i to bez kółka gumowego .... 

 

 
Piotr Myślicki Te dane do rzeczywistości mają się tak, jak liczba ludzi na wiecach 

przeciwników PISu 😂 🤥 🤥 🤥 

 

 
Grzesiek Pawłowski Wszystko super tylko powiedzcie mi koledzy i koleżanki co robicie albo 

co zamierzacie zrobić aby dali więcej kasy bo tu każdy jest mądry ale w robocie przed 

przełożonymi nie ma kto się domagać o swoje 

 

 
Dariusz Koczan Chyba się zwolnie i jeszcze raz przyjmę może wtedy będzie miał więcej 

😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂

😂 
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Piotr Piotr A co z tymi co nie otrzymali nagrody rocznej z różnych przyczyn. Czy według 

ministra też zarabiają 5 tyś na rękę. 😨 

 

 
Em Pe W takim wypadku zarobki pana ministra to  

32 546,91 PLN miesiecznie 

 

 
Robert Rossa Z premiami jakieś 60000. 

 

 
Em Pe Nie nie nie to jest faktyczna kwota brutto w 2017 roku jaka pan minister zarobil 

 

 
Edward Różycki Powiedz człowieku o glodowych pensjach pracowników cywilnych w 

policji. Jest to bardzo dyskryminowana grupa ludzi. 

 

 
Sebastian Skonieczny Nie słyszałem w programie brutto i z nagrodą roczną 

 

 
Dawid Stachowiak Kłamca z Pana PANIE MINISTRZE!!!! 

 

 
Mateusz Mati Stasiu bo będziesz mial postępowanie xd 

 

 
Grze Wicz W Portugalii po wejściu do UE pensje policjantów wzrosły ośmiokrotnie. Taki 

wymóg unijny. Tylko w Polsce nie ma wymogu, albo płacimy kary za niedostosowanie do 

unijnych standardów. Nic nie stało na przeszkodzie jednak, aby Polakom podrzucić kredyty w 

CHF. Policjanci też wzięli. Liczono się z wzrastającym kursem franka, ale wierzyło się, że 

rewaloryzacja pensji co roku pokryje te różnice. Ale przyszło PO i nici z podwyżek. A teraz i 

PiS, który tak krzyczał o pomocy frankowiczom, olał ich totalnie. Tak więc nie sądzę, aby 

podwyżki w jakikolwiek sposób zrewaloryzowały straty, jakie ponieśliśmy. Do tego ta szósta 

grupa dla st. dzielnicowych. Mogła by być... Pamiętam, że w 2000 roku policjanci odbierali 

wyrównania za brak podwyżek kilka lat wcześniej. Potem już tak dobrze nie było. Czy to 
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znaczy, że przed 2000 rokiem politycy byli uczciwszy, przynajmniej w stosunku do 

policjantów? 

 

 
Aleksandra Szarwa Normalnie #tematdlauwagi bo takie bzdury gada 

 

 
Marek Lubsko A Pan minister ile w ten sposób zarabia ? 76tys zł miesięcznie? 

 

 
Pawel Olifier A pierdoxe! !! W jakim świecie ten bałwan żyje? 

 

 
Paweł St Ta ŚREDNIA to chyba z KGP wyciągnięta... 

 

 
Bartosz Mazur Panie Ministrze zapomnial pan o mundurowce 

 

 
Mariusz Rapacz Mundurówka jest na pranie i konserwacje munduru. 

 

 
Bartosz Mazur Ale mozna doliczyc a co tam wyjdzie 6300 

 

 
Bartosz Mazur Jak sie bawic to sie bawic 

 

 
Łukasz Paździora Nie przypominajcie bo zabiorą 😂 

 

 
Bartosz Mazur Sorry nie pomyslalem 
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Dawid Grzegorczyk Kłamstw ciąg dalszy? 

 

 
Jacek Ogorek Wstyd Panie Ministrze nie ładnie tak kłamać. 

 

 

 
Sud Wer BRUTTO 

 

 
Paweł Nyczka Podawanie pensji brutto jest jak podawanie długości penisa z kręgosłupem. 

