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Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-54/2017

Odpowiedź na interpelację nr 10524
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 10524 Posła na
Sejm RP Pana Józefa Lassoty w sprawie podjęcia kampanii medialnej mającej na celu
przeciwdziałanie oszustwom na tzw. wnuczka i nie tylko.
W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 10524 Posła na Sejm RP Pana Józefa Lassoty w sprawie podjęcia kampanii medialnej
mającej na celu przeciwdziałanie oszustwom na tzw. wnuczka i nie tylko.
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Szanowny Panie Marszałku,

W

odpowiedzi

na

interpelację

numer

10524

Posła

na

Sejm

RP

Pana

Józefa

Lassoty

w sprawie podjęcia kampanii medialnej mającej na celu przeciwdziałanie oszustwom na tzw. wnuczka
i nie tylko uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Na wstępie należy wskazać, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zainaugurował
w 2016 roku program „Dzielnicowy bliżej nas", którego głównym założeniem jest ułatwienie kontaktu
dzielnicowego

z

mieszkańcami.

Warto

podkreślić,

że

przywołany

program

stanowi

pierwszą

tak kompleksową zmianę w podejściu do służby dzielnicowych, którzy dotychczas jako funkcjonariusze
zachowujący

najbliższy

kontakt

z

obywatelami

często

wykonywali

zadania

policjantów

służby

prewencyjnej. Natomiast jednym z ważniejszych elementów ww. programu są bezpośrednie wizyty
funkcjonariuszy w domach mieszkańców, podczas których mogą m.in. przekazywać szczegółowe
informacje na temat zagrożeń.
Jednocześnie

uprzejmie

informuję,

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

że

zgodnie

ze „Strategią Sprawne

Państwo 2020",

i Administracji (MSWiA) opracowano Rządowy program

ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka
na lata 2016 i 2017, zwany dalej „Programem", w ramach którego realizowane są projekty na rzecz
poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
W zaplanowanym na lata 2016 - 2017 Programie, jako główny cel przyjęto wspieranie działań
dotyczących bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Natomiast jednym z celów szczegółowych jest
Edukacja dla bezpieczeństwa obejmująca upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie
stosowania zasad

bezpiecznego zachowania

m.in. osób starszych.

Do przykładowych

projektów

zrealizowanych w 2016 roku, których elementem były działania skierowane do seniorów należą:
„Bezpieczny

senior

na

Mazowszu",

„W

Czechowicach-Dziedzicach

bezpieczniej",

„Edukacja

dla bezpieczeństwa w Gminie Przeworsk" czy „Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w Świdnicy - działania
na rzecz młodzieży i seniorów".
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Ponadto należy wskazać, że obecnie w MSWiA trwa procedura oceny projektów zgłaszanych
w ramach Programu w 2017 roku. Na uwagę zasługuje fakt, że w ramach wspomnianego wyżej celu
szczegółowego Programu - Edukacja dla bezpieczeństwa, wyodrębniono nabór na projekty dotyczące
bezpieczeństwa seniorów.
Niezależnie od powyższego trzeba zauważyć, że działania profilaktyczne ukierunkowane
na ograniczenie przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych są również realizowane przez Policję.
Podejmowane w omawianym obszarze działania służą przede wszystkim podnoszeniu świadomości osób
starszych na temat zagrożeń związanych m.in. z przestępczością, patologiami oraz bezpieczeństwem
na drodze, jak również poszerzeniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w tym reagowania
i powiadamiania o zagrożeniach.
Z informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji wynika, że spotkania funkcjonariuszy
Policji z seniorami realizowane są w ramach działań informacyjno - edukacyjnych, których zakres
nie ogranicza się tylko do inicjatyw lokalnych. Przykładem zadania realizowanego na poziomie centralnym
jest kampania informacyjna poświęcona oszustwom metodą tzw. na wnuczka oraz na policjanta
prowadzona przez MSWiA, Policję oraz Pocztę Polską.
Przedstawiając powyższe należy zauważyć, że dokonywanie oszustw metodą tzw. na wnuczka jest
jedną z wielu odmian oszustw. W tym kontekście warto podkreślić, że policjanci w ramach spotkań
ze społeczeństwem, a także za pośrednictwem dostępnych mediów informują o nowo powstałych
sposobach działania sprawców oraz ostrzegają potencjalne ofiary.
Warto również nadmienić, że Komenda Główna Policji sprawuje nadzór nad formami pracy
operacyjnej podejmowanymi przez jednostki jej podległe w zakresie przestępstw stypizowanych
jako oszustwa metodą tzw. na wnuczka lub na policjanta. Wskazane działania polegają na czynnościach
w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania oraz monitorowania ww. przestępstw.
Komenda Główna Policji prowadzi jednocześnie stałą, międzynarodową współpracę w zakresie
wymiany informacji w omawianym obszarze, w szczególności z partnerami szwajcarskimi, niemieckimi
oraz austriackimi.
Przedstawiając powyższe pragnę poinformować, że w dniu 16 marca 2017 roku policjanci z Zespołu
Poszukiwań Celowych Wydziału Ochrony i Poszukiwania Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w Warszawie poszukiwanego
listem gończym Arkadiusza Ł. ps. Hoss - uznawanego za pomysłodawcę metody oszustw tzw. na wnuczka.
Wymieniony mężczyzna jest podejrzany o czyn z art. 286 § 1 w związku z art. 294 § 1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.).
Trzeba podkreślić, że zatrzymanie wymienionej osoby było szeroko komentowane w mediach,
co przyczyniło się również do zwiększenia świadomości Polaków na temat zagrożeń związanych
z ww. rodzajem oszustw.
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Ponadto należy wskazać, że działania podejmowane na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa osób
starszych realizowane są także w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i opierają się na wielokierunkowej
współpracy z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego
przekazu.
Wśród kierunków i form współpracy w omawianym obszarze z instytucjami pozapolicyjnymi
rekomendowane są następujące formy:
■

samorząd terytorialny:
współorganizacja spotkań z seniorami, w trakcie których przekazywane są treści
związane z zagrożeniami, na jakie mogą być narażone osoby starsze w codziennym życiu,
rozpowszechnianie materiałów profilaktycznych,
-

promowanie i efektywne wykorzystanie możliwości technicznych, a w szczególności
monitoringu wizyjnego miejsc publicznych, połączonego z odpowiednią organizacją
służby Policji i straży gminnych (miejskich),

-

umieszczanie informacji na temat prowadzonych działań na stronie internetowej
administracji samorządowej;

■

środki masowego przekazu:
-

prowadzenie kampanii promocyjnej dotyczącej bezpieczeństwa osób starszych,

-

cykl

reportaży,

audycji

radiowych, telewizyjnych

poświęconych

bezpieczeństwu

w miejscach zamieszkania,
-

umieszczenie informacji na temat kampanii na stronach internetowych środków
masowego przekazu;

■

organizacje kościelne:
-

odczytywanie podczas mszy apelu do społeczności lokalnej na temat zabezpieczenia
mienia przed kradzieżami zwłaszcza przez osoby starsze,

■

umieszczenie na stronie internetowej parafii informacji o prowadzonych działaniach;

agendy pocztowe:
-

umieszczenie informacji na temat prowadzonych działań na stronie internetowej
oraz na tablicach informacyjnych w placówkach pocztowych,
rozpowszechnienie materiałów profilaktycznych wśród seniorów przez listonoszy,

■

wspieranie i promowanie działań budujących więzi społeczne;

instytucje finansowe:
umieszczenie informacji na temat prowadzonych działań na stronie internetowej
oraz na tablicach informacyjnych w placówkach,
-

rozpowszechnienie materiałów profilaktycznych wśród seniorów przez inkasentów
spisujących stany liczników,
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szkolenia przedstawicieli banków i agencji pocztowych na temat sposobu zachowania
w przypadku wypłat (zlecania przelewu) dużych sum pieniędzy przez osoby starsze.
Wymienione działania mają na celu przede wszystkim ograniczanie zachowań wiktymologicznych
i zapobieganie zdarzeniom, których ofiarami są osoby starsze, m.in. poprzez:
■

edukację seniorów w zakresie przeciwdziałania popełnianiu przestępstw, w tym sposobów
działania sprawców (zapoznanie ze skutecznymi metodami zapobiegającymi negatywnym
zjawiskom jak: oszustwa, kradzieże mienia, bezpieczeństwo w domu i na ulicy),

■

aktywizację osób w podeszłym wieku do działań w zakresie skutecznej pomocy sąsiedzkiej,

•

podnoszenie świadomości seniorów w kwestii wpływu na własne bezpieczeństwo w wyniku
prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia,

■

zapoznanie seniorów ze specyfiką pracy urzędników i pracowników zakładu energetycznego,
gazowni, poczty oraz używanymi przez te osoby identyfikatorami służbowymi, odzieżą
służbową itp.,

■

zachęcenie seniorów do informowania Policji o zdarzeniach przestępczych, w których oni sami
stali się lub mogliby się stać ofiarami.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Odpowiedź na interpelację nr 10621
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 10621 Posłów na
Sejm RP Pani Joanny Muchy, Pana Rafała Trzaskowskiego, Pana Sławomira Nitrasa, Pana Pawła
Olszewskiego, Pana Cezarego Tomczyka i Pani Agnieszki Pomaskiej (...).
W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację nr 10621 Posłów na Sejm RP Pani Joanny Muchy, Pana Rafała Trzaskowskiego, Pana
Sławomira Nitrasa, Pana Pawła Olszewskiego, Pana Cezarego Tomczyka i Pani Agnieszki Pomaskiej w
sprawie informacji Najwyższej Izby Kontroli o niebezpiecznych substancjach dostępnych w sprzedaży
internetowej.
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Marek Kuchciński
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Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację numer 10621 Posłów na Sejm RP Pani Joanny Muchy, Pana Rafała
Trzaskowskiego,

Pana

Sławomira

Nitrasa,

Pana

Pawła

Olszewskiego,

Pana

Cezarego Tomczyka

oraz Pani Agnieszki Pomaskiej w sprawie informacji Najwyższej Izby Kontroli o niebezpiecznych
substancjach dostępnych w sprzedaży internetowej uprzejmie przedstawiam informacje pozostające
w zakresie właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Na wstępie należy zauważyć, że kontrola Najwyższej Izby Kontroli (NIK), której rezultaty zawarto
w przywołanej przez Państwa Posłów Informacji o wynikach kontroli NIK pn. Dopuszczanie do obrotu
suplementów diety, nie obejmowała Policji, a zalecenia pokontrolne nie dotyczyły działań Policji.
Przedmiotowa kontrola została przeprowadzona w 19 jednostkach, tj. w Ministerstwie Zdrowia,
Głównym Inspektoracie Sanitarnym, Instytucie Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła
w Warszawie, ośmiu wojewódzkich stacjach sanitarno - epidemiologicznych (z województw: podlaskiego,
pomorskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego)
oraz ośmiu powiatowych stacjach sanitarno - epidemiologicznych (po jednej z terenu ww. województw).
Wnioski

pokontrolne

sformułowane

w

wystąpieniach

pokontrolnych

adresowane

były

do kierowników ww. jednostek skontrolowanych. Warto zauważyć, że w wymienionej informacji
o wynikach kontroli NIK wskazała na konieczność objęcia rynku suplementów diety przez Ministra
Zdrowia

szczególnym

nadzorem,

w

celu

wyegzekwowania

od

organów

sprawujących

nadzór

nad bezpieczeństwem suplementów diety realizacji wszystkich obowiązków określonych zarówno
w prawie polskim, jak i prawie Unii Europejskiej.
Warto nadmienić, że NIK podkreśliła potrzebę podjęcia działań legislacyjnych, zmierzających
do

wprowadzenia

nowych,

kompleksowych

rozwiązań

prawnych

rangi

ustawowej, dotyczących

suplementów diety. Izba uznała za zasadne zwrócenie się do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie
przez Rząd inicjatywy ustawodawczej mającej na celu, m.in.: uregulowanie procedur wycofywania
z rynku przez producenta lub dystrybutora suplementów diety, bądź zaprzestania ich produkcji
lub

dystrybucji

konsumentów,

i

rezygnacji

przed

z

wprowadzenia

niezbadanymi

do

suplementami

obrotu;
diety

wprowadzenie

znajdującymi

się

systemu
w

ostrzegania

obrocie,

poprzez

informowanie o fakcie nienotyfikowania danego suplementy diety; podwyższanie kar finansowych
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dla podmiotów wprowadzających do obrotu niebezpieczne lub nielegalne suplementy diety, by były one
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające czy też przyjęcie, w odniesieniu do suplementów diety
importowanych do Polski z państw trzecich, reguły uzależniającej ich wprowadzenie do obrotu
od uprzedniego przedstawienia danych naukowych dotyczących jakości.
Odnosząc się natomiast do opisanego w interpelacji przypadku zawiadomienia przez NIK Policji
o dostępnym w Internecie ogłoszeniu o sprzedaży m.in. pigułki gwałtu w płynie1 pragnę poinformować,
stosownie

do

z

zamieszczono ww.

