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 Szanowny Panie Komendancie  

 

W publikacji zatytułowanej ''Dziura w budżecie policji" zamieszczonej w internetowym 

serwisie rp.pl z dnia 3 listopada 2015 r., której kopię przesyłam, zamieszczone zostały 

informacje o braku środków finansowych na realizowanie ustawowych zadań Policji 

po wejściu w życie od 1 lipca 2015 r. reformy procedury karnej, która nałożyła 

na funkcjonariuszy Policji nowe obowiązki.  

Jak wynika z treści publikacji, obecnie funkcjonariusze oprócz prowadzonych spraw zostali 

dodatkowo obciążeni nowymi obowiązkami, które powodują zwiększenie wydatków jednostek 

Policji. Budżety komend zostały obciążone nowymi kosztami, których nie uwzględniono 

ustalając wydatki przed wejściem w życie reformy procedury karnej, a postępująca 

biurokratyzacja i nałożenie na policjantów nowych zadań bez adekwatnego zwiększenia 

środków finansowych ma negatywny wpływ na sprawność działania formacji. Największe - 

dodatkowe - obciążenie budżetów Policji, stanowią obecnie wydatki na wynagrodzenia 

biegłych oraz koszty analiz laboratoryjnych. Istotny wzrost wydatków spowodowany jest także 

koniecznością kserowania dokumentów z akt sprawy związaną z obowiązkiem anonimizacji 

danych świadków i pokrzywdzonych, zwiększyła się także liczba, a tym samym i koszty 

wysyłanej korespondencji.  

             Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r.  

 

Pan 

Gen. Insp. Krzysztof Gajewski 

Komendant Główny Policji 

Warszawa 
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Z treści publikacji wynika ponadto, iż sygnalizowany brak środków w budżecie Policji 

związany z wprowadzeniem zmian w procedurze karnej od 1 lipca 2015 r., powoduje spadek 

wykrywalności sprawców przestępstw, zmniejszenie liczby patroli na ulicach, co negatywnie 

wpływa na bezpieczeństwo obywateli. 

Sygnalizacja powyższa budzi poważne zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich, 

bowiem może sugerować, że na skutek nieuwzględnienia w budżecie wzrostu wydatków 

związanych z nowelizacją procedury karnej, istotnemu ograniczeniu uległa realizacja 

ustawowych zadań Policji wynikających z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.  

W związku z powyższym, uprzejmie proszę Pana Komendanta o przedstawienie  stanowiska 

odnoszącego do problemów poruszonych w powołanym na wstępie materiale prasowym.  

Zał. 1 

      Z poważaniem  

 Podpis na oryginale 


