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WICESZEF MSWIA O POLICJI: TAK WYSOKICH OCEN
NIE UZYSKAŁABY FORMACJA, KTÓRA BYŁABY
NIEPRAWIDŁOWO KIEROWANA ORAZ
NADZOROWANA
Jarosław Zieliński sprawujący bezpośredni nadzór nad Policją, w odpowiedzi na interpelację posłanki
Bożeny Kamińskiej, udzielił informacji w sprawie sytuacji w Biurze Operacji Antyterrorystycznych.
Zdaniem wiceszefa MSWiA "podnoszenie po raz kolejny zarzutów wobec funkcjonowania i zarządzania
Policją, poprzez m.in. przywoływanie stwierdzeń o cyt. <<(…) szeregu nieprawidłowości i
występujących błędach w kierowaniu, występowaniu niewłaściwych mechanizmów (…)>>, stanowi
bezpośredni atak na tę formację."
Posłanka prosiła o upublicznienie danych związanych z liczbą odejść ze służby funkcjonariuszy w
latach 2016-2018 i pisała o "szeregu nieprawidłowości i występujących błędach w kierowaniu,
występowaniu niewłaściwych mechanizmów". Pytała o to, czy prawdą jest, że operatorzy Biura
Operacji Antyterrorystycznych informowali MSWiA o nieprawidłowościach w formacji. Interesowało ją,
jakich kwestii dotyczyły te nieprawidłowości i w jaki sposób odniosło się do tego ministerstwo.
Posłanka chciała tez wiedzieć, czy MSWiA planuje dokonać zmian w funkcjonowaniu BOA.
Wiceminister Zieliński stwierdził w odpowiedzi, że upublicznienie danych związanych ze stanem
kadrowym funkcjonariuszy byłoby narażeniem ich bezpieczeństwa. Uznał też, że bezpośrednim
atakiem na Policję jest podnoszenie zarzutów związanych ze "sposobem funkcjonowania i zarządzania
tej formacji", między innymi poprzez stwierdzenia o "szeregu nieprawidłowości i błędach, oraz
niewłaściwych mechanizmach".
Czytaj też: Media: Nagana dla szefa podlaskiej policji za konkurs na "najlepszy anonim"
Zdaniem sekretarza stanu w MSWiA są to określenia niesprawiedliwe i chybione, czego
potwierdzeniem ma być ocena obywateli dotycząca działalności Policji. W badaniu CBOS
przeprowadzonym w marcu 2019 r. Policja była - po raz drugi z rzędu - najwyżej ocenianą instytucją
publiczną spośród wszystkich poddanych opinii respondentów. Jej działalność dobrze oceniło 75%,
była to jednocześnie najwyższa ocena tej formacji w historii badań Ośrodka. Jarosław Zieliński
stwierdził, że tak wysokich ocen nie uzyskałaby formacja nieprawidłowo kierowana oraz nadzorowana.
Natomiast w związku z sygnałami dotyczącymi funkcjonowania Biura Operacji Antyterrorystycznych
zastępca szefa resortu poinformował, że Komendant Główny Policji zlecił w dniu 5 marca 2019 r.
przeprowadzenie czynności wyjaśniających.

Czytaj też: Nowa służba antyterrorystyczna w Policji
Przypomnijmy, że już niebawem stery MSWiA po Joachimie Brudzińskim, który startuje w wyborach do
europarlamentu, przejąć może ktoś inny. Jednym z coraz częściej pojawiających kandydatów, jest
właśnie obecny wiceszef resortu Jarosław Zieliński. Biorąc pod uwagę fakt, że Zieliński ma w MSWiA
najdłuższy staż, bez względu na to czy przejmie on fotel ministra czy nie, wielu komentatorów
podkreśla, że przy obecnym "układzie sił" trudno sobie wyobrazić resort bez niego. Jak wynika z
nieoﬁcjalnych informacji, zmiany mogą się też szykować w samej Komendzie Głównej Policji. Jej szef,
gen. inspektor Jarosław Szymczyk, miałby opuścić warszawski gabinet już latem i zamienić go na fotel
wiceszefa Europolu.
Czytaj też: Brudziński: kompetencje Jarosława Zielińskiego oceniam bardzo wysoko
AM/DM