którego

stanowiska

Komendy

Głównej

ogłoszenie

Policji,

należy do

że

Policja

serwisu

ustaliła,

iż

adres

e-mail,

oferującego anonimizację danych,

uniemożliwiającą identyfikację właściciela skrzynki pocztowej, zaś właścicielem serwisu jest operator
z Izraela. Ponadto ustalono, że pierwsze ogłoszenie w omawianej sprawie zamieszczono w dniu 6 grudnia
2015 roku przy wykorzystaniu komputera, którego adres IP wskazywał na operatora zlokalizowanego
w Izraelu, następnie ww. ogłoszenie było poddawane trybowi tzw. „odświeżania".
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi zwróciła się do podmiotów izraelskich o ustalenie danych
osób

posługujących

się

wskazanym

adresem

IP

oraz

adresem

e-mail,

niemniej

nie

uzyskała

wnioskowanych informacji - jeden z ww. podmiotów poinformował o braku możliwości dalszych ustaleń
z uwagi na fakt, że nie przechowuje logowań swoich klientów.
Ponadto uprzejmie informuję, że postanowieniem Prokuratora Rejonowego Łódź Bałuty w Łodzi
z dnia 23 stycznia 2017 roku zostało wszczęte śledztwo w sprawie sprzedaży internetowej tzw. pigułki
gwałtu oraz wprowadzenia do obrotu suplementu diety zawierającego bakterię chorobotwórczą
z gatunku Enterococcus faecium, tj. o czyn z art. 18 § 3 w związku z art. 197 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.). Przedmiotowe postępowanie zostało
włączone

do

postępowania

przygotowawczego

prowadzonego

przez

Wydział

do

Zwalczania

Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Białymstoku.
Warto również zauważyć, że omawiany przypadek nie stanowi wniosku pokontrolnego NIK,
a jedynie został przywołany w informacji o wynikach kontroli w celu zobrazowania problemu sprzedaży
produktów z wykorzystaniem stron internetowych.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu
Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

1 Zawiadomienia dokonała Delegatura NIK w Łodzi pismem z dnia 24 marca 2016 roku skierowanym do Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Łodzi.
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw

Warszawa, 2017-03-28
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KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-56/2017

Odpowiedź na interpelację nr 10731
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 10731 Posłów na
Sejm RP Pana Pawła Kobylińskiego, Pana Jerzego Meysztowicza, Pana Zbigniewa Gryglasa i
Pana Pawła Pudłowskiego
W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację nr 10731 Posłów na Sejm RP Pana Pawła Kobylińskiego, Pana Jerzego Meysztowicza, Pana
Zbigniewa Gryglasa i Pana Pawła Pudłowskiego w sprawie przekazania Policji samochodów Biura Ochrony
Rządu.

Załączniki:
1.

ODP. INTERPELACJA NR 10731.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
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Podpis elektroniczny

Minister
Spraw Wewnętrznych
i Administracji
BMP-0713-3-56/2017/MM/EW

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację nr 10731 Posłów na Sejm RP Pana Pawła Kobylińskiego,
Pana

Jerzego

Meysztowicza,

Pana

Zbigniewa

Gryglasa

oraz

Pana

Pawła

Pudłowskiego

w sprawie przekazania Policji samochodów Biura Ochrony Rządu uprzejmie informuję, że w 2016 roku
Biuro Ochrony Rządu (BOR) przekazało Policji 5 samochodów, które są obecnie wykorzystywane
do realizacji zadań służby ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz służby
wspomagającej Komendy Stołecznej Policji.
Ponadto, w 2016 roku na podstawie umowy użyczenia Policja użytkowała 3 samochody BOR.
Wskazane pojazdy wykorzystywane były do realizacji zadań Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura
Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że w chwili przekazania lub użyczenia ww. pojazdy posiadały
od 21 882 km do 462 265 km przebiegu. Natomiast średnie zużycie paliwa w wymienionych
samochodach wynosiło od 12,7 do 30,4 litrów na 100 km.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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mswia.gov.pl

tel. +48 22 621 20 20
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KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-63/2017

Odpowiedź na interpelację nr 11232
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 11232 Posłów na
Sejm RP Pana Macieja Masłowskiego, Pana Wojciecha Bakuna, Pana Andrzeja Kobylarza, Pana
Pawła Szramki, Pana Jarosława Sachajki (...)
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 11232 Posłów na Sejm RP Pana Macieja Masłowskiego, Pana Wojciecha Bakuna, Pana
Andrzeja Kobylarza, Pana Pawła Szramki, Pana Jarosława Sachajki, Pana Norberta Kaczmarczyka oraz
Pana Pawła Skuteckiego w sprawie testu Multiselect w procesie rekrutacyjnym do Policji.

Załączniki:
1.

ODP_INT11232.DOCX

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu:
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Podpis elektroniczny

m&M Minister
ffiw Spraw Wewnętrznych
i Administracji
BMP-0713-3-63/2017/MM

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 11232 Posłów na Sejm RP Pana Macieja Masłowskiego, Pana
Wojciecha Bakuna, Pana Andrzeja Kobylarza, Pana Pawła Szramki, Pana Jarosława Sachajki, Pana Norberta
Kaczmarczyka oraz Pana Pawła Skuteckiego w sprawie testu Multiselect w procesie rekrutacyjnym do Policji
uprzejmie wyjaśniam, że obowiązujące w Policji zasady postępowania kwalifikacyjnego w stosunku
do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby oparte są na art. 60 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, zgodnie z którym obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu
do służby publicznej na jednakowych zasadach.
Jednocześnie należy wskazać, że przeprowadzanie poszczególnych etapów postępowania
kwalifikacyjnego zostało określone w następujących aktach prawa:
■

ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1782 z późn. zm.);

■

ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1167 z późn. zm.);

■

ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu
do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 1822 z późn. zm.);

■

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania
kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegajqcych się o przyjęcie do służby w Policji
(Dz. U. poz. 432 z późn. zm.);

■

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób
i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rzqdu (Dz. U. poz. 1898).
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy o Policji, postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji

zarządza i prowadzi Komendant Główny Policji albo komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, który
odpowiada za realizację polityki kadrowej na terenie podległego mu garnizonu.
Następnie kandydaci do służby w Policji przystępują do kilkuetapowego postępowania
kwalifikacyjnego, które - zgodnie z art. 25 ust. 2 ww. ustawy - obejmuje następujące elementy:
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■

złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby, a także
dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierające
dane o uprzednim zatrudnieniu;

■

test wiedzy;

■

test sprawności fizycznej;

■

test psychologiczny;

■

przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej;

■

ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby;

■

sprawdzenie w ewidencjach,

rejestrach

i

kartotekach

prawdziwości

danych

zawartych

w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby;
■

przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji
niejawnych.
Stosownie do § 3 rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku

do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji procedura doboru do służby w Policji
ma charakter konkursowy, natomiast o przyjęciu kandydata do służby decyduje uzyskanie przez niego
pozytywnego wyniku ze wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego oraz suma punktów
m.in. z tzw. punktowanych etapów postępowania kwalifikacyjnego, tj.: testu wiedzy, testu sprawności
fizycznej, testu psychologicznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat do służby może uzyskać ogółem
maksymalnie 242 punkty, w tym 220 punktów za tzw. „etapy punktowane" oraz 22 punkty z tytułu
posiadanego wykształcenia i posiadanych umiejętności.
Podkreślenia wymaga, że procedura doboru do służby w Policji cechuje się jednakowymi zasadami
stosowanymi

wobec

wszystkich

kandydatów,

bez

względu

na

ich

płeć,

wiek,

wyznanie

czy też przynależności do grup mniejszościowych. Decyzja o zatrudnieniu kandydata do służby w Policji
nie jest podejmowana w sposób arbitralny. W jednostkach organizacyjnych tworzone są listy rankingowe
(ogólnodostępne), zgodnie z którymi przyjmowani są kandydaci do służby.
Ponadto należy zauważyć, że kolejność poszczególnych etapów w procedurze doboru do służby
w Policji wynika z obowiązujących uregulowań formalno-prawnych i uwzględnia czynniki ekonomicznoorganizacyjne. Zgodnie z § 27 ust. 1 ww. rozporządzenia test psychologiczny przeprowadza się
w stosunku do kandydata do służby, który uzyskał pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej.
Za wprowadzeniem przedmiotowego przepisu przemawiał przede wszystkim aspekt organizacyjny
(zapewniający dynamiczny charakter procedury doboru do służby w Policji), a także ekonomiczny
(uwzględniający możliwość jednorazowego przeprowadzania więcej niż jednego etapu procedury doboru).
Pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej stanowi podstawę do skierowania kandydata na test
psychologiczny.
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Jednocześnie przepisy rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku
do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji nie regulują kwestii ważności czasowej
dokumentów kandydata do służby w Policji, w tym ich dwunastomiesięcznej ważności. Jedynie
§ 30 ust. 4 ww. aktu prawa stanowi, że wynik testu psychologicznego zachowuje ważność przez rok od dnia
jego przeprowadzenia. Natomiast § 34 ust. 4 wymienionego rozporządzenia wskazuje, że pozytywny wynik
rozmowy kwalifikacyjnej zachowuje ważność przez rok od dnia jej przeprowadzenia. Powyższe oznacza
konieczność ponownego przystąpienia do tego etapu postępowania kwalifikacyjnego przez kandydata
do

służby, w

ramach danego

postępowania, jeżeli upłynął termin ważności wyniku

rozmowy

kwalifikacyjnej.
Na marginesie warto zauważyć, że opisane aspekty procesu rekrutacyjnego mają na celu
potwierdzenie, że kandydat w trakcie prowadzonego wobec niego postępowania kwalifikacyjnego
prezentuje odpowiedni poziom motywacji do podjęcia służby w Policji, a jednocześnie uniknięcie sytuacji,
gdy podczas długiego okresu oczekiwania na liście rankingowej zmienią się okoliczności dotyczące
kandydata, które będą przeciwwskazaniem do przyjęcia go do służby.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-67/2017

Odpowiedź na interpelację nr 11527
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 11527 Posła na
Sejm RP Pani Małgorzaty Pępek
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 11527 Posła na Sejm RP Pani Małgorzaty Pępek w sprawie możliwości zabezpieczenia
mieszkańców przed pożarem i tlenkiem węgla.

