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„RZECZPOSPOLITA” USTALIŁA

MEDIA

Pełne konta oskarżonych

Prawica chce mieć
swojego YouTube’a

Policjanci z zarzutami o korupcję stracili pracę, ale nie wysokie emerytury.

Powstaje platforma dla
skrajnie prawicowych
twórców. Po to, by mogli
rozpowszechniać swoje treści
z zyskiem i bez cenzury.

IZABELA KACPRZAK
GRAŻYNA ZAWADKA

Chodzi o byłych funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego na Podkarpaciu, którzy
przez wiele lat za łapówki
otrzymywane od właścicieli
agencji towarzyskich mieli
przymykać oko na ich seksbiznes. Ich proces ma się toczyć
przed Sądem Okręgowym w
Tarnowie.
– Sędzia, której przydzielono prowadzenie tej sprawy,
zapoznaje się z aktami, w samej części jawnej jest ich 186
tomów – mówi nam sędzia dr
Tomasz Kozioł, rzecznik tarnowskiego sądu.
Szybkie rozpoczęcie i
sprawny proces są tu niezwykle istotne. Choć żaden z
oskarżonych już nie pracuje w
policji, to nadal przysługują im
bardzo wysokie resortowe
emerytury – ustaliła „Rzeczpospolita”. Mogą je stracić dopiero po prawomocnym skazaniu.

Policjanci za łapówki przez kilka lat przymykali oczy na działalność sutenerów na Podkarpaciu

Na ławie oskarżonych zasiądą: Krzysztof B. – były szef
zarządu CBŚP w Rzeszowie,
któremu bezpośrednio podlegali Daniel Ś. (jako naczelnik
wydziału do zwalczania przestępczości ekonomicznej),
Damian W. (wieloletni naczelnik wydziału do zwalczania
przestępczości narkotykowej),
Piotr J. – naczelnik przemyskiego wydziału zarządu CBŚP
z Rzeszowa. Zarzuty postawiono również Ryszardowi J.,
szefowi policyjnego Biura
Spraw Wewnętrznych, oraz
także wywodzącemu się z policji Robertowi P. – był szefem
delegatury CBA w Rzeszowie.
Wszyscy, choć mają po czterdzieści parę lat, odeszli z formacji z wysokich stanowisk,
które gwarantują najwyższe
uposażenia emerytalne.
Jak odpowiada nam Komenda Główna Policji i CBŚP,
wszyscy ci funkcjonariusze
zostali zwolnieni ze służby na
podstawie art. 41 ustawy o
Policji ze względu na tzw.
oczywistość czynu. Przepis
ten pozwala zwolnić w szybkim trybie, jeśli „popełnienie
czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa
skarbowego jest oczywiste i
uniemożliwia pozostanie w
służbie” – uznano, że to miało
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„Dość dezinformacji, manipulacji i plucia na Polaków!
Budujemy niezależne polskie
media!” – ogłosił w sieci Marcin Rola, redaktor naczelny
telewizji internetowej wRealu24.pl. Zapowiedział budowę polskiego YouTube’a,
czyli „polskiej platformy
wolności słowa, bez cenzury”.
Rola zaczynał jako dziennikarz w mainstreamowych
mediach, był też rzecznikiem
Kukiz’15. Od 2015 roku prowadzi na YouTubie kanał
wRealu24, który obecnie jest
liderem skrajnie prawicowego internetu. – Wyróżnia się
intensywnością ideologicznego przekazu, legitymizacją
ze strony odwiedzających go
polityków oraz zasięgami.
Generuje setki tysięcy, a nawet miliony, wyświetleń
nadawanych godzinami audycji. Jego specjalnością jest
obecnie negowanie pandemii
koronawirusa – mówi prof.
Rafał Pankowski, specjalista
od ruchów prawicowych z
Collegium Civitas i Stowarzyszenia Nigdy Więcej.
wRealu24 ma na YouTubie
449 tys. subskrybentów.
Jednak również inne skrajnie
prawicowe kanały przyciągają setki tysięcy odbiorców.
Przykładem mogą być związane ze Stowarzyszeniem
Marsz Niepodległości Media
Narodowe (189 tys. subskrypcji), kanały posła Konfederacji Grzegorza Brauna
(107 tys.), znanego z występów w toruńskich mediach
Stanisława Michalkiewicza
(100 tys. subskrypcji) czy coraz częściej kojarzonej z
prawicą Moniki Jaruzelskiej
(85,3 tys. subskrypcji). Dochodzą do tego kanały mniej
znane, choć opiniotwórcze
na skrajnej prawicy, jak Centrum Edukacyjne Polska (41,2
tys. subskrypcji).
Które mogłyby trafić na
„polskiego YouTube’a”? O
tym Marcin Rola jeszcze nie
chce mówić. – Na razie omawiamy kwestie techniczne i
prawne. Opracowujemy
strategię i mam nadzieję, że
ruszymy jeszcze w tym roku
– wyjaśnia „Rzeczpospolitej”.
Dodaje, że projekt ma służyć obejściu blokad nakładanych przez moderatorów

SHUTTERSTOCK

Bez szkody
dla finansów

WIKTOR FERFECKI

miejsce. CBŚP, KGP i CBA nie
chciały odpowiedzieć, czy
wszczęto także postępowania
dyscyplinarne.
Jednak zwolnienie oskarżonych o korupcję na razie nie
dotknęło ich finansów. KGP
wyjaśnia nam, że o odebraniu
„świadczenia emerytalnego,
po uzyskaniu prawomocnego
wyroku skazującego z sądu, ze
wskazaniem konkretnych
czynów karnych”, decyduje
Zakład Emerytalno-Rentowy
MSWiA.
Byli policjanci z automatu
stracą więc prawo do mundurowej emerytury, dopiero gdy
zostaną skazani – ma to miejsce, jeśli przestępstwo jest
umyślne i popełnione „w
związku z wykonywaniem
czynności służbowych i w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej” – tak jest w
przypadku pięciu z sześciu
oskarżonych (z wyjątkiem Ryszarda J. z BSW, który ma zarzut braku reakcji na korupcję
i zdrady niejawnych informacji).