 

 
Józef Kołodziejczuk Ciekawe jak ten Pan podaje swoje wynagrodzenie 

 

 
Janusz Gałucki A swoje wynagrodzenia ministrowie też liczą z nagrodami? 🤔 

 

 
Konrad Dariusz Kłamczuszek 

 

 
Marta Hodurek Klamcaaaaaaa !!!!! 

 

 
Jeicam Nitram Podawanie kwot bruttonto jak mierzenie ch...a z kregoslupem... 

 

 

 
Natalia Wójtowicz Czas na zmiany..... 
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Artur Kuliński Kur.a mać 😡 

 

 
Anna Podyma SZANOWNY PANIE MINISTRZE JESTEM POLICJANTEM OD 13 LAT 

ZAMIENMY SIE WYNAGRODZENIAMI NA ROK I PO TYM ROKU POGADAMY JAK 

SIE PANU ZYLO ZA PENSJE POLICJANTA NA 3 GRUPIE PRZYPUSZCZAM ZE 

MOCNO PAN SIE ZDZIWI I NIE BEDZIE PAN WIEDZIAL NA CO W PIERWSZEJ 

KOLEJNOSCI PRZEZNACZYC TAK ,,WYSOKIE " ZARBKI 

 

 
Michal Srodecki Bzdury opowiada i tyle 

 

 
Grzegorz Rączka Mi sie wydaje że koło 10000 macie 

 

 
Michal Srodecki Ta 50000 😂 😂 😂 ....rocznie 

 

 
Pio Tr Tak nieudolnego ministra odkąd sięgam pamięcią jeszcze nie było 

 
Konrad Stachowiak Z taka elokwencją proponuję Ministerstwo Edukacji 

 

 
Grzegorz Smok Długość penisa z kręgosłupem 😄 

 

 
Stasiek Dąbrowski Ja bym powiedział ze raczej na ukladach rodzinnych ;) 

 

 
Paweł N-ka To jak wyliczyć brutto polityka wraz z nagrodą to ile wyjdzie 😂 😂 😂

😂 
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Gonzo Kermit kłamca kłamca.. bladego pojęcia nie ma co mówi.. 

 

 
Słavek Lis-iecki Protest zbliża się wielkimi krokami. 

 

 
Jacek Markiel Panu ministrowi chodziło o inną Policje;) 

 

 
Maciej Tabor Wg średnich danych placowych Policji - qurwa jak ??????? 

 

 
Krystian Rutkowski To się polepszylo w firmie widzę hehe 😂 😂 😂 

 

 
Karol Książek Ha. Ha. 

 

 
Michał Elmrych Mundurówkę też doliczył ???? 😁 

 

 
Grzegorz Jakub Zblazniles się pan 

 

 
Damian Zajaczkowski Rośnie nos?oby tak jak nasze pensje w Pana wywiadach 

 

 
Damian Żychowicz Gonić tego grubasa..poszedł won. 

 

 
Ada Oli Są tu dzielnicowi na 6 grupie? 
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Maciej Skipper Pietraszczyk Istotna jest mediana, a nie średnia. 

 

 
Marian Piotrowski Kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa. Na dymisję przyszedł czas. 

 

 
Artur Kluger Żal że mamy takich nieudolnych ministrów od zawsze w MSWiA 🤔 

 

 
Roman Jerzy Bardzo cienko- kto będzie się narażał? 

 

 
Rafał Płuciennik Idźcie se w sektor prywatny i zarabiajcie ile chcecie. 

 
Krzysztof Łebek  

👏 

 

 
Ania Karpińska Ile procent wynosi tzw. nagroda roczna policjanta? 

 

 
Przemysław Cichy Pensja 

 

 
Ania Karpińska Przemysław Cichy czyli tzw trzynastka. Ok. Czyli generalnie policjanci nie 

zarabiają. To wiele tłumaczy. Służba służbą ale jeść trzeba. I tyle mam do powiedzenia. 

 

 

 
Krzysztof Szukiłojć To u nas na produkcji więcej zarabiają niż starszy dzielnicowy 😎 
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Dominik Strycharczyk Jak widzicie czarne nie zawsze musi być czarne nie ma z kim 

rozmawiać 

 

 
Rafał Pietrzak Czemu w MON zarabiają więcej niz w MSWiA o jakieś 1000/1200 zł (netto) 

???? 

