
W  latach  2007-2010 wniesionych zostało  (rocznie!)  od  17  191  do  19  036  skarg  na  policjantów ,  z  czego
zaledwie od 1398 do 1710 skarg uznano za uzasadnione. Podobnie było w latach 2011-2015; z danych KGP wynika, że
na 16 tys. skarg wnoszonych rokrocznie tylko ok. 1300 uznawano za potwierdzone. Za uzasadnione uznaje się ok.
5% skarg. Mimo, że ilość skarg utrzymuje się na tym samym poziomie ilość kar w postaci wydalenia ze służby spadła
z 77 w 2007 r. do 35 w 2014. Mimo takiej ilości skarg w roku 2012 ze służbą pożegnało się zaledwie 12 policjantów.
Prokuratura wszczyna śledztwo na ogół w sprawach ,  które w jakiś  sposób wstrząsnęły opinią publiczną.  Policja
nadużywa przemocy,  bo funkcjonariusze mają duży margines bezkarności.  Tylko  3,5%  skarg  na  pobicie  przez
policjantów  prokuratura  kieruje  do  sądu.  Pozostałe  umarza  lub  odmawia  wszczęcia  postępowania.  To  dane
dotyczące łącznie: przestępstw wymuszania zeznań i znęcania się nad pozbawionym wolności (najczęściej chodzi o
zatrzymanych przez policję). W przypadku wymuszania biciem zeznań statystyka jest gorsza: tylko 1,3% spraw
kończy się aktem oskarżenia. (dowiedz się więcej: www.bezkarnoscpolicji.info)

LITERA PRAWA:
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej:  Art. 13. 2. Używając siły fizycznej
lub wykorzystując siłę fizyczną,  nie zadaje  się  uderzeń, chyba że uprawniony działa w celu odparcia zamachu na
życie lub zdrowie własne lub innych osób albo na mienie lub przeciwdziała ucieczce. Art. 19.  2. Pałki służbowej nie
stosuje się wobec osób: 1) w stosunku do których użyto środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art.

12 ust. 1 pkt 2–5 (m.in. skutych kajdankami), (...) 4. Pałką służbową nie zadaje się uderzeń  i pchnięć

w głowę ,  szyję,  brzuch i  nieumięśnione  oraz  szczególnie  wrażliwe  części  ciała,  z  wyjątkiem sytuacji  gdy
zachodzi konieczność odparcia zamachu stwarzającego bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia uprawnionego lub
innej  osoby.  (...)   Art.  25. 2.  Przedmiotów  przeznaczonych  do  obezwładniania  osób  za  pomocą  energii

elektrycznej  używa  się w  celu  krótkotrwałego  obezwładnienia  osoby  (…) jeżeli użycie innych środków
przymusu bezpośredniego jest niemożliwe albo może okazać się nieskuteczne. 3. Przedmiotów przeznaczonych do

obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej  nie używa się wobec osób , w stosunku do których

użyto środków, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2–5 (m.in. skutych kajdankami).

PRAKTYKA POLICJI WG ARESZTOWANEGO 23 MAJA 2016:
„    (…) Pamiętam, że zdążyłem dobiec za róg parkingu, kiedy zostałem trafiony taserem w plecy. Przewróciłem się i
wtedy policjanci doskoczyli do mnie i skuli mi ręce kajdankami za plecami.  (…) Nie umieli zdjąć ze mnie plecaka,
więc go w końcu zdarli go siłą. Następnie przewrócili mnie z powrotem na ziemię. Zaczęli mnie wyzywać i razić dalej
taserem.  Wiłem się z bólu  i rzucałem po ziemi więc zerwały się kabelki od tasera. Jakoś wtedy, albo w trakcie

policjanci zaczęli mnie kopać i bić pałkami . Jeden z nich pochylił się i psiknął mi gazem prosto w
oczy krzycząc „Ty kurwo!”. Byłem bity po twarzy. Starałem się chronić głowę. Wtedy inny policjant przycisnął mnie