Załączniki:
1.

ODP. NA INT 11527.DOCX
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Podpis elektroniczny

^|jj| Minister
§$S)f Spraw Wewnętrznych
'' i Administracji
BMP-0713-3-67/2017/MM

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku

Odpowiadając na

interpelację numer 11527 Posła

na Sejm

RP Pani Małgorzaty Pępek

w sprawie możliwości zabezpieczenia mieszkańców przed pożarem i tlenkiem węgla uprzejmie informuję,
że kwestia dotycząca wyposażenia mieszkań w autonomiczne czujki dymu i czujniki gazu była przedmiotem
wstępnych prac resortu spraw wewnętrznych, w szczególności Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej (PSP), w latach 2013-2014. W ramach powyższego dokonano analizy i przeprowadzono
konsultacje dotyczące możliwości zmian przepisów prawa, zarówno ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), jak i ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 736). Warto jednak nadmienić, że omawiana koncepcja
nie zyskała uznania na ówczesnym etapie uzgodnień. Wśród argumentów przemawiających na niekorzyść
wdrożenia obowiązkowego instalowania czujek i czujników wymieniano koszty społeczne wynikające
z ponoszenia obowiązkowych obciążeń finansowych przez znaczną część obywateli związanych z zakupem,
montażem

i

konserwacją

omawianych

urządzeń.

Wskazywano

również

na

brak

możliwości

wyegzekwowania stosowania przepisów prawa z uwagi na fakt, iż funkcjonariusze PSP nie posiadają
uprawnień do prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w częściach mieszkalnych obiektów.
W ocenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) stosowanie czujników
tlenku węgla w wielu sytuacjach zapewne podwyższyłoby bezpieczeństwo osób w pomieszczeniach,
w których odbywa się proces spalania paliwa, natomiast odrębną kwestią pozostaje zasadność
wprowadzania takiego obowiązku. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w omawianym obszarze
MSWiA prowadzi liczne działania edukacyjno-informacyjne.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na kampanię społeczną pn. „Czad i ogień. Obudź czujność",
zainaugurowaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w październiku 2016 roku.
Wymienione wyżej przedsięwzięcie zostało poprzedzone badaniem społecznym dotyczącym zagrożenia
pożarowego oraz zatruć tlenkiem węgla i dymem. Najważniejsze wyniki badania wraz z materiałami
edukacyjnymi udostępniono na portalu MSWiA pod adresem: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/
15277.Co-czwartv-Polak-blednie-mysli-ze-czad-mozna-rozpoznac-po-zapachu-lub-dymie-Rusz.html.

ul. Stefana Batorego S
02-591 Warszawa, Polska
mswia.gov.pl

tel. +48 22 621 20 20
fax +48 22 601 39 88
1/2

Jednocześnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poprowadził odprawę z komendantami
wojewódzkimi PSP, którzy zdali raporty na temat działań profilaktycznych związanych z zagrożeniami
czadem i pożarami. Ponadto, przygotowano spot radiowy prezentowany w rozgłośniach ogólnopolskich
oraz regionalnych, a także materiały edukacyjne dla nauczycieli i strażaków, którzy prowadzą spotkania
profilaktyczne dotyczące zagrożenia tlenkiem węgla i pożarami. Jednym z elementów prowadzonej akcji
były konkursy organizowane na antenach ogólnopolskich i regionalnych rozgłośni radiowych na temat
bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Nagrodami w ww. konkursach było łącznie około 400 sztuk czujek
dymu i czadu (dualnych), które zostały zakupione w 2016 roku ze środków „Programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017".
W ramach omawianej kampanii zorganizowano również konkursy na najlepsze spoty filmowe skierowane
do młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego
i zagrożenia tlenkiem węgla. Na konkurs wpłynęło blisko 250 prac z całej Polski. W dniu 4 stycznia
2017 roku podczas uroczystej gali wręczono nagrody zwycięskim szkołom, a uczestnicy mogli zapoznać
się z nowoczesnym sprzętem wykorzystywanym przez służby mundurowe podległe Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Jednocześnie warto dodać, że działania edukacyjne w przedmiotowym obszarze są obecnie
realizowane na szeroką skalę przez różne instytucje, w tym Państwową Straż Pożarną. Wymienić
tu należy m.in. akcje: „Czujka dymu i tlenku węgla w każdym domu", „Nie dla czadu", „Bezpieczny Dom"
czy „Otwarte strażnice". Przedmiotowe przedsięwzięcia obejmują kampanie edukacyjne dotyczące
bezpiecznych zachowań i ich popularyzację poprzez bezpośredni kontakt z osobami z grup ryzyka,
a także wykorzystanie środków masowego przekazu. Ponadto, organizowane są konferencje, spotkania
oraz szkolenia, których celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zagrożenia
pożarowego w ich własnych domach i mieszkaniach. Stałym elementem wspomnianych inicjatyw
jest bezpłatna dystrybucja czujek dymu i czujników tlenku węgla do miejsc szczególnego zagrożenia.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw
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KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-68/2017

Odpowiedź na interpelację ponowną nr 9372
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na ponowną interpelację nr 9372
Posła na Sejm RP Pana Artura Szałabawki
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na ponowną
interpelację numer 9372 Posła na Sejm RP Pana Artura Szałabawki w sprawie konsekwencji korzystania
ze słuchawek przez rowerzystów.
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ntirnit^łilanL

-lAn
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i r\

^ Minister
Spraw Wewnętrznych
i Administracji
BMP-0713-3-68/2017/MM

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na ponowną interpelację numer 9372 Posła na Sejm RP Pana Artura Szałabawki
w sprawie konsekwencji korzystania ze słuchawek przez rowerzystów uprzejmie

przedstawiam,

co następuje.
Wytyczne zawarte w „Porozumieniu o współpracy w zakresie organizowania i przeprowadzania
edukacyjnych turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym", podpisanym przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Edukacji Narodowej,
Komendanta Głównego Policji oraz Prezesa Polskiego Związku Motorowego obejmują m.in.:
*

podniesienie

poziomu

wiedzy

i

kwalifikacji

młodych

uczestników

ruchu

drogowego

oraz przygotowanie ich do bezpiecznego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym;
■

kształtowanie prawidłowych postaw w ruchu drogowym;

■

zwiększenie świadomości o istniejących zagrożeniach w ruchu drogowym;

■

zapoznanie młodzieży z przepisami ruchu drogowego i zasadami udzielania pierwszej pomocy.
W ramach przyjętych celów, strony umowy zobowiązały się do organizowania i przeprowadzania

zawodów

dla

uczniów

szkół

podstawowych,

gimnazjalnych

ponadgimnazjalnych

w

zakresie

bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Natomiast problematyka dotycząca konsekwencji korzystania ze słuchawek przez rowerzystów
nie stanowi bezpośredniego przedmiotu ww. Porozumienia.
Należy zauważyć,

że

w systemowym

podejściu

do

problematyki

bezpieczeństwa

ruchu

drogowego inicjatywy o charakterze edukacyjno-profilaktycznym odgrywają szczególne znaczenie.
Prowadzone działania stwarzają bowiem możliwość edukowania określonych grup uczestników ruchu
drogowego (w tym również najmłodszych) m.in. w zakresie zagrożeń z jakimi spotykają się w ruchu
drogowym na co dzień. Należy zatem podkreślić, że działania profilaktyczne przyczyniają się nie tylko
do wzrostu poziomu świadomości uczestników ruchu drogowego, ale również popularyzują zachowania
gwarantujące bezpieczeństwo użytkownikom dróg.
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W związku z powyższym tematyka bezpieczeństwa dotycząca m.in. niechronionych uczestników
ruchu drogowego, w tym rowerzystów, przewidziana jest corocznie w działaniach profilaktycznoedukacyjnych prowadzonych przez Komendę Główną Policji. W założeniach obecnie planowanych
kampanii na rzecz rowerzystów ujęte zostały również zagadnienia dotyczące promowania zasad
bezpiecznego korzystania z roweru. Wśród ww. zagadnień oprócz przypomnienia przepisów ruchu
drogowego, wskazania na konieczność odpowiedniego wyposażenia rowerzysty (np. używanie kasków)
i roweru, uwzględniono również kwestię wpływu jazdy w słuchawkach na odbieranie bodźców
słuchowych. Ponadto, działania edukacyjne we wskazanym zakresie, prowadzone są na bieżąco także
podczas spotkań funkcjonariuszy Policji z dziećmi i młodzieżą, zarówno w ramach zajęć szkolnych,
jak i przy okazji lokalnych akcji edukacyjno-profilaktycznych.
Należy podkreślić, że edukacja na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym rowerzystów,
jest stałym elementem spotkań funkcjonariuszy Policji z dziećmi i młodzieżą bez względu na porę roku.
Natomiast wzmocnione działania informacyjno-edukacyjne w okresie wiosenno-letnim są konsekwencją
nasilonej obecności rowerzystów na drogach, z których część podczas jazdy korzysta ze słuchawek.
Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że w poszczególnych garnizonach realizowane
są programy prewencyjne, wśród których warto wymienić m.in.:
■

Bezpieczny Rower - program realizowany przez Komendę Miejską Policji (KMP) w Słupsku,
skierowany do właścicieli rowerów niezależnie od grupy wiekowej. Podstawowym celem
powyższego

programu

jest

propagowanie

bezpiecznej

jazdy,

a

także

informowanie

o zagrożeniach wynikających z nieprawidłowej i niebezpiecznej jazdy rowerem;
•

Poznański rower - bezpieczny rower - program realizowany przez KMP w Poznaniu, którego
głównym celem jest eliminowanie negatywnych i niepożądanych zachowań podczas jazdy
na rowerze oraz promowanie właściwego wyposażenia jednośladów.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że aktualnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

i Administracji nie są prowadzone prace legislacyjne w zakresie wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu
ze słuchawek przez kierujących rowerami, których naruszenie skutkowałoby odpowiedzialnością karną.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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BMP-0713-3-69/2017

Odpowiedź na interpelację nr 11628
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 11628 Posłów na
Sejm RP Pani Anny Białkowskiej, Pani Katarzyny Osos oraz Pani Anny Wasilewskiej
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 11628 Posłów na Sejm RP Pani Anny Białkowskiej, Pani Katarzyny Osos oraz Pani
Anny Wasilewskiej w sprawie bezpieczeństwa na polskich drogach.

Załączniki:
1.