 

 
Waldemar Morawski Manipulator rosyjskojęzyczny ... 

 

 
Adrian Kreps 5000zł brutto z nagrodą roczną toż to Bizancjum. 

 

 
Paweł Halski Fiuk DEBIL. 

 

 
Sebastian Górniak Zwykły frędzel i tyle w temacie 

 

 
Joanna Chamera  

·  

Waldi Zapałowski Wyliczenia pana budzenia. Tak samo liczył poprzednim ministrom 

 

 
Krzysztof Kaczmarek ciekawe ile minister zarabia miesięcznie z nagrodą roczną i nagrodami 

 

 
Filip Kamil Niechciał Słabo, slabo oj słabo 
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Pszemek VonSendel ...jak to powiedział ktoś kiedyś gdzieś...p!@rd×\icie Hipolicie... 

 

 
Darek Baran Pewnie 6 grupa dzielnicowego to też prawda 😂 

 

 
Katarzyna Guzenda Ty sie Darek nie bój żaby, jutro będzie konferencja prasowa na której 

wystąpi jedyny w Polsce dzielnicowy z VI grupa. Znaleźli Kulsona znajdą i takie dziwo 

 

 

 

 

 

 
Marcin Trepko Chłopak urodził się i żyje w roko koko 😉 😂 

 

 
Natalia Wójtowicz Minister bajkoPISarstwa !!! 

 

 
Aga Mk  

 

 
Sebastian Pasek Długości przyrodzenia nie podaje się licząc z kręgosłupem... 

 

 
Marlena Kijas-Molenda ŻENADA .... 

 

 
Diana Tok Dobre 
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Rav Zajc Jarosław dobry zgrywus jesteś 

 

 
Marek Marjański Kończ Waść wstydu oszczędź 

 

 
Baran Tomasz Reasumując.... w PiS DU 

 

 
Michał Karino To jest smutne. 

 

 
Pablo Krajan RYBA PSUJE SIĘ OD GŁOWY!!! 

 

 
Piotr Warunek A od kiedy starszy dzielnicowy jest na 6 grupie?? 

 

 
Wojtek StarWars A mówiłem nie lej mu niech nie miesza... 

 

 
Piotr Mruk To jest żenada 

 

 
Jarek Węcławski AHA 

 

 
Paweł Samodurow Może przestań się ośmieszać błaźnie 

 

 

 
Sandra Gołaś Jest Pan żenujący....nic dodać nic ująć 
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Krzysztof Wagner Zielinokio i tyle. 

 

 
Jarek Klimowicz W Piświecie. 

 

 
Tomasz Miałkowski 6 gr. Wydzial dw z pg. 3570 zl netto 

 

 
Anna Podyma PAN MINISTER PODAJE KWOTY BRUTTO KOGO TAKA KWOTA 

OBCHODZI DOBRZE MOWI SIE O ZAROBKACH INNYCH SLUCHAMY PANIE 

MINISTRZE ILE PAN ZAROBI 

 

Tomasz Bochaczyk  

 

 
Tomasz Bochaczyk Dodał bym zdjęcie z ROR ale się nie da 3 gr placowa 11 lat pracy i 

co...2598,00 pln byle do EmKi 

 

 

 
Bartosz Mazur Hahahahahahahahahahahahahahahahahaah 

 

 
Małgorzata Zaleska  

😂 😂 😂 

 

 
Marta Robaszkiewicz  

 

 
Tomasz Miałkowski Takie kwoty to sa ale w KSP bo maja duze dodatki + stoleczny 
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Darek Darek Szkoda pisać na ten temat ,on i tak ma to gdzieś. 

 

 
Łukasz Nowak Co ten gość pisze to on zarabia brutto 20 tys zł 

 

 
Pawel Kirchner 11 rok służby- 2992 zł na rękę, skąd takie kwoty!?!?!? 

 

 
Daro Daro Z kosmosu Pawełku. Nie wiesz przypadkiem ilu to dzielnicowych mamy na 6 

grupie? Bo coś nie mogę się doliczyć... 😂 😂 😂 

 

 

 

 

 

 
Krystian Przybyła Emerytura po 65 lub 67 i spokój lesery 

 

 
Andrzej Łukomski Chyba w KGP 😂 

 

 
Marcin Nowacki Zakrzywienie czasoprzestrzeni. 