do ziemi kolanem, przytrzymał mi jedną ręką głowę do ziemi a drugą mnie bił . (…) Kabelki



od tasera były zerwane, więc strzelili  do mnie z niego znowu i tym razem wbiły się  w  brzuch;  dalej  razili
mnie prądem . Człowiek kopany prądem bardzo specyficznie krzyczy, wchodzi szybko na określoną częstotliwość
i na niej zostaje. Nie da się nic z tym zrobić, to odruch.  Więc wrzeszczałem, i słyszałem że tak samo wrzeszczą
pozostali.  Policji nie podobało się, że  robimy tak dużo hałasu, więc zabrali mnie do furgonetki. Wszedł do niej jeden z

nich.  Leżałem  na  podłodze  skuty  kajdankami  a  on  raził  mnie  taserem  lub
paralizatorem w okolice serca i w krocze , pytając, kto nam to kazał zrobić i co jest w butelkach.
Zakrywał mi dłonią usta, żeby nie było słychać jak krzyczę.  Obiecywał  mi,  że jeżeli komukolwiek z nich coś się
stanie, to znajdą sposób, żebym nie wyszedł z tego żywy. Potem policjant wyszedł, ale wcześniej przewrócił mnie
na brzuch i zaplątał mi stopy za kajdanki,  tak, żeby do dłoni nie dopływała krew. Leżałem tak bardzo długo i  w
konsekwencji czucie w dłoniach odzyskałem w pełni dopiero trzy miesiące później. (…) Do dziś mam ślady na ciele po

taserze. Między innymi na krzyżu, z prawej strony brzucha w okolicach serca i w okolicach krocza.    ”

23 maja 2016 roku policja aresztowała trzy osoby na terenie jednej z warszawskich komend.
Zatrzymane osoby zostały oskarżone o próbę podpalenia radiowozu. W czasie aresztowania wszystkie trzy
osoby były bite i torturowane. Pobicia na ciele jednego z nich w połączeniu z zeznaniami doprowadziły do
tego, że sprawą zainteresowała się prokuratura. 

Niezależnie od naszej  prywatnej oceny działań zatrzymanych, nie może być zgody na to,  żeby policja torturowała
zatrzymywane osoby, korzystając z immunitetu, który gwarantuje jej państwo. Pobicia, nieraz kończące się śmiercią,
są dla „stróżów prawa” chlebem powszednim. Nowe ustawy, wprowadzone przez Sejm w ubiegłym roku, dają policji i
pozostałym służbom mundurowym niemal  nieograniczone  i  zupełnie  niekontrolowane  uprawnienia  do  bezkarnego
stosowania przemocy, zabijania, przetrzymywania i szpiegowania wszystkich osób, przebywających na terenie Polski.
Także ciebie! 

Nie mamy złudzeń, co do tego jak działa „wymiar sprawiedliwości”, policja i wszystkie
hierarchiczne  instytucje  i  struktury  państwowe.  Nie  wierzymy w to,  że  może istnieć
dobra policja, sprawiedliwy sąd czy humanitarne wojsko. Pamiętamy wszystkie policyjne
morderstwa, pobicia i inne nadużycia władz! Pamiętamy Maxa,  Igora,  Rafała i innych
zabitych przez bandytów w mundurach! Stajemy solidarnie z aresztowanymi! Państwo
obnaża swoje prawdziwe oblicze nie szanując nawet własnych przez siebie nadawanych
praw. Wierzymy, że pozostawianie bez odpowiedzi nawet najmniejszego łamania przez
nich  ich  własnych  zasad  rozszerza  ich  władzę  nad  nami. Tylko  solidarne  oddolne
działania mogą nas ochronić przed przemocą państwa. Dlatego:

PROTESTUJ! STAWIAJ OPÓR! NIE DAJ SIĘ ZASTRASZYĆ!
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