
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Olecha
na 45. posiedzeniu Senatu
w dniu 3 grudnia 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do komendanta g³ównego Policji Andrzeja Matejuka

Szanowny Panie Komendancie!
Na podstawie art. 19 i 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora

(DzU z 2003 r. nr 221 poz. 2199 z póŸn. zm.) zwracam siê do Pana Komendanta z proœb¹ o objêcie nad-
zorem postêpowania dyscyplinarnego dotycz¹cego wykonywania czynnoœci s³u¿bowych przez funkcjo-
nariuszy Policji w osobach asp. Artura Modliñskiego, m³. asp. Adama Paw³owskiego oraz asp. Jaros³awa
Kmetyka z Komendy Powiatowej Policji w C., którzy prawdopodobnie przekroczyli swoje uprawnienia
w trakcie zatrzymania oraz przes³uchania w dniu 17 listopada 2009 r. panów Ziemowita W., Tomasza
M. oraz Arkadiusza B. w Komendzie Powiatowej Policji w C.

W dniu 30 listopada 2009 r. do mojego biura mieszcz¹cego siê w Szczecinie przy al. Jana Paw³a II
przyszed³ pan Ziemowit W. i szczegó³owo opisa³ wydarzenia, które mia³y miejsce 17 listopada 2009 r.
w KP Policji w C. Na powy¿sz¹ okolicznoœæ pan Ziemowit W. za³¹czy³ pismo, w którym informuje mnie
o fakcie podjêcia próby wymuszenia na nim przez wy¿ej wymienionych funkcjonariuszy Policji sk³ada-
nia zeznañ obci¹¿aj¹cych by³ego wiceministra œrodowiska, pana Macieja Trzeciaka. Przedmiotowa pró-
ba wymuszenia zeznañ obci¹¿aj¹cych pana Macieja Trzeciaka dotyczy tak¿e wymienionych panów
Tomasza M. i Arkadiusza B. Za³¹czony opis wydarzeñ ujawni³ niew³aœciwy sposób wykonywania czyn-
noœci przez policjantów w polskich powiatach.

Ze wzglêdu na wykonywane czynnoœci senatorskie uwa¿am za stosowne powiadomiæ Pana Komen-
danta o zaistnia³ym wydarzeniu. Ponadto uprzejmie informujê, i¿ z³o¿y³em na rêce komendanta woje-
wódzkiego Policji w Szczecinie, nadinsp. Wojciecha Olbrysia, oraz prokuratora apelacyjnego
w Szczecinie, pani Beaty Nowakowskiej, pismo z proœb¹ o interwencjê w przedmiotowej sprawie.

Dlatego te¿ proszê Pana Komendanta o informacje dotycz¹ce opisanych wydarzeñ.

Z powa¿aniem
Jan Olech

Do wiadomoœci:
Jerzy Miller – minister spraw wewnêtrznych i administracji