ODP. NA INT. NR 11628.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu:
2017-05-09T07:32:41Z
Podpis elektroniczny
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Minister
Spraw Wewnętrznych
i ^ i Administracji
BMP-0713-3-69/2017/MM

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 11628 Posłów na Sejm RP Pani Anny Białkowskiej, Pani Katarzyny
Osos oraz Pani Anny Wasilewskiej w sprawie bezpieczeństwa na polskich drogach informuję, że resort spraw
wewnętrznych i administracji na bieżąco analizuje poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce
oraz podejmuje stosowne działania, mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Niezależnie od powyższego, należy wyjaśnić że na podstawie art. 140b ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 128 z późn. zm.), w dniu 1 stycznia 2002 roku
została powołana Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD), będąca międzyresortowym
organem doradczym i pomocniczym Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd).
Przewodniczącym KRBRD jest minister właściwy do spraw transportu, zaś jego zastępcami
są: sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie właściwym do spraw wewnętrznych oraz sekretarz
lub podsekretarz stanu w ministerstwie właściwym do spraw transportu. Członkami KRBRD są przedstawiciele
Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych do spraw: administracji
publicznej, budżetu, finansów publicznych, gospodarki, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, oświaty
i wychowania, środowiska, transportu, wewnętrznych, pracy oraz Komendanta Głównego Policji, Komendanta
Głównego Straży Pożarnej, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz wskazani przez Prezesa
Rady Ministrów wojewodowie. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego określa kierunki i koordynuje
działania administracji rządowej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do jej zadań należy
m.in. proponowanie kierunków polityki państwa czy opracowywanie programów poprawy brd.
Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, że organem właściwym do udzielenia odpowiedzi
w przedmiotowym zakresie jest Minister Infrastruktury i Budownictwa.
Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje: Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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BMP-0713-3-78/2017

Odpowiedź na interpelację nr 12079
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 12079 Posła na
Sejm RP Pana Piotra Pyzika
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 12079 Posła na Sejm RP Pana Piotra Pyzika w sprawie rekrutacji do służby w Policji.
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Minister
Spraw Wewnętrznych
i Administracji
BMP-0713-3-78/2017/MM
Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 12079 Posła na Sejm RP Pana Piotra Pyzika w sprawie rekrutacji
do służby w Policji uprzejmie wyjaśniam, stosownie do informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji,
że z dniem 1 stycznia 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku
do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 1663), na podstawie którego
zwiększyła się maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu sprawności fizycznej, tj. z 40 do 60
punktów.
Poniżej przedstawiono wyniki punktowe uzyskane przez kandydatów do służby w Policji w latach
2013-2016, wobec których zakończono postępowanie kwalifikacyjne, umieszczając na tzw. Uście kandydatów:
L.p.
1.

rok
2013

Wyniki
maksymalny wynik

190

minimalny wynik

96

średni wynik

2.

2014

2015

146

maksymalny wynik

214

minimalny wynik

104

2016

170

maksymalny wynik

209

minimalny wynik

117
170,9

mediana

171

maksymalny wynik

207

minimalny wynik

124

średni wynik
mediana
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146,2

mediana
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Z kolei przedstawione

poniżej dane obrazują sumę wyników punktowych

uzyskanych

przez

kandydatów, wobec których zakończono postępowanie kwalifikacyjne w latach 2013-2016:
L.p.
1.

lata
2013-2016

Wyniki

Liczba punktów

maksymalny wynik

214

minimalny wynik

96

średni wynik

146,4

mediana

166

Następnie przedstawiono wyniki punktowe uzyskane przez kandydatów przyjętych do służby w Policji
w latach 2013-2016:
L.p.
1.

rok
2013

Wyniki
maksymalny wynik

190

minimalny wynik

98

średni wynik

2.

3.

2014

2015

147,9

mediana

148

maksymalny wynik

214

minimalny wynik

105

średni wynik

172,3

mediana

172,5

maksymalny wynik

209

minimalny wynik

117

średni wynik

4.

2016

Liczba punktów

172,3

mediana

173

maksymalny wynik

207

minimalny wynik

125

średni wynik

167,4

mediana

168

Dane zobrazowane poniżej przedstawiają sumę wyników uzyskanych przez kandydatów przyjętych
do służby w Policji w latach 2013-2016:
L.p.
1.

lata
2013-2016

Wyniki
maksymalny wynik

214

minimalny wynik

98

średni wynik
mediana
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Do postępowania kwalifikacyjnego w latach 2013-2016 przystąpiło odpowiednio:
L.p.

Lata

Liczba kandydatów

1.

2013

43 153

2014

31036

2015

22 621

2016

22 445

Natomiast do służby w Policji w latach 2013-2016 przyjętych zostało odpowiednio:
L.p.

Lata

Liczba osób

1.

2013

5 561

2014

4 015

2015

3 005

2016

5 048

Jednocześnie należy wyjaśnić, że dane o policjantach, którzy na własną prośbę zwolnili się ze służby
w Policji gromadzone są w Komendzie Głównej Policji od 2016 roku (w 2016 roku uzyskano dane za 2015 rok).
Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, że ze służby w Policji zrezygnowało w 2015 roku
- 95 policjantów, natomiast w 2016 roku - 156 policjantów. Wymienione dane obejmują okres od momentu
przyjęcia do służby w Policji, do zakończenia szkolenia zawodowego podstawowego, na które niezwłocznie
kierowany jest nowo przyjęty funkcjonariusz Policji.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje: Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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BMP-0713-3-80/2017

Odpowiedź na interpelację ponowną nr 10621
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na ponowną interpelację nr 10621
Posłów na Sejm RP Pani Joanny Muchy, Pana Sławomira Nitrasa oraz Pana Pawła Olszewskiego
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na ponowną
interpelację numer 10621 Posłów na Sejm RP Pani Joanny Muchy, Pana Sławomira Nitrasa oraz Pana
Pawła Olszewskiego w sprawie informacji Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o niebezpiecznych substancjach
dostępnych w sprzedaży internetowej.

Załączniki:
1.
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Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
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Podpis elektroniczny

^ A 1 rr

ii

'N a

jHHH

Minister
Spraw Wewnętrznych
’1W i Administracji

BMP-0713-3-80/2017/MM

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na ponowną interpelację numer 10621 Posłów na Sejm RP Pani Joanny Muchy,
Pana Sławomira Nitrasa oraz Pana Pawła Olszewskiego w sprawie informacji Najwyższej Izby Kontroli
(NIK) o niebezpiecznych substancjach dostępnych w sprzedaży internetowej uprzejmie przedstawiam
informacje pozostające w zakresie właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Odnosząc się do poruszonych przez Państwa Posłów kwestii dotyczących wyników kontroli NIK
pn. „Dopuszczanie do obrotu suplementów diety" należy wskazać, że przepisy prawa ściśle określają
kompetencje organów uprawnionych do przeprowadzenia czynności w zakresie handlu suplementów
diety. Organem wiodącym w przedmiotowym zakresie jest Minister Zdrowia, natomiast rola
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), jak i Policji jest jedynie wspierająca.
Niemniej, problematyka handlu nielegalnymi substancjami w Internecie jest istotna i pozostaje
w stałym zainteresowaniu MSWiA.
W kontekście powyższego warto nadmienić, że po kontroli NIK pn. Przeciwdziałanie sprzedaży
dopalaczy w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 1 grudnia 2016 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji zostało ocenione pozytywnie. W opisowej ocenie z kontroli Izba stwierdziła, że w MSWiA,
w ramach posiadanych kompetencji, podejmowano działania mające na celu ograniczenie dostępności
środków zastępczych, tzw. dopalaczy. Zagrożenia wynikające z dostępności środków zastępczych
były identyfikowane m.in. poprzez uzyskiwanie informacji od podległych jednostek o trudnościach
i barierach w ograniczeniu rynku tzw. dopalaczy, a także przedstawienie ryzyk w tym zakresie
w corocznie sporządzanym Raporcie o stanie bezpieczeństwa w Polsce. Ponadto w MSWiA podejmowano
współpracę z innymi podmiotami w przedmiocie ograniczania rynku środków zastępczych, sprawując
jednocześnie prawidłowy nadzór nad działalnością podległych jednostek realizujących zadania w zakresie
przeciwdziałania dostępności środków zastępczych. Wobec braku stwierdzonych w wyniku kontroli
nieprawidłowości NIK nie sformułowała wniosków pokontrolnych.
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W toku ww. kontroli MSWiA informowało NIK o wykonywaniu zadań z zakresu przygotowywania
i wdrażania

programów profilaktycznych

na

rzecz bezpieczeństwa obywateli oraz współpracy

z Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach Porozumienia z dnia 26 października 2011 roku zawartego
pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym, Szefem Służby Celnej, Komendantem Głównym Policji
i Głównym Inspektorem Farmaceutycznym o współpracy w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych. Obowiązki Policji wynikające
z ww. porozumienia polegają na zapewnieniu pomocy podczas realizowania czynności kontrolnych
wykonywanych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ponadto właściwy komendant
wojewódzki Policji jest zobowiązany, w miarę posiadanych możliwości, do wyznaczenia miejsca
czasowego

zabezpieczenia

produktu

zatrzymanego

przez

właściwego

inspektora

sanitarnego,

a komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji do zapewnienia asysty podczas transportu produktu
do miejsca przechowywania.
Kontrolerzy

NIK

byli

również

informowani

o

zaangażowaniu

MSWiA

w

prace

Rady

ds. Przeciwdziałania Narkomanii, która jest organem koordynacyjno-doradczym w sprawach z zakresu
przeciwdziałania narkomanii, działającym przy Prezesie Rady Ministrów.
Jednocześnie

w

kontekście

zagadnień

podniesionych

w

interpelacji

należy

wskazać,

że tzw. pigułka gwałtu (GHB - związek chemiczny zwany kwasem gamma-hydroksymasłowym), jak
również stanowiący jej składnik flunitrazepam, znajdują się w wykazie środków psychotropowych,
stanowiącym załącznik numer 2 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 783). Warto zaznaczyć, że każdy, nielegalny obrót lekami, które zostały
umieszczone na ww. liście, należy traktować tak samo, jak w przypadku innych narkotyków.
Policja

zajmuje się wszelkimi

przejawami

zorganizowanej

przestępczości

narkotykowej,

w tym również zorganizowanym handlem oraz przemytem środków odurzających i substancji
psychotropowych z wykorzystaniem Internetu. W celu zgromadzenia dowodów pozwalających
na wszczęcie postępowania karnego, Policja obejmuje zainteresowaniem operacyjnym zarówno stronę
internetową, jej właściciela, jak i osoby z nią powiązane. Jednak bez analizy chemicznej oferowanej
w sprzedaży tzw. pigułki gwałtu, tj. jedynie na podstawie ogłoszenia na stronie internetowej,
nie jest możliwe określenie czy jej właściciel popełnia przestępstwo. Z uwagi na fakt, że Policja realizuje
swoje zadania w ramach obowiązujących przepisów prawa, nie ma możliwości zabezpieczania substancji
chemicznych, które nie zostały ujęte w załączniku numer 2 do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
jako substancje objęte kontrolą ustawową oraz ścigania osób odpowiedzialnych za ich dystrybucję.
Ponadto należy zaznaczyć, że objęcie tego typu kontrolą nowo rozpoznanej substancji chemicznej
powoduje pojawienie się na rynku nowych środków, które ze względu na skład chemiczny nie podlegają
powyższej procedurze.
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Z informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji (KGP) wynika, że w 2016 roku liczba
przestępstw

stwierdzonych

w

związku

z

naruszeniem

przepisów

ww.

ustawy,

popełnionych

za pośrednictwem Internetu wyniosła - 73, z czego wykrytych zostało 67.
Jednocześnie KGP wyjaśniła, że proces dochodzenia do sprawcy przestępstwa korzystającego
z narzędzi anonimizujących dostęp do zasobów Internetu jest bardzo utrudniony. Wynika to m.in. z faktu,
że osoby oferujące sprzedaż środków psychotropowych czy odurzających wykorzystują tzw. ukrytą sieć,
gdzie są one sprzedawane za pośrednictwem przeglądarki TOR (The Onion Router). Z uwagi na fakt,
że co 10 minut zmieniany jest adres IP komputerów, przez które łączą się uczestnicy transakcji, wcześniej
wielokrotnie zmieniając pośredniczące serwery, które są ulokowane w różnych częściach świata,
powyższe rozwiązanie zapewnia anonimowość zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu. W rezultacie
jedynie w przypadkach, gdy jedna ze stron transakcji popełni istotny błąd (np. na zdjęciach oferowanego
towaru sprzedający umieści przypadkowo inne cechy pozwalające na identyfikację oferenta lub miejsca
skąd się łączy z Internetem) możliwe jest zidentyfikowanie uczestników tego typu procederu.
Dodatkowym problemem w jego skutecznym zwalczaniu jest niechęć lub niemożność udzielenia pomocy
ze strony władz państw, do których zwraca się Policja z prośbą o przekazanie informacji dotyczących
danych właścicieli serwerów oferujących zabronione prawem substancje chemiczne.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw

Warszawa, 2017-06-07

Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-81/2017

Odpowiedź na interpelację nr 12267
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 12267 Posła na
Sejm RP Pana Krystiana Jarubasa
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 12267 Posła na Sejm RP Pana Krystiana Jarubasa w sprawie dofinansowania obozów
szkoleniowych dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Załączniki:
1.

