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KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
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BMP-0713-3-108/2017

Odpowiedź na interpelację nr 13477

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 13477 Posła na
Sejm RP Pana Adama Andruszkiewicza

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 13477 Posła na Sejm RP Pana Adama Andruszkiewicza w sprawie nowego 
umundurowania dla policjantów
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Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 13477 Posła na Sejm RP Pana Adama Andruszkiewicza 

w sprawie nowego umundurowania dla policjantów uprzejmie informuję, że obecnie trwają prace 

nad zmianą rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. 

w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90 poz. 738, z późn. zm.), które są na etapie 

uzgodnień międzyresortowych.

Planowana zmiana umundurowania policyjnego dotyczy ubioru ćwiczebnego policjanta. 

Obowiązujący od 1997 roku wzór tego ubioru zostanie zastąpiony nowym wzorem, dostosowanym 

do wymogów służby oraz oczekiwań policjantów.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że nowe wzory ubioru ćwiczebnego były wcześniej 

testowane w jednostkach Policji. Uwagi i sugestie zgłoszone przez policjantów zostaną uwzględnione 

przy ustaleniu ostatecznego wzoru ubioru.

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

Warszawa, 2017-08-01

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-109/2017

Odpowiedź na interpelację nr 13472

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 13472 Posłów na 
Sejm RP Pana Pawła Kobylińskiego oraz Pana Mirosława Suchonia

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 13472 Posłów na Sejm RP Pana Pawła Kobylińskiego oraz Pana Mirosława Suchonia w 
sprawie zakupu nowych mundