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Min. B. Sienkiewicz: Odnotowaliśmy spadek wypadków z
udziałem pijanych kierowców

fot. Witold Rozbicki/REPORTER

- Polskie państwo nie "powinno", ale "wyciąga" wnioski – odpowiedział minister Bartłomiej
Sienkiewicz na pytanie o to, co państwo polskie robi w sprawie pijanych kierowców. Szef
MSW w poniedziałek wieczorem był gościem Grzegorza Kajdanowicza w programie „Fakty
po Faktach”.
Rozmowa rozpoczęła się od komentarza w sprawie kolejnego tragicznego wypadku z udziałem
pijanego kierowcy. Do śmiertelnego zdarzenia doszło w miejscowości Zastawie w woj. lubelskim. W
wyniku wypadku zginęły dwie nastoletnie dziewczynki. Minister podkreślił, że walka z pijanymi kierowcami
to jeden z priorytetów resortu. Już po tragedii w Kamieniu Pomorskim szef MSW zapowiedział zwiększenie liczby kontroli.
- Zobowiązałem się, jako szef resortu spraw wewnętrznych do tego, że zwiększy się liczba policjantów skierowanych do
kontroli ruchu drogowego. We wszystkich komendach wojewódzkich już 10 proc. stanu osobowego to są policjanci ruchu
drogowego. O 40 proc. zwiększyliśmy liczbę kontroli w przeciągu ostatniego kwartału. I to przynosi bardzo konkretne
efekty. Odnotowaliśmy spadek wypadków z udziałem pijanych kierowców i na tym się nie zatrzymujemy – powiedział szef
MSW. Zapowiedział ponadto, że resort rozpocznie starania o regulacje, które pozwolą na „automatyczne zabieranie prawa
jazdy kierowcom, którzy znacząco przekroczą prędkość na drodze”.

- Musimy nauczyć tę część współobywateli, którzy wykazują się kompletnym brakiem
odpowiedzialności, że to nie będzie bezkarne, że kara będzie surowa i nieuchronna, a sposób ich
wyśledzenia jeszcze bardziej powszechny – zapewnił Bartłomiej Sienkiewicz.
To wstyd dla Polski. To nie jest w porządku, że jesteśmy członkiem UE, a równocześnie mamy
statystyki na drogach na poziomie Trzeciego Świata. Musimy przesunąć ten obszar zachowań w
zupełnie inne miejsce. To jest proces, który nie stanie się w przeciągu miesiąca, dwóch. Ale te
działania zostały podjęte, już są pierwsze efekty i niedługo rząd przyjmie cały pakiet zmian, który
temu jeszcze dopomoże – powiedział minister w „Faktach po Faktach”.
Kodeks karny ma swoją wewnętrzną logikę. Nie można tworzyć nadzwyczajnych drakońskich kar dla
konkretnych przestępstw

Bartłomiej Sienkiewicz
Minister zauważył, że głównymi problemami naszych rodaków jest głupota, nieodpowiedzialność i
przyzwolenie społeczne na „wsiadanie z pijanym kierowcą do samochodu”. Na pytanie o zaostrzenie
kar dla kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego, minister odpowiedział, że w tej kwestii
należy zachować ostrożność. - Kodeks karny ma swoją wewnętrzną logikę. Nie można tworzyć
nadzwyczajnych drakońskich kar dla konkretnych przestępstw - dodał minister.
W rozmowie poruszono też kwestie Polaka, przetrzymywanego w Słowiańsku przez separatystów.
– Mamy do czynienia z aktem terroru wobec członków misji międzynarodowej. To część rozgrywki,
jaka odbywa się na wschodniej Ukrainie. Jej celem jest niedopuszczanie do majowych wyborów
prezydenckich – ocenił szef MSW.
Dodał przy tym, że wobec Ukrainy należy prowadzić politykę wspólnotową.
- To jest nasz sąsiad i to jest sąsiad, który nie poświęcił wystarczająco dużo uwagi umocnieniu. To
sąsiad, który ma olbrzymie kłopoty, ale naszą rolą nie jest wytykanie jego słabości. (…) jesteśmy
winni mu pomoc – mówił Bartłomiej Sienkiewicz.
Szef MSW odniósł się również do działań prowadzonych w Białymstoku. – Dokonała się zmiana, którą
witam z radością i satysfakcją, w której też mam swój udział. Główną jej częścią jest zmiana
świadomości mieszkańców Białegostoku (…). Policja ma również swoje absolutne zasługi. Żadne
systemy represyjne, prokuratorskie, działania policjantów nie odnoszą jednak efektów, jeśli się dzieją
w próżni społecznej. Zmienił się Białystok – powiedział szef resortu spraw wewnętrznych.
Dokonała się zmiana, którą witam z radością i satysfakcją, w której też mam swój udział. Główną jej
częścią jest zmiana świadomości mieszkańców Białegostoku (…). Policja ma również swoje absolutne
zasługi. Żadne systemy represyjne, prokuratorskie, działania policjantów nie odnoszą jednak
efektów, jeśli się dzieją w próżni społecznej. Zmienił się Białystok
Bartłomiej Sienkiewicz
Minister przypomniał, że liczba zgłoszeń przestępstw z nienawiści wzrosła czterokrotnie w stosunku
do roku poprzedniego. Połowa z nich została zgłoszona przez osoby postronne. To znak, że również
mieszkańcy włączyli się w zwalczanie rasizmu. – Tam gdzie społeczeństwo chce zmiany, tam ta
zmiana się odbywa – podkreślił minister.
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