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Kim jesteśmy?
Jesteśmy Stowarzyszeniem reprezentującym 
interes i dobre imię funkcjonariuszy służb 
mundurowych. Stajemy w obronie własnego 
sumienia, czci, godności i honoru naszego, 
naszych rodzin oraz przyszłych pokoleń.
W obliczu ostatnich wydarzeń związanych z 
dyskryminacją sanitarną oraz przymusem tzw. 
“dobrowolnych” szczepień – stajemy w obronie 
mundurowych, których prawa i wolności zostały 
naruszone.





- rozmowy z kadrą określające punkt widzenia 

(99% na nie)

- deklaracje do podpisu (40% na nie)

- rozmowy umoralniające

- rozmowy ostrzegawcze

- pisanie uzasadnień przez żołnierzy (dlaczego na nie)

- ruchy przełożonych - kreatywność



NASZE CELE
Rolą Stowarzyszenia jest integracja 
środowiska polskich służb mundurowych w 
celu przeciwdziałania naruszaniu 
przysługujących im praw. Celem jest również 
przeciwdziałanie wszelkim przejawom 
mobbingu i wywierania presji zmierzających 
do ucisku obywateli, szargania dobrego 
imienia służby oraz pozostawania w 
sprzeczności ze słowami ślubowania.



METODY REALIZACJI CELU

1. Udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia na 
gruncie prawnym oraz merytorycznym jak i wsparcie 
funkcjonariuszy służb mundurowych.
2. Informowanie opinii publicznej o podejmowanych 
krokach prawnych wobec przełożonych, którzy 
dopuszczają się mobbingu wobec podległych 
funkcjonariuszy czy łamania przysługujących im praw.
3. Wspieranie środowisk merytorycznie i naukowo 
badających obecną “sytuację pandemiczną”.



WAŻNE: 
1. Stowarzyszenie łączące wszystkie służby 

mundurowe.
2. Jesteśmy integralną częścią społeczeństwa.
3. Pamiętamy słowa naszych przysiąg i komu je 

składaliśmy.
4. Wzmacniające środowisko oparte na prawdziwych 

relacjach.
5. Wsparcie w sprawach prawnych związanych z 

dyskryminacją.
6. Razem damy godną przyszłość naszym dzieciom.



Gdzie występował system „zachęceń”?



Mechanizm „zachęceń” w służbach mundurowych”
WOJSKO:
- nie przedłużanie kontraktu 
- przeniesienie na inne stanowisko służbowe
- przeniesienie do innej jednostki wojskowej
- przeniesienie do rezerwy kadrowej
- brak wyróżnień i nagród pieniężnych
- brak awansów 
- dodatkowe szkolenia „uświadamiające dobroć szczepionki” 
- rozmowy wychowawcze
- notatki służbowe
- postępowania dyscyplinarne
- wyznaczanie do dodatkowych obowiązków
- zabieranie przepustek samochodowych
- brak możliwości uczestniczenia w kursach 
- usunięcie z kursów językowych
- brak możliwości kandydowania na szkoły podoficerskie / oficerskie
- żołnierz jest cofany z JW bez podania przyczyny – nie ma możliwości rozpoczęcia 

kursu.
- brak możliwości uczestniczenia w zajęci ach programowych (żołnierz siedzi w izbie   

żołnierskiej).
- brak możliwości wejścia na teren JW. bez poddaniu się badaniu.
- brak możliwości wyjazdu na misje wojskowe
- brak możliwości wejścia do statku powietrznego
- wykreślenie z dodatku motywacyjnego
- usunięcie z służby „na granicy”





POLICJA:
- kursy – testy testy, testy by uczestniczyć w kursie
- umoralniające rozmowy z przełożonymi na odprawach
- odebranie broni
- wydalenie ze służby pod płaszczykiem „etyki”
- naciski i rozlicznie z mandatów „maseczkowych” – przepisy covidowe to priorytet
- zaangażowanie wszystkich sił i środków by uzyskać wyniki mandatowe ( prewencja, 

ruch drogowy, dzielnicowi, wydział wykroczeń, zespoły ds. nieletnich itd.) – większe 
niż na mecze „podwyższonego ryzyka”

- rozliczanie z patroli kontrolnych w galeriach, sklepach
- karanie wewnątrz komisariatów własnych funkcjonariuszy (mandaty poza miejscem  

pracy)
- przeniesienia na „patrole” za wyrażanie swojego zdania
- groźby przenosiny – delegacje 
- skierowanie na komisje lekarską
- nakaz pouczania kierownictwa sklepów i ochroniarzy przez patrole
- patrole pod okiem przełożonych / operacyjni/ rzecznicy prasowi
- skierowanie na kurs – brak możliwości wejścia na teren JW. bez certyfikatu
- rozmowy dyscyplinujące / uświadamiające z funkcjonariuszami
-nakazy typu „tylko mandaty”
- co dwie godziny zapytania do patroli o ilość mandatów
-medale i wyróżnienia za dobre „wyniki”
WOT: ( możliwość zapreparatowania w JW. ) – nakaz 

pisania próśb o zwolnienie z  
ćwiczeń. 



„foliarze, antyszczepionkowcy, 
szambo armii, płaskoziemcy”

Przykładowy list – wiadomość email 
od funkcjonariusza policji



Nasze interwencje (wnioski o udzielenie informacji publicznej) :

1. 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana
2. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
3. 1 Regionalna Baza Logistyczna  
4. 7 Batalion Kawalerii Powietrznej 
5. 8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy
6. 10 Brygada Logistyczna
7. 21 Brygada Strzelców Podhalańskich
8. 22 Batalionu Piechoty Górskiej
9. 32 Baza Lotnictwa Taktycznego
10. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań
11. Komenda Główna Policji
12. Centrum Szkolenia Logistyki Grudziądz
13. Lotnicza Akademia Wojskowa
14. Dowódca Morskiej Jednostki Rakietowaj Siemierowice
15. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
16. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
17. Minister Obrony Narodowej
18. Dowódca Generalny Rodzaju Sił Zbrojnych
19. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
20. Departament Wojskowej Służby Zdrowia
21. Wojskowe Biuro Łączności
22. Szpital Szczecinek i Chojnice







Do czego doprowadziły naciski w służbach mundurowych

- masowe odejścia ze służby – przykłady:
a) 8 pułk Koszalin – 240 
b) Żagań – 100
c) Lębork – 150 
d) Świętoszów – 300 
- problemy z psychiką
- problemy z wydolnością
- myśli samobójcze
- próby samobójcze
- problemy ze zdrowiem (głównie kardiologiczne)
- rozwody
- problemy finansowe
- morale w służbach na dnie
- zaufanie publiczne do służb (policja, straż miejska, straż ochrony kolei)





Covid zniknął w ciągu 
jednego dnia…… co się 
zmieniło w służbach 
mundurowych???





Zadania postawione w czasie rocznej 
odprawy rozliczeniowo-zadaniowej Dowódcy 
Generalnego RSZ.



„Tylko ten człowiek wart nazwy człowieka, 
który ma pewne przekonania i potrafi je bez 

względu na skutki wyznawać czynem.”

„Naród wspaniały tylko ludzie k….”

Józef Piłsudski