Zapłaci ZUS
Oskarżeni mają wysokie
emerytury – od 6,5 tys. do 13
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tys. zł miesięcznie, więc czas
gra na ich korzyść.
– Liczymy się z obstrukcją
procesu, by opóźnić wydanie
prawomocnego wyroku –
przyznaje nam osoba zaangażowana w sprawę.
Terminu rozpraw jeszcze
nie wyznaczono i wątpliwe, by
proces ruszył w tym roku.
Co ciekawe, choć mundurowi nie płacą składek zdrowotnych i emerytalnych, to były
funkcjonariusz, któremu zostanie zabrane prawo do
świadczenia emerytalnego z
powodu skazania za najcięższe przestępstwa przeciwko
formacji, nie zostanie na lodzie. Otrzyma je – zgodnie z
ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych – z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po osiągnięciu wieku emerytalnego.
Emerytura zostanie obliczona
na podstawie przepracowanych lat.

453 świadków
Proces przeciwko sześciu
policjantom oskarżonym o
przyjmowanie łapówek od
sutenerów (braci R.) w zamian
za ich „spokój i ochronę” za-

powiada się na lata. Duża
część dowodów znajduje się w
aktach niejawnych (z podsłuchów), więc wokandy muszą
być prowadzone w specjalnej
sali. Małopolski Wydział ds.
Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury
Krajowej, który oskarżył
funkcjonariuszy, wniósł o
przesłuchanie 153 świadków i
o odczytanie zeznań kolejnych 300.
Z aktu oskarżenia (co opisała „Rzeczpospolita”) wynika, że dzięki ochronie policjantów CBŚ sutenerzy byli
nietykalni przez 16 lat. Tylko
Daniel Ś. miał przyjąć co najmniej 40 łapówek, a bracia R.
udostępnili mu dwupoziomowy „biały apartament" na
darmowe imprezy z prostytutkami.
Najdłużej w areszcie siedział Daniel Ś. (półtora roku
– do lipca 2017 r.). Większość
(zostali zatrzymani dopiero
pod koniec 2019 r.) spędziła
tam tylko trzy miesiące – do
lutego tego roku. Tarnowski
sąd odmówił przedłużenia im
aresztów.
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masz pytanie,
wyślij e-mail do autorek

i.kacprzak@rp.pl; g.zawadka@rp.pl
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Janiny Zając
Człowieka wielkiej życzliwości,
spokoju i profesjonalizmu,
zaangażowanego w działania na rzecz firmy.

Rodzinie i Najbliższym

Najpopularniejsze
audycje wRealu24
docierają do
wielomilionowej
widowni
utrudnia takim twórcom jak
on możliwość zarabiania na
swojej działalności. – Ogranicza możliwości wyświetlania
reklam. Jest nam dłużny 43
tys. zł uczciwie zarobionych
pieniędzy – wylicza.
Nowa platforma ma więc
sprawić, że postacie polskiej
skrajnej prawicy będą działać
sprawniej i za lepsze pieniądze. Czy to może się udać?
– Nie znamy jeszcze odpowiedzi na pytania o budżet,
nazwiska i poziom determinacji, ale taka inicjatywa
może mieć szanse na przetrwanie. Dobrym przykładem
jest projekt z drugiej strony
sporu ideologicznego: Radio
Nowy Świat, któremu udało
się skupić odbiorców myślących o świecie w określony
sposób – mówi socjolog internetu dr Kuba Jakubowski.
– YouTube należy dziś do
najważniejszych narzędzi
skrajnie prawicowej radykalizacji – zauważa prof. Pankowski. – Ale co do „polskiego
YouTube’a”, to chyba dość
ryzykowny krok. Mogą skończyć jak Polfejs, czyli Facebook dla patriotów, o ile ktoś
jeszcze pamięta o tej inicjatywie – dodaje.
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Z wielkim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

YouTube’a. Po raz ostatni
kanał wRealu24 został na tydzień zablokowany w połowie września. Powodem było
zamieszczenie wywiadu z
autorem książki „Przedsiębiorstwo Holocaust” prof.
Normanem Finkelsteinem.
W przeszłości takich blokad było kilkanaście, bo Rola
i jego goście formułują opinie
ocierające się o mowę nienawiści i ksenofobię. W 2018
roku np. Rola nazwał feministki „sklonowanymi owcami” i „wieszakowymi pasztetami z wąsem”, a ostatnio
mówił, że George Floyd,
ofiara rasistowskiej przemocy w USA, to „zwyrol totalny”.
Blokowane są też inne kanały, np. ostatnio Moniki Jaruzelskiej za wywiad z Rafałem Ziemkiewiczem. Rola
dodaje, że YouTube często
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Panu

Janowi Zającowi
Prezydentowi Stowarzyszenia Przedsiębiorców
Miasta Krakowa BIZNES KLUB

Pani

Renacie Mantur
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

słowa wsparcia i wyrazy współczucia
oraz szczere kondolencje
z powodu śmierci

Mamy

Mamy
składa

składamy wyrazy
najgłębszego współczucia

składają

Pracownicy ZIKO

Przyjaciele z BIZNES KLUBU

Halina Szymańska
Szef Kancelarii Prezydenta RP
wraz z Pracownikami

