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A P E L 
 

NSZZ POLICJANTÓW – STOP COVID – 19 
 
 

Sytuacja epidemiczna świata i naszego kraju staje się coraz bardziej niepokojąca. Niewidzialny 

wróg, jakim jest COVID – 19 od początku roku zbiera swoje żniwo. Już prawie 38 mln ludzi jest 

zakażonych, a ponad 1,2 mln pożegnało się ze swoimi najbliższymi. Sytuacja w Polsce nie jest 

również znacznie lepsza, następuje gwałtowny i niekontrolowany wzrost zakażeń, 

które są na poziomie przekraczającym już ponad 8 tysięcy dziennie, prawie 150 tysięcy osób jest 

zakażanych, zmarło ponad 3 tysiące Polaków, 300 tysięcy jest na kwarantannie, ponad 6500 

w szpitalach, w tym ponad 500 osób pod respiratorami.  Dotychczas kwarantanną objęto ok. 8,6 tys. 

policjantów, a obecnie przebywa na niej ok. 1 220. Wśród policjantów wykryto dotąd 1 142 

przypadki zakażenia koronawirusem. 

W związku z epidemią koronawirusa funkcjonariusze polskiej Policji oraz lekarze, pielęgniarki, 

ratownicy medyczni i inne grupy zawodowe codziennie z narażeniem zdrowia i życia podejmują 

systematyczne działania w celu ochrony zdrowia swoich Rodaków. Od  momentu wprowadzenia stanu 

epidemii policjanci wykonali  blisko 4 mln służb związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa, prawie 18 milionów razy sprawdzali osoby skierowane na kwarantannę. 

Rząd RP wprowadził obecnie przepisy, które nakładają na Nas wszystkich obowiązek 

zachowania dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa. To na funkcjonariuszach cięży główny 

obowiązek egzekwowania tych przepisów.  

Apelujemy do wszystkich, którzy znajdują się na terytorium naszego kraju w imię interesu 

zbiorowego, jakim jest nasze zdrowie i życie o zastosowanie się do tych nakazów i obostrzeń.  

Zgodnie z opiniami specjalistów tylko przestrzeganie tych zasad, gdy nie mamy jeszcze szczepionki 

może przyczynić się do spowolnienia rozwoju epidemii. Szczególna odpowiedzialność ciąży 

na szeroko rozumianej klasie politycznej, w tym szczególnie na tych, którzy sprawują realną władzę, 

aby swoim zachowaniem dawali przykład, gdyż każde inne zachowanie zmniejsza czujność 

pozostałych Polaków. 

Zamiast dyskutować z policjantami, hejtować ich w mediach społecznościowych, 

kontestować przepisy prawa lepiej założyć maskę, trzymać dystans społeczny, przestrzegać 
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higieny i dać Sobie szansę na przeżycie tego czasu, który może jeszcze potrwać nawet kilka 

miesięcy. 

NSZZ Policjantów od dłuższego czasu zwraca uwagę decydentom, że wszelkie ograniczenia 

praw obywatelskich muszą być zawarte w ustawie, a przepisy winny być precyzyjne, zrozumiałe 

i łatwe do egzekwowania. Jednak wątpliwości prawne w żaden sposób nie mogą być powodem 

całkowitego ignorowania przez część Polaków zakazów, bo jest to ze szkodą dla ogółu społeczeństwa. 

Funkcjonariusze polskiej Policji, w świetle znacznych niedoborów kadrowych oprócz obowiązków 

związanych z walką na pierwszej linii z koronawirusem muszą realizować pozostałe zadania 

ustawowe, bo jak wszyscy wiemy przestępcy nie zawiesili swojej działalności na przysłowiowy kołek.  

Głównym zadaniem ustawowym Policji zapisanym w ustawie jest zapobieganie 

i dlatego policjanci robią co do nich należy, stosując w pierwszej kolejności środki oddziaływania 

poza karnego (pouczenia). To żadna przyjemność lub satysfakcja, jeżeli funkcjonariusze muszą 

nałożyć mandat, skierować wniosek do sądu lub Sanepidu o ukaranie. Uczyńmy wszystko, 

aby ich odciążyć od tych obowiązków, gdyż mają wiele innych zadań do wykonania, 

które nie mogą być odłożone na półkę.  

Pokażmy solidarność ogólnonarodową, bo w przeciwnym wypadku jako naród poniesiemy 

duże straty oraz staniemy się dla siebie wrogo nastawieni, co nikomu w obecnej sytuacji nie służy, 

a może również przynieść bardzo negatywne skutki na przyszłość. 

 

WROGIEM NIE JEST POLICJANT, TYLKO KORONAWIRUS! 

  

 

Biuro Prasowe NSZZ Policjantów 