 

 
Funk Cjusz Mogłeś Pan jeszcze 500+ doliczyć to tego "uposażenia" 

 

 
Mateusz Mania kabaret hahahahahaha 
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Mario Mario Zarzut dla Jarosława „Działanie na szkodę firmy” niestety naszej firmy, a nie 

swojej prywatnej 

 

 
Łuk Asz Dzielnicowy na 6 grupie-BRAWO ty. 

 

 
Hodowla Rasy Felegyhazer Panie Ministrze niech Pan przestanie operować kwotami brutto, 

bo mydlą one oczy Polakom. Proszę powiedzieć ile faktycznie w rzeczywistości zarabiają 

policjanci. W wywiadzie stwierdził Pan, że policjant na II grupie "otrzymuje" średnio 3400zł, 

ani słowem Pan nie wspomina, że jest to kwota brutto. W rzeczywistości będzie to jakieś 

2400zł i brak możliwości awansu wyżej przez kilka lat, kiedy to na III grupie płaca rośnie 

średnio o ok. 300-400zł. Oszukuje Pan widzów i nie tylko. Podobnie jest z dodawaniem 13-

stej pensji do średniego zarobku... Po co? A no po to żeby tylko wywindować średnią w górę. 

Prawdą jest, że po 11 latach pracy, obecnie na IV grupie otrzymuję 3250zł, dzielnicowi są na 

tej samej grupie więc zarabiają tyle samo. Starsi dzielnicowi są na V, a nie na VI grupie jak 

Pan kłamliwie stwierdził i oszukał. Pobory starszych dzielnicowych będą ok 200-300zł 

większe w zależności od dodatku i stażu. Na pewno nie będzie to 5000zł, a jakieś 3500-

3600zł. Taka jest prawda. 

 

 
Jagan Superdran Przecież o to chodzi żeby mydlic 

 

 

 

 

 

 
Tomek Ka Już dawno powiedział o tym Kukiz . Panie zrezygnuj Pan , napewno znajdą Ci 

inna fuchę .... 

 

https://youtu.be/snhw368Afd8Zarządzaj 

 

 
 

Paweł Kukiz vs Jarosław Zieliński (PiS) - Sytuacja Policji w Polsce 

youtube.com 
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Luna Fitneskowa NAGRODA ROCZNA?! Czy Pan wie co to jest? Ona nie wchodzi w skład 

miesięcznego uposażenia brutto funkcjonariusza Policji gdyż nagroda roczna NIE JEST 

OBLIGATORYJNA! Na nią Policjant musi sobie zapracować! Nie każdy policjant ją dostaje. 

Myślę, że Pan o tym wie, ale obywatele nie muszą o tym wiedzieć. Zatem proszę o 

SPROSTOWANIE właśnie DLA OBYWATELI. Właśnie z tego względu nagrody rocznej nie 

można doliczać do miesięcznego uposażenia! To tak jakby doliczyć miesięczną albo 

kwartalną premię do miesięcznego wynagrodzenia/uposażenia. Proszę zatem podać do opinii 

publicznej jakie są REALNE ZAROBKI BRUTTO funkcjonariuszy policji. I proszę nie 

zawyżać statystyk podając zarobki w Warszawie (bo tylko niewielka grupa kadetów trafia do 

KSP), ale proszę podać ile zarabia Policjant na II, III czy V grupie na śląsku czy w innych 

województwach. Obywatele przecież mają prawo znać PRAWDĘ... Jak Państwo chce 

zachęcić obywateli aby wstąpili w szeregi tej formacji to przynajmniej niech otwarcie powie 

jakie są realne zarobki aby potem nie było wielkiego rozczarowania, aby się nie okazało że po 

półrocznym szkoleniu podstawowym "młodych Policjantów" i wydaniu dziesiątek... jak nie 

stek tysięcy na to szkolenie, Ci młodzi funkcjonariusze po prostu zwolnią się ze służby bo po 

pierwszych kilku miesiącach stwierdzą, że obiecano im inne "warunki" i za otrzymywane 

MIESIĘCZNE wynagrodzenie nie są w stanie utrzymać rodziny... 
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