ODPOWIEDŹ_INT12267.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu:
2017-06-21T10:17:49Z
Podpis elektroniczny
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Minister
WSP Spraw Wewnętrznych
i Administracji
BMP-0713-3-81/2017/MM

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 12267 Posła na Sejm RP Pana Krystiana Jarubasa
w sprawie dofinansowania obozów szkoleniowych dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu
modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach
2017-2020" (Dz. U. poz. 2140) dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) zaplanowano
kwotę 40.000.000 zł, z tego 17.364.000 zł na wydatki bieżące i 22.636.000 zł na wydatki majątkowe.
Ponadto w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zaplanowano kwotę 3.000.000 zł
na pozostałe wydatki. W ramach tych środków, zgodnie z zaakceptowanym przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w dniu 24 kwietnia 2017 roku „Trybem i zasadami udzielenia dotacji
dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2017 roku", planowana kwota wydatków
przeznaczona na Turnieje Wiedzy Pożarniczej oraz dofinansowanie obozów Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych w 2017 roku wynosi 2.000.000 zł. Informacja o zatwierdzeniu ww. dokumentu została
umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji pod adresem: https://bip.mswia.gov.pl/bip/komunikaty/24649,mswia.html.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji upoważnił
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do zlecania - na podstawie umów-jednostkom
OSP realizacji zadań publicznych, obejmujących przygotowanie ochotniczych straży pożarnych
do działań ratowniczo-gaśniczych, w tym do przyznawania dotacji celowych na wsparcie realizacji
tych zadań.
Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu
Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw

Warszawa, 2017-06-09

Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-82/2017

Odpowiedź na interpelację nr 12375
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 12375 Posłów na
Sejm RP Pana Grzegorza Furgo, Pani Marty Golbik oraz Pana Michała Stasińskiego
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 12375 Posłów na Sejm RP Pana Grzegorza Furgo, Pani Marty Golbik oraz Pana Michała
Stasińskiego w sprawie fałszywej informacji o frekwencji podczas Marszu Wolności.

Załączniki:
1.

INT12375_ODP.MSWIA.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu:
2017-06-21T10:32:32Z
Podpis elektroniczny
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Minister
Spraw Wewnętrznych
i Administracji
BMP-0713-3-82/2017/MM

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 12375 Posłów na Sejm RP Pani Marty Golbik, Pana Grzegorza
Furgo oraz Pana Michała Stasińskiego w sprawie fałszywej informacji o frekwencji podczas Marszu Wolności,
podanej przez Policję, na podstawie stanowiska Komendy Głównej Policji (KGP), uprzejmie informuję,
że szacowanie przez Policję liczby osób biorących udział w zgromadzeniu ma na celu dokonanie właściwego
rozlokowania sił i środków, które zapewnią odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
Według metodologii policyjnej liczbę uczestników ocenia się biorąc pod uwagę przestrzeń miejsca,
na której lokuje się manifestacja. Należy jednak zaznaczyć, że obszar ten jest określany w sposób szacunkowy
(nie są dokonywane pomiary przy pomocy urządzeń mierniczych), a przyjęta liczba osób w trakcie trwania
zgromadzenia odnosi się m.in. do terenu zajmowanego przez manifestujących (z uwzględnieniem miejsc
niedostępnych, zajętych przez pojazdy, naniesień w postaci m.in. sceny, itp.), a także ich zagęszczenia
w danym miejscu. Sposób szacowania liczby uczestników przedmiotowych przedsięwzięć jest narzędziem
służącym wewnętrznym potrzebom Policji, wykorzystywanym do realizacji jej ustawowych zadań.
Jednocześnie, w odniesieniu do podanych przez Policję szacunkowych danych, które wskazywały
liczbę 12 tysięcy uczestników przedmiotowego zgromadzenia, uprzejmie wyjaśniam, że odnosiły się one
do momentu przejścia manifestacji z placu Bankowego na plac Konstytucji.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw

Warszawa, 2017-06-02

Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-85/2017

Odpowiedź na interpelację nr 12527
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 12527 Posła na
Sejm RP Pani Moniki Wielichowskiej
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 12527 Posła na Sejm RP Pani Moniki Wielichowskiej w sprawie usuwania z jezdni oraz
z pasa drogowego substancji niebezpiecznych, powstałych w wyniku kolizji lub wypadku drogowego na
drogach wojewódzkich.

Załączniki:
1.

ODPNAINTNR 12527.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu:
2017-06-08T13:55:04Z
Podpis elektroniczny

Minister
■m

Spraw Wewnętrznych
i Administracji

BMP-0713-3-85/2017/MM
Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 12527 Posła na Sejm RP Pani Moniki Wielichowskiej w sprawie
usuwania z jezdni oraz z pasa drogowego substancji niebezpiecznych, powstałych w wyniku kolizji lub wypadku
drogowego na drogach wojewódzkich uprzejmie informuję, że kwestie związane z prowadzeniem
przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej (PSP) działań na drogach zostały uregulowane przez Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej w listopadzie 2012 roku w Zasadach postępowania jednostek ochrony
przeciwpożarowej w związku ze zdarzeniami na drogach, zwanych dalej „Zasadami". Powyższy dokument
został opracowany w celu uregulowania zagadnienia prowadzenia działań ratowniczych na drogach z uwagi
na niejasne przepisy dotyczące ww. problematyki, które powodowały liczne spory kompetencyjne.
W Zasadach przyjęto, że pierwszy etap działań związanych z usuwaniem skutków wypadków stanowią
czynności ratownicze podejmowane przez podmioty ratownicze, polegające na usunięciu nagłych zagrożeń
dla życia ludzi, ale także zagrożeń pożarowych, technicznych, chemicznych oraz zagrożeń dla środowiska.
Zakończenie działań ratowniczych nie oznacza jednak możliwości wznowienia ruchu na drodze. W dalszej
kolejności podejmowane są bowiem czynności dochodzeniowe realizowane przez Policję (często w obecności
prokuratora), a następnie usunięcie pojazdów oraz przygotowanie drogi do ruchu pojazdów (co stanowi
obowiązek zarządcy drogi). Możliwość wznowienia ruchu na drodze świadczy o usunięciu wszystkich skutków
danego zdarzenia. Ponadto w wymienionym dokumencie przyjęto, że dokonanie pełnej oceny występującego
zagrożenia wymaga rozpoznania na miejscu zdarzenia i nie jest możliwe na podstawie samego zgłoszenia.
Przyjęto zatem założenie, że po uzyskaniu zgłoszenia dysponowane są siły ratownicze, których dowódca
na miejscu ocenia zagrożenie i stwierdza, czy istnieje podstawa do podjęcia działań o charakterze
ratowniczym. Niewielka plama oleju lub paliwa może się okazać w istocie problemem stwarzającym
zagrożenie dla środowiska lub w przypadku benzyny również zagrożenie pożarowe bądź zagrożenie
wybuchem i może wymagać podjęcia działań ratowniczych. Należy jednak podkreślić, że usuwanie śliskości,
tj. zapewnienie drodze właściwych parametrów przyczepności nie stanowi czynności o charakterze
ratowniczym, ale porządkowym. Zatem działania ratownicze prowadzone są do momentu, gdy na podstawie
rozpoznania prowadzonego na miejscu kierujący działaniami ratowniczymi stwierdzi brak zagrożeń
stanowiących podstawę do ich podjęcia. Powyższy tryb postępowania nie jest zależny od treści zgłoszenia
i osoby zgłaszającej.
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Jednocześnie, w celu maksymalnego skrócenia czasu przywracania ruchu na drodze, w Zasadach
dopuszczono również możliwość, aby w ramach pomocy Policji jednostki PSP oświetlały teren, na którym
prowadzone są czynności dochodzeniowe lub usuwane są uszkodzone w zdarzeniach pojazdy w najbliższe
miejsce, gdzie nie stwarzają zagrożenia w ruchu. Na podobnych zasadach może zostać udzielona pomoc
zarządcy drogi, jednak wsparcie innych podmiotów jest uzależnione od spełnienia następujących warunków:
1) działania ratownicze stanowią priorytet, co oznacza, że w przypadku zgłoszenia innego zdarzenia
wymagającego podjęcia działań ratowniczych, siły ratownicze niezwłocznie zostaną do niego zadysponowane,
2) obecność na miejscu zdarzenia przedstawiciela służby bądź instytucji, której jednostka PSP udziela
wsparcia, 3) zakres pomocy PSP nie może przekroczyć technicznych możliwości sił ratowniczych obecnych
na miejscu zdarzenia.
Z uwagi na fakt, że ww. rozwiązania początkowo budziły kontrowersje wśród zarządców dróg, Komenda
Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP) podjęła działania w celu wyjaśnienia stanowiska zawartego
w Zasadach. Należy bowiem zaznaczyć, że ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.) jako zarządców dróg wskazuje Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad (GDDKiA) oraz jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego
i gminnego, co skutkuje koniecznością przedstawienia przedmiotowych zagadnień różnym zarządcom.
Obecnie trwają prace nad porozumieniem pomiędzy KG PSP a GDDKiA oraz wprowadzeniem przez zarządcę
dróg krajowych Zasad postępowania zarządcy drogi w związku ze zdarzeniami na zarządzanej sieci dróg
krajowych, które będą spójne z Zasadami postępowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w związku
ze zdarzeniami na drogach, wydanymi przez KG PSP. Ze spotkań w grupie roboczej Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego poświęconych przedmiotowej tematyce wynika, iż przedstawiony tryb
postępowania Państwowej Straży Pożarnej jest akceptowany przez Związek Powiatów Polskich.
Ponadto należy podkreślić, że w 2016 roku Najwyższa Izba Kontroli (NIK) prowadziła kontrolę w zakresie
przygotowania podmiotów do prowadzenia działań na autostradach i drogach ekspresowych, którą objęto
instytucje oraz służby zaangażowane w usuwanie skutków zdarzeń na drogach, m.in. Policję, PSP, GDDKiA,
a także wojewodów. W trakcie prowadzonej kontroli, analizie poddano również stanowisko KG PSP w sprawie
działań ratowniczych na drogach. Wyniki powyższej kontroli wskazują, że NIK uznała prawidłowość realizacji
zadań przez KG PSP.
Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu
Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw

Warszawa, 2017-06-20

Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
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KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-87/2017

Odpowiedź na interpelację nr 12674
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 12674 Posła na
Sejm RP Pana Grzegorza Adama Woźniaka
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 12674 Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Adama Woźniaka w sprawie zagrożenia
powodziowego gmin Wilga i Maciejowice w związku z zaniechaniem modernizacji wałów na tych terenach.

Załączniki:
1.

ODP_INT12674.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu:
2017-07-06T08:35:09Z
Podpis elektroniczny

m Minister
mmi Spraw Wewnętrznych
i Administracji
BMP-0713-3-87/2017/MM

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 12674 Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Adama Woźniaka
w sprawie zagrożenia powodziowego gmin Wilga i Maciejowice w związku z zaniechaniem modernizacji
wałów na tych terenach, uprzejmie wyjaśniam, że organem właściwym do prowadzenia gospodarki wodnej
jest Minister Środowiska wraz z jednostkami podległymi - Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej
oraz regionalnymi zarządami gospodarki wodnej. Podmiotami odpowiedzialnymi za budowę i utrzymanie
wałów przeciwpowodziowych są wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych, w przypadku gmin
Wilga i Maciejowice właściwym jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie,
podległy Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji środkami
z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
w tym realizację zadań w dorzeczu Odry i Wisły wspiera przedsięwzięcia mające na celu poprawę stanu
infrastruktury przeciwpowodziowej. Dotyczy to m.in. działań realizowanych przez wojewódzkie zarządy
melioracji

i

urządzeń

wodnych,

w

tym

Mazowiecki

Zarząd

Melioracji

i

Urządzeń

Wodnych.

W 2017 roku Zarząd ten otrzymał środki w wysokości 7,3 min zł na wskazane zadania priorytetowe.
Żadne z tych zadań nie jest jednak zlokalizowane na terenie gmin Wilga i Maciejowice.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje: Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw
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Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
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KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-91/2017

Odpowiedź na interpelację nr 12855
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 12855 Posła na
Sejm RP Pana Krzysztofa Sitarskiego
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 12855 Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Sitarskiego w sprawie ilości czasowych
rejestracji pojazdów w latach 2015-2017.

Załączniki:
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Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 12855 Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Sitarskiego
w sprawie ilości czasowych rejestracji pojazdów w latach 2015-2017 pragnę wyjaśnić, że kwestie
poruszone w ww. wystąpieniu znajdują się poza zakresem właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że organami właściwymi w przedmiotowym zakresie
są starostowie, do których należy rejestracja pojazdów. Ponadto należy wskazać, że informacje
o zarejestrowanych pojazdach są umieszczane w Centralnej Ewidencji Pojazdów prowadzonej
przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa, Polska
mswia.gov.pl
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KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-95/2017

Odpowiedź na interpelację nr 12930
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 12930 Posła na
Sejm RP Pana Pawła Kobylińskiego
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 12930 Posła na Sejm RP Pana Pawła Kobylińskiego w sprawie ujawnienia tajemnic
państwowych w ramach konkursu na szkolenia dla pracowników Biura Ochrony Rządu .

Załączniki:
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Minister

Spraw Wewnętrznych
i Administracji
BMP-0713-3-95/2017/MM

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację numer 12930 Posła na Sejm RP Pana Pawła Kobylińskiego w sprawie
ujawnienia tajemnic państwowych w ramach konkursu na szkolenia dla pracowników Biura Ochrony Rządu,
przekazaną przy piśmie Sekretarza Stanu Sekretarza do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Pana Grzegorza Schreibera (sygn. DSP.INT.4810.346.2017), uprzejmie informuję, że Biuro Ochrony Rządu
(BOR) nie planuje zakupu w firmach prywatnych usług szkoleniowych z zakresu doskonalenia technik jazdy
samochodem.
Zgodnie z informacją przekazaną przez Szefa BOR procedura, z którą związane było rozesłanie zaproszeń
do składania ofert przez ośrodki doskonalenia techniki jazdy została wstrzymana. Jednocześnie pragnę zauważyć,
że w przedmiotowych zaproszeniach podano jedynie minimalne wymagania, jakie miałyby spełniać pojazdy
wykorzystane do ewentualnej realizacji szkolenia. Wskazane wymagania miały wyłącznie charakter orientacyjny,
pomocny przy szacowaniu przez oferentów kosztów ewentualnego szkolenia i nie określały typów oraz parametrów
technicznych pojazdów, w tym pojazdów specjalnych (opancerzonych), znajdujących się w taborze transportowym
BOR. Należy również podkreślić, że zakres zapytania ofertowego nie obejmował elementów szkoleń z zakresu
taktyki jazdy pojazdem uprzywilejowanym, które stanowią informacje niejawne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z późn. zm.).
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie z dnia 2 czerwca 2017 roku skierowanym do Szefa
BOR wskazał, że podejmowanie tego typu inicjatyw wymaga zachowania szczególnej staranności i rzetelności oceny
zakresu przekazywanych informacji oraz uwzględnienia potencjalnych ryzyk związanych z ich udostępnianiem,
jednocześnie zalecając Szefowi BOR, aby w podobnych przypadkach zwracano szczególną uwagę na kwestie
związane z koniecznością zapewnienia najwyższych standardów dotyczących ochrony informacji niejawnych.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji polecił, aby realizację szkoleń z udziałem firm zewnętrznych
rozważano jedynie w przypadku braku możliwości ich organizacji samodzielnie lub we współpracy z innymi
krajowymi służbami, bądź kiedy jest to uzasadnione względami ekonomicznymi albo praktycznymi, a jednocześnie
nie zagraża ujawnieniem informacji mogących mieć wpływ na realizację ustawowych zadań ww. formacji.
Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu
Otrzymuje: Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw

Warszawa, 2017-07-03

Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-96/2017

Odpowiedź na interpelację nr 13112
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 13112 Posła na
Sejm RP Pani Marzeny Machałek
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 13112 Posła na Sejm RP Pani Marzeny Machałek w sprawie kryteriów mechanizmu
dystrybucji etatów w Policji.
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|f§P Spraw Wewnętrznych
i Administracji
BMP-0713-3-96/2017/MM

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 13112 Posła na Sejm RP Pani Marzeny Machałek
w sprawie kryteriów mechanizmu dystrybucji etatów w Policji uprzejmie wyjaśniam, że aktem prawnym
regulującym zasady podziału etatów w Policji jest zarządzenie nr 88 Komendanta Głównego Policji z dnia
1 lutego 2011 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 7 z późn. zm.).
Ponadto należy wskazać, że na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1782 z późn. zm.) organami administracji rządowej na obszarze
województwa w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku
publicznego są: wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu
albo komendant wojewódzki Policji działający w imieniu własnym, komendant powiatowy (miejski) Policji
oraz komendant komisariatu Policji.
Jednocześnie, stosownie do § 9 i § 10 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia
28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend,
komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (t.j.: Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 50 z późn. zm.),
komendant wojewódzki Policji podejmuje decyzje w zakresie tworzenia, likwidacji lub przekształcania
komórek w komendzie wojewódzkiej Policji, a w przypadku komendy powiatowej (miejskiej) Policji,
decyzje takie podejmuje komendant powiatowy (miejski) Policji.
Odnosząc się natomiast bezpośrednio do kwestii dotyczącej zrewidowania dotychczasowego
mechanizmu podziału etatów w Policji o dodatkowe kryterium specyficznych uwarunkowań lokalnych
w zakresie czasowego (wakacyjnego lub feryjnego) wzrostu ludności w danej miejscowości, należy
wskazać, że wyżej wymienione kryterium ma jedynie czasowy charakter, w przypadku ewentualnego
wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wzrost liczby ludności w okresie
urlopowym, w miejscowościach turystycznych jest przejściowy i z tego względu nie powinien być
traktowany jako
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organizacyjnych Policji. Należy w tym miejscu zauważyć, że wzmożony ruch turystyczny w danym
regionie skutkuje zastosowaniem przez komendantów wojewódzkich Policji, rozwiązań polegających
m.in. na zwiększaniu liczby policjantów pełniących służbę w danym rejonie w celu bieżącego reagowania
na dodatkowe potrzeby w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego. Tożsame działanie
w zakresie adekwatniej do sytuacji dyslokacji sił i środków dotyczy komendantów powiatowych
(miejskich) Policji na obszarze swojego działania i kompetencji.
Trzeba dodać, że w przypadku konieczności znacznego zwiększenia sił policyjnych w określonym
czasie i w danym rejonie istnieje możliwość skierowania przez Komendanta Głównego Policji
odpowiednich sił i środków spoza danego województwa, co jest stosowane. Ponadto, w razie zaistniałych
potrzeb związanych z zapewnieniem ładu i porządku publicznego, uruchamiane są lokalnie czasowe
tzw. punkty przyjęć interesantów (mobilne posterunki i komisariaty). Zatem w świetle przedstawionego
stanu prawnego, jak i faktycznego należy stwierdzić, że komendant wojewódzki Policji, stosownie
do potrzeb dysponuje odpowiednimi siłami i środkami policyjnymi.
Dostrzegając problematykę zagrożeń, m.in. w miejscowościach turystycznych, utworzono
Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także rozpoczęto proces odtwarzania posterunków Policji.
Mapy

zagrożeń

stanowią

istotny element

procesu

zarządzania

bezpieczeństwem

publicznym,

realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym, a także służą optymalnej alokacji
zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji dotyczących tworzenia
komisariatów i posterunków Policji.
Przedstawiając powyższe jednocześnie należy wskazać, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i

Administracji

nie

są

obecnie

prowadzone

prace

legislacyjne

w

zakresie

postulowanych

przez Panią Poseł zmian.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw

Warszawa, 2017-07-06

Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-97/2017

Odpowiedź na interpelację nr 13104
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 13104 Posła na
Sejm RP Pana Wojciecha Króla
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 13104 Posła na Sejm RP Pana Wojciecha Króla w sprawie szkoleń kierowców Biura
Ochrony Rządu.

Załączniki:
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Minister
Spraw Wewnętrznych
i Administracji
BMP-0713-3-97/2017/MM

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację numer 13104 Posła na Sejm RP Pana Wojciecha Króla dotyczącą szkoleń
kierowców Biura Ochrony Rzqdu na wstępie uprzejmie informuję, że proces szkolenia kierowców stanowi
priorytet w obszarze doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Biura Ochrony Rządu (BOR).
W najbliższym czasie zaplanowane zostały szkolenia z doskonalenia techniki i taktyki jazdy samochodem,
które przeprowadzone będą przez instruktorów BOR z wykorzystaniem pojazdów własnych formacji.
Jednocześnie pragnę wskazać, że została podjęta decyzja o wycofaniu się z procedury dotyczącej
zakupu

w

podmiotach

prywatnych

usług

szkoleniowych

z

zakresu

doskonalenia

technik jazdy.

Na marginesie należy zauważyć, że w zaproszeniach do składania ofert, skierowanych do 5 ośrodków
doskonalenia techniki jazdy, oprócz liczby osób w jednej grupie szkoleniowej oraz minimalnej liczby grup,
podano jedynie minimalne wymagania, jakie miałyby spełniać pojazdy wykorzystane do ewentualnej realizacji
szkolenia. Wskazane wymagania miały wyłącznie charakter orientacyjny, pomocny przy szacowaniu
przez oferentów kosztów ewentualnego szkolenia i nie określały typów oraz parametrów technicznych
pojazdów, w tym pojazdów specjalnych (opancerzonych), znajdujących się w taborze transportowym BOR.
Należy również podkreślić, że zakres zapytania ofertowego nie obejmował elementów szkoleń z zakresu
taktyki jazdy pojazdem uprzywilejowanym, które stanowią informacje niejawne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167, z późn. zm.).
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie z dnia 2 czerwca 2017 roku skierowanym
do Szefa BOR wskazał, że podejmowanie tego typu inicjatyw wymaga zachowania szczególnej staranności
i rzetelności oceny zakresu przekazywanych informacji oraz uwzględnienia potencjalnych ryzyk związanych
z ich udostępnianiem, jednocześnie zalecając Szefowi BOR, aby w podobnych przypadkach zwracano
szczególną uwagę na kwestie związane z koniecznością zapewnienia najwyższych standardów dotyczących
ochrony informacji niejawnych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji polecił, aby realizację szkoleń
z udziałem firm zewnętrznych rozważano jedynie w przypadku braku możliwości ich organizacji samodzielnie
lub we współpracy z innymi krajowymi służbami, bądź kiedy jest to uzasadnione względami ekonomicznymi
albo praktycznymi, a jednocześnie nie zagraża ujawnieniem informacji mogących mieć wpływ na realizację
ustawowych zadań ww. formacji.
Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu
Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw

Warszawa, 2017-07-05

Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-99/2017

Odpowiedź na interpelację nr 13163
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 13163 Posła na
Sejm RP Pani Małgorzaty Niemczyk
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 13163 Posła na Sejm RP Pani Małgorzaty Niemczyk w sprawie danych udostępnianych
przez Policję.
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Minister
wam Spraw Wewnętrznych
* i Administracji
BMP-0713-3-99/2017/MM
Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację numer 13163 Posła na Sejm RP Pani Małgorzaty Niemczyk
w sprawie danych udostępnianych przez Policję informuję, że sposób szacowania liczby osób biorących udział
w zgromadzeniu nie jest unormowany prawnie.
Jednocześnie, na podstawie stanowiska Komendy Głównej Policji należy wskazać, że według
metodologii policyjnej liczbę uczestników ocenia się biorąc pod uwagę przestrzeń miejsca, na której lokuje
się manifestacja. Trzeba jednak zaznaczyć, że obszar ten jest określany w sposób szacunkowy (nie są
dokonywane pomiary przy pomocy urządzeń mierniczych), a przyjęta liczba osób w trakcie trwania
zgromadzenia odnosi się m.in. do terenu zajmowanego przez manifestujących (z uwzględnieniem miejsc
niedostępnych, zajętych przez pojazdy, naniesień w postaci m.in. sceny, itp.), a także ich zagęszczenia
w danym miejscu. Sposób szacowania liczby uczestników przedmiotowych przedsięwzięć jest narzędziem
służącym wewnętrznym potrzebom Policji, wykorzystywanym do realizacji jej ustawowych zadań. Podkreślić
przy tym należy, że dokonywanie przedmiotowych obliczeń nie wpływa na jakość wykonywania obowiązków
służbowych policjantów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Warto także zauważyć, że zestawianie sposobu szacowania przez Policję liczby uczestników zgromadzeń
z metodami stosowanymi w tym zakresie przez inne instytucje, osoby lub przedstawicieli mediów nie ma wpływu
na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem manifestacji, w związku z czym Policja nie przeprowadza
tego rodzaju porównań.
Jednocześnie należy wyjaśnić, że podczas zgromadzenia publicznego zwołanego w dniu 6 maja 2017 roku
zastosowano opisaną powyżej metodę obliczania uczestników. Podkreślenia wymaga również, że nie dokonywano
ponownego obliczania liczby uczestników wspomnianego zgromadzenia i taka czynność nie jest planowana.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu
Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Odpowiedź na interpelację nr 13204
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 13204 Posła na
Sejm RP Pana Grzegorza Furgo
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 13204 Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Furgo w sprawie zaprzestania ochraniania
mieszkań byłych prezydentów RP.
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Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 13204 Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Furgo w sprawie
zaprzestania ochraniania mieszkań byłych prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej (RP) należy wyjaśnić,
że teza postawiona w przedmiotowej interpelacji dotycząca rezygnacji z ochrony byłych Prezydentów RP
nie znajduje potwierdzenia w realizowanych - na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów działaniach ochronnych Biura Ochrony Rządu.
Stosownie bowiem do art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzqdu
(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 985) w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 75, poz. 356 z późn. zm.), Biuro Ochrony Rządu prowadzi
działania ochronne wobec byłych Prezydentów RP. Jednocześnie zakres oraz formy i metody tych działań,
dostosowane do poziomu ewentualnych zagrożeń, zostały doprecyzowane w odrębnych, niejawnych
aktach normatywnych.
Warto również nadmienić, że formy działań ochronnych oraz stosowane środki techniczne służące
zapewniu bezpieczeństwa osobom ochranianym przez Biuro Ochrony Rządu, w tym także byłym
Prezydentom RP, są adekwatne do ewentualnych zagrożeń i wynikają z opracowanych w tym zakresie
algorytmów postępowania formacji, pozwalających w razie konieczności na natychmiastową interwencję.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Odpowiedź na interpelację nr 13250
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 13250 Posłów na
Sejm RP Pani Krystyny Sibińskiej oraz Pana Tomasza Kucharskiego
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 13250 Posłów na Sejm RP Pani Krystyny Sibińskiej oraz Pana Tomasza Kucharskiego
w sprawie Przystanku Woodstock.
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Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 13250 Posłów na Sejm RP Pani Krystyny Sibińskiej oraz Pana
Tomasza Kucharskiego w sprawie Przystanku Woodstock uprzejmie informuję, że ww. wydarzenie
organizowane jest jako impreza masowa i z uwagi na powyższe organizatora obowiązują przepisy ustawy
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1160 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą".
W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator nie później niż 30 dni przed planowanym
terminem jej rozpoczęcia występuje do organu (wójt, burmistrz, prezydent miasta) z wnioskiem o wydanie
przedmiotowego zezwolenia. Ponadto, organizator zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta
powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży
Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem
0 wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej,
zastrzeżeniach

do

stanu

technicznego

obiektu

(terenu)

oraz

przewidywanych

zagrożeniach

(art. 25. ust. 1 ustawy). Przepisy art. 26 i art. 27 ustawy szczegółowo określają dokumentację jaką organizator
dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy właściwy miejscowo komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji,
komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, dysponent zespołów ratownictwa medycznego
1 państwowy inspektor sanitarny w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, wydaje opinię, o której mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy (tj. opinię o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia
imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych
zagrożeniach). Należy zaznaczyć, że ww. opinia ma charakter ostateczny, tj. nie przysługuje dla niej żadna
forma zaskarżenia. Powyższe znajduje potwierdzenie w art. 25 ust. 3a ustawy, który wyłącza stosowanie
do tych opinii art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
Niemniej, należy zauważyć, że opinia m.in. właściwego komendanta powiatowego (miejskiego,
rejonowego) Policji ma charakter pomocniczy wobec decyzji organu (wójt, burmistrz, prezydent miasta),
który wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej. Jednocześnie przesłanki do odmowy wydania
zezwolenia zawarte są w zamkniętym katalogu art. 29 ust. 4 ustawy.
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W tym miejscu należy podkreślić, że organ jest związany treścią opinii w zakresie stwierdzenia, że dana
impreza masowa jest imprezą podwyższonego ryzyka (art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy). Na imprezie masowej
podwyższonego ryzyka obowiązują zaostrzone, w porównaniu do zwykłych imprez, warunki bezpieczeństwa,
w szczególności w następującym zakresie: 1) większa liczebność służby porządkowej i informacyjnej
(zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy), 2) całkowity zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
na imprezach masowych podwyższonego ryzyka (art. 8a ust. 1 ustawy) - na imprezach zwykłych dozwolone
są napoje do 3,5% zawartości alkoholu, 3) organizator imprezy masowej podwyższonego ryzyka obligatoryjnie
utrwala przebieg tej imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk (art. 11 ust. 8 ustawy) - w przypadku imprezy zwykłej organizator może to robić fakultatywnie, chyba
że zajdą inne przesłanki do takiego obowiązku, określone w art. 11 ust. 8 ustawy, 4) kierownik do spraw
bezpieczeństwa na imprezie masowej podwyższonego ryzyka musi być wpisany na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 z późn. zm.), 5) organ wydający zezwolenie obligatoryjnie kontroluje
zgodność przebiegu imprezy masowej podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu
- w przypadku imprezy zwykłej może to robić fakultatywnie.
Jednocześnie należy zaznaczyć, ze ustawa daje organowi możliwość wydania zakazu przeprowadzenia
imprezy już po wydaniu zezwolenia, gdy ten stwierdzi, że zostały naruszone warunki bezpieczeństwa (art. 32).
Organ może również przerwać trwającą imprezę masową z rygorem natychmiastowej wykonalności, jeżeli
stwierdzi niespełnienie przez organizatora warunków określonych w zezwoleniu (art. 31 ust. 4).
W przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku
z planowaną lub przeprowadzoną imprezą masową wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej,
może: zakazać

przeprowadzenia

imprezy

masowej

z

udziałem

publiczności

na

całym

obiekcie

lub w jego wydzielonych sektorach, wprowadzić, na czas określony albo nieokreślony, zakaz przeprowadzenia
przez organizatora imprez masowych na terenie województwa lub jego części (art. 34 ustawy).
Ponadto, ustawa dopuszcza możliwość przerwania imprezy przez wojewodę (art. 34a), jeżeli dalszy jej przebieg
zagraża życiu albo zdrowiu lub mieniu w znacznych rozmiarach, gdy organizator w sposób niewystarczający
podejmuje działania, zapewniające bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa, Polska
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BMP-0713-3-102/2017

Odpowiedź na interpelację nr 13252
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacje Posła na Sejm RP Pani
Anny Elżbiety Sobeckiej o numerze 13252 oraz 13253.
W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacje
interpelacje Posła na Sejm RP Pani Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie bezpieczeństwa Polski w związku z
zamachem terrorystycznym w Wielkiej Brytanii (nr 13252) oraz bezpieczeństwa Polaków mieszkających w
Wielkiej Brytanii, w związku z atakiem terrorystycznym w Londynie (nr 13253).
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Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelacje Posła na Sejm RP Pani Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie bezpieczeństwa
Polski w związku z zamachem terrorystycznym w Wielkiej Brytanii (nr 13252) oraz bezpieczeństwa Polaków
mieszkających w Wielkiej Brytanii w związku z atakiem terrorystycznym w Londynie (nr 13253)
uprzejmie wyjaśniam, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii
pozostają we właściwości Ministra Spraw Zagranicznych, który na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia
25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1274 z późn. zm.) sprawuje nadzór nad wykonywaniem
funkcji konsularnych. Natomiast, stosownie do art. 1 ww. ustawy, zadaniem konsula jest ochrona interesów
Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli za granicą, a także zapoznawanie się z sytuacją w państwie
przyjmującym (art. 18 pkt 8 ustawy Prawo konsularne).
Odnosząc się do zagadnienia stanu bezpieczeństwa Polski pragnę wskazać, że zagrożenie
terrorystyczne w kraju utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie. Należy bowiem zauważyć, że poziom
zagrożenia atakiem terrorystycznym jest stale monitorowany w ramach działającego pod przewodnictwem
Ministra

Spraw

Wewnętrznych

i

Administracji

Międzyresortowego Zespołu

do

Spraw

Zagrożeń

Terrorystycznych fMZds.ZT)1. Podczas posiedzenia MZds.ZT w dniu 30 czerwca 2017 roku, na podstawie
informacji przedstawionych przez przedstawicieli służb i organów wchodzących w skład polskiego systemu
antyterrorystycznego, nie rekomendowano wprowadzenia w Polsce stopnia alarmowego na podstawie ustawy
z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904 z późn. zm.).
Jednocześnie należy zaznaczyć, że na podstawie art. 3 ust. 1 ww. ustawy organem odpowiedzialnym
za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym jest Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
(ABW), który koordynuje podejmowane przez służby specjalne czynności analityczno-informacyjne dotyczące
zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz wymianę informacji przekazywanych w tym zakresie

1 W skład Zespołu, oprócz przewodniczącego wchodzą, jako jego zastępcy: Minister Spraw Zagranicznych, Minister Rozwoju
i Finansów, Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz Minister - Członek Rady Ministrów Koordynator Służb
Specjalnych. Pozostałymi członkami Zespołu są Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych, Szef Obrony Cywilnej Kraju, Szef Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Biura Ochrony Rządu, Komendant Główny Policji, Komendant Główny
Straży Granicznej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódca Operacyjny Rodzajów
Sił Zbrojnych, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz Dyrektor Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa. Do udziału w spotkaniach zapraszany jest również Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a także przedstawiciel
Prokuratury Krajowej.
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m.in. przez Policję. Szef ABW koordynuje również czynności operacyjno-rozpoznawcze podejmowane
przez służby specjalne oraz m.in. przez Policję, Straż Graniczną i Żandarmerię Wojskową.
W tym miejscu należy podkreślić, że Policja prowadzi stałą współpracę z Centrum Antyterrorystycznym
ABW w zakresie wymiany informacji, zgodnie z katalogiem incydentów o charakterze terrorystycznym
określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2016 roku
w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym (Dz.

U. poz.

1092 z późn. zm.).

Na bieżąco koordynowane są także czynności realizowane w poszczególnych zarządach terenowych
Centralnego Biura Śledczego Policji mające związek ze zdarzeniami z użyciem materiałów i urządzeń
wybuchowych na terenie kraju.
Policja weryfikuje wszystkie informacje mogące wskazywać na potencjalne zagrożenia ze strony
organizacji terrorystycznych. Prowadzone działania obejmują m.in. analizę zaistniałych zdarzeń o charakterze
terrorystycznym oraz przygotowanie do skutecznego reagowania na takie zdarzenie. Funkcjonariusze Biura
Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji sukcesywnie prowadzą treningi i ćwiczenia
na szczeblu krajowym i międzynarodowym, przygotowując się do optymalnego prowadzenia działań
kontrterrorystycznych. Warto w tym miejscu nadmienić, że Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP wchodzi
w skład Unijnej Grupy Zadaniowej ATLAS, zrzeszającej specjalne jednostki interwencyjno-antyterrorystyczne
w Europie. W ramach ww. grupy na bieżąco prowadzona jest współpraca w zakresie wymiany doświadczeń,
analizy

zagrożeń

i

zaistniałych

zdarzeń.

Współpraca ta

pozwala

zwiększyć zdolności

jednostek

antyterrorystycznych Policji w zakresie neutralizowania zagrożeń o charakterze terrorystycznym.
Dodatkowo, na bieżąco gromadzone są informacje o osobach i grupach mogących mieć związek
działalnością terrorystyczną lub powiązanych z nielegalnym nabywaniem, wytwarzaniem oraz używaniem
materiałów i urządzeń wybuchowych (w tym o charakterze aktów terroru), a także z incydentami noszącymi
znamiona fałszywych powiadomień o podłożeniu materiałów lub urządzeń wybuchowych. Prowadzone zbiory
danych są wykorzystywane podczas realizacji czynności ukierunkowanych na rozpoznawanie i zwalczanie
przestępczości zorganizowanej oraz rozpoznawanie zagrożeń o charakterze terrorystycznym.
Jednocześnie pragnę nadmienić, że w przypadku uzyskania jakichkolwiek informacji o czynach
mających charakter

terrorystyczny, Policja

natychmiast podejmuje działania w celu ich

weryfikacji

oraz skutecznego zapobieżenia wystąpieniu tego rodzaju zdarzeń.
Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-103/2017

Odpowiedź na interpelację nr 13253
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 13253 Posła na
Sejm RP Pani Anny Elżbiety Sobeckiej
W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 13253 Posła na Sejm RP Pani Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie bezpieczeństwa
Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, w związku z atakiem terrorystycznym w Londynie.
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Minister
ijmf Spraw Wewnętrznych
i Administracji
BMP-0713-3-103/2017/MM

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 13253 Posła na Sejm RP Pani Anny Elżbiety Sobeckiej
dotyczącej

bezpieczeństwa

Polaków

mieszkających

w

Wielkiej Brytanii

w

związku z

atakiem

terrorystycznym w Londynie uprzejmie informuję, że stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w przedmiotowej sprawie zostało szczegółowo przedstawione w odpowiedzi na interpelację
Pani Poseł numer 13252 w sprawie bezpieczeństwa Polski w związku z zamachem terrorystycznym w Wielkiej
Brytanii.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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02-591 Warszawa, Polska
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw

Warszawa, 2017-07-11

Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-104/2017

Odpowiedź na interpelację nr 13255
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 13255 Posła na
Sejm RP Pani Anny Elżbiety Sobeckiej
W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 13255 Posła na Sejm RP Pani Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie bezpieczeństwa
Polski w związku z zamachem terrorystycznym w Wielkiej Brytanii.

Załączniki:
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Minister
Ijp Spraw Wewnętrznych
i Administracji
BMP-0713-3-104/2017/MM

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 13255 Posła na Sejm RP Pani Anny Elżbiety Sobeckiej
w sprawie bezpieczeństwa Polski w związku z zamachem terrorystycznym w Wielkiej Brytanii, przekazaną
zgodnie

z właściwością

przez

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

(sygn. SM.2113.205.2017/2),

uprzejmie informuję, że ww. wystąpienie jest tożsame z interpelacją Pani Poseł o numerze 13252.
Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
zostało szczegółowo przedstawione w odpowiedzi na ww. wystąpienie i pozostaje aktualne.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa, Polska
mswia.gov.pl

tel. +48 22 621 20 20
fax +48 22 601 39 88
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Odpowiedź na interpelację nr 13384

Warszawa, 2017-07-13

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-105/2017

Odpowiedź na interpelację nr 13384
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 13384 Posła na
Sejm RP Pani Aldony Młyńczak
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 13384 Posła na Sejm RP Pani Aldony Młyńczak w sprawie zaostrzenia wymagań
szkoleniowych dla funkcjonariuszy Policji.
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0>§gk Minister
WĘm Spraw Wewnętrznych
i Administracji
BMP-0713-3-105/2017/MM

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi
w

sprawie

na

zaostrzenia

interpelację numer 13384 Posła
wymagań

szkoleniowych

na Sejm

dla funkcjonariuszy

RP Pani Aldony Młyńczak
Policji

należy

zauważyć,

że postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji jest wieloetapową i wieloaspektową procedurą,
w trakcie której - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - sprawdzane są różne umiejętności
i predyspozycje kandydatów, niezbędne do wykonywania zawodu policjanta.
Selekcja i ocena kandydatów do służby w Policji realizowana jest na podstawie art. 25 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1782 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku
do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432 z późn. zm.).
Służbę w Policji może więc pełnić osoba posiadająca m.in. zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
którą ustalają komisje lekarskie. Aktem

prawa regulującym działalność przedmiotowych komisji

jest ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu
do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 1822 z późn. zm.), natomiast orzekanie o stanie zdrowia
kandydatów do służby w Policji realizowane jest na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami
zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu
(Dz. U. poz. 1898). Należy również dodać, że jednym z etapów postępowania kwalifikacyjnego jest test
psychologiczny, który ma na celu ocenę predyspozycji intelektualnych i osobowościowych kandydata
do służby oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Jednocześnie, oprócz działań podejmowanych przez Policję na etapie doboru kandydatów
do służby, także w jej trakcie realizowane są liczne przedsięwzięcia, których celem jest przeciwdziałanie
nieprawidłowym zachowaniom funkcjonariuszy, np. poprzez działalność Pełnomocnika Komendanta
Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, czy wprowadzenie do programu szkolenia zawodowego
dla absolwentów szkół wyższych zagadnień dotyczących zasad etycznych i wartości w służbie.
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Warto również nadmienić, że z informacji przedstawionych przez Biuro Spraw Wewnętrznych
Komendy Głównej Policji za 2016 rok wynika, że bezprawne zachowania policjantów, polegające
na stosowaniu przemocy, stanowią margines przypadków. Powyższe potwierdzają wyniki badania
przeprowadzonego w 2015 roku na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w zakresie występowania w Policji agresji skierowanej przeciwko osobom spoza Policji, które wskazują
że skala nadmiernie agresywnych zachowań policjantów wynosi 0,06% w stosunku do wszystkich
interwencji.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa, Polska
mswia.gov.pl

tel. +48 22 621 20 20
fax +48 22 601 39 88
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw

Warszawa, 2017-08-10

Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-107/2017

Odpowiedź na interpelację nr 13396
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 13396 Posła na
Sejm RP Pana Stefana Romeckiego
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 13396 Posła na Sejm RP Pana Stefana Romeckiego w sprawie włączenia pracowników
urzędów morskich do systemu emerytur mundurowych.
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Minister
Spraw Wewnętrznych
i Administracji

BMP-0713-3-107/2017/MM

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 13396 Posła na Sejm RP Pana Stefana Romeckiego
w sprawie włączenia pracowników urzędów morskich do systemu emerytur mundurowych uprzejmie
informuję, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie są prowadzone prace legislacyjne,
których celem byłoby objęcie pracowników Urzędów Morskich zakresem podmiotowym ustawy z dnia
18 lutego

1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, z późn. zm.). Jednocześnie należy
wyjaśnić, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie jest właściwy w zakresie problematyki
dotyczącej emerytur dla funkcjonariuszy i urzędników urzędów morskich oraz celnych. Powyższe
pozostaje bowiem w zakresie kompetencji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
oraz Ministra Rozwoju i Finansów.
Natomiast w kontekście zagadnień poruszonych przez Pana Posła trzeba zauważyć, że włączenie
niektórych funkcjonariuszy Służby Celnej do systemu zaopatrzenia emerytalnego było wynikiem
stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 3 marca 2015 r. (sygn. akt TK 39/13)
podkreślił m.in., że służby mundurowe (i umundurowane) nie tworzą bezwzględnie jednolitej kategorii
zawodowej. Każda z grup obejmowanych tym mianem - w tym także Służba Celna - ma bowiem własną specyfikę,
która może uzasadniać ich swoiste różnicowanie. Porównując regulacje prawne dotyczące Służby Celnej i Policji
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że Służba Celna wykonuje w pierwszym rzędzie zadania związane z polityką
i

ochroną

interesów fiskalnych

państwa

oraz ochroną

rynku

wewnętrznego,

polskich

producentów

i konsumentów oraz producentów i konsumentów na obszarze unijnym. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny
podkreślił, że ustawodawca powierzył Służbie Celnej jeszcze inne zadania niż właściwe jej ustawowej misji,
tj. rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie określonych przestępstw i wykroczeń. W opinii
Trybunału Konstytucyjnego funkcjonariusze Służby Celnej, którzy bezpośrednio rozpoznają, wykrywają,
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zapobiegają

i

zwalczają

określone

typy

przestępstw

i

wykroczeń

wykonują

zadania

podobne

do ustawowych zadań funkcjonariuszy Policji. To podobieństwo przekłada się na zakres faktycznie
podejmowanych czynności i stopień narażenia życia i zdrowia. W konkluzji Trybunał Konstytucyjny stwierdził,
że nie znajduje konstytucyjnego uzasadnienia odmienne potraktowanie tej grupy funkcjonariuszy Służby Celnej
wobec funkcjonariuszy Policji w zakresie prawa do zabezpieczenia społecznego. W efekcie powyższego
do

systemu

zaopatrzenia

emerytalnego

nie

zostali

włączeni

wszyscy funkcjonariusze

Służby

Celnej

(Celno-Skarbowej), lecz tylko ci, którzy wykonują lub wykonywali zadania polegające na rozpoznawaniu,
wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw, a także ich zapobieganiu oraz ściganiu sprawców tych przestępstw.
Podsumowując należy podkreślić, że jest wiele grup zawodowych, które wykonują swoje zadania
w umundurowaniu, jednak zasadniczym kryterium, które przesądza o kwalifikowaniu do systemu zaopatrzenia
emerytalnego, jest charakter formacji, specyfika wykonywanych zadań, warunki służby oraz inne cechy
uzasadniające objęcie tym szczególnym systemem.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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