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 WZF.801.4.2017.TO 

Szanowny Panie Komendancie, 

uprzejmie informuję, iż w dniu 23 października br. na łamach portalu 

internetowego onet.pl ukazał się artykuł prasowy ”Mobbing nie jest przestępstwem  

do końca”, czyli jak żandarmeria nie ochroniła kapral Anny.  

W związku z powyższym na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. 

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 958) zwracam się do Pana 

Generała z uprzejmą prośbą o zbadanie przedstawionych w załączonym artykule 

zarzutów. W szczególności proszę o wyjaśnienie okoliczności:  

 wyznaczenia bohaterki artykułu prasowego do wyróżnienia,  

 rozpatrzenia wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego,  

 powierzenia dodatkowych zadań służbowych (planowanie służb) oraz zmian  

w tym zakresie, 

 zachowania przerw pomiędzy służbami (oczekiwanie na stawienie  

do Komendanta Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, dalej: 

MOŻW), 

 stawienia się do Komendanta MOŻW w obecności przełożonego, który mógł być 

sprawcą molestowania. Czy Komendant MOŻW, w tym czasie, miał świadomość 

kierowanych wobec przełożonego zarzutów o molestowanie seksualne? 

  obniżenia dodatku służbowego do wysokości 1,5 zł, 

Warszawa, 24.10.17 
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gen bryg. Tomasz Połuch 

 

Komendant Główny 

Żandarmerii Wojskowej 



 

 
- 2 - 

 pominięcia drogi służbowej przy skierowaniu pisma do Ministra Obrony 

Narodowej, 

 kierowanych wobec innych żołnierzy jednostki, w której służyła Pani Kapral 

gróźb o przeniesienie do odległych jednostek, 

 przeniesienia do Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku,  

 wystawienia oceny dostatecznej w trakcie opiniowania służbowego,  

- oraz dostarczenie w tym zakresie niezbędnej dokumentacji.  

 Jednocześnie na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1987r.  

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 958) uprzejmie proszę  

o udostępnienie sprawozdania z przeprowadzonych przez Wydział Wewnętrzny Komendy 

Głównej Żandarmerii Wojskowej czynności wyjaśniających w sprawie molestowania 

seksualnego i mobbingu Pani Kapral.  

Będę wdzięczny za poinformowanie mnie o dokonanych ustaleniach oraz podjętych 

decyzjach. 
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