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Szanowny Panie Generale,

uprzejmie informuję, że w dniu 4 listopada br. na łamach portalu internetowego 

Wirtualna Polska ukazał się artykuł prasowy pt. „Wieszaki na płocie Jarosława 

Kaczyńskiego. Policjanci ponieśli konsekwencje”. Z niniejszego artykułu prasowego 

wynika, że ze względu na brak reakcji na wykroczenie sześciu policjantom Komendy 

Rejonowej Policji (Warszawa V) wszczęto postępowania dyscyplinarne i zawieszono ich 

w czynnościach służbowych na okres miesiąca.   

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 360 ze zm. dalej: ustawa o Policji) policjanta można zawiesić w czynnościach 

służbowych w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie 

o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nieumyślne, ścigane z oskarżenia publicznego 

lub postępowania dyscyplinarnego, jeżeli jest to celowe z uwagi na dobro postępowania lub 

dobro służby - na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy. Innymi słowy dopuszczalne jest 

zawieszenie w czynnościach służbowych policjanta, któremu wszczęto postępowanie 

dyscyplinarne, jeżeli jest to celowe z uwagi na dobro postępowania lub dobro służby.

W tym miejscu pragnę przypomnieć, że instytucja zawieszenia w czynnościach 

służbowych jest bardzo dolegliwa dla policjanta. Zgodnie bowiem z art. 124 ust. 1 ustawy 

o Policji funkcjonariuszowi zawieszonemu w czynnościach służbowych zawiesza się od 
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najbliższego terminu płatności 50% ostatnio należnego uposażenia. Dodać przy tym także 

należy, że w tym czasie – bez pisemnej zgody przełożonego – nie może on podejmować 

zajęcia zarobkowego poza służbą (art. 62 ustawy o Policji). 

W świetle powyższego  na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 627) zwracam się 

do Pana Generała z uprzejmą o wskazanie powodów zawieszenia funkcjonariuszy 

w czynnościach służbowych, w tym w szczególności o wyjaśnienie czy w każdym 

przypadku braku reakcji policjantów na wykroczenie będą oni zawieszani w czynnościach 

służbowych. 

Jednocześnie uprzejmie proszę o udostępnienie Rzecznikowi kopii postanowień 

o wszczęciu postępowań dyscyplinarnych oraz decyzji o zawieszeniu w czynnościach 

służbowych policjantów, o których mowa w niniejszym artykule prasowym.   

Z wyrazami szacunku,

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie/
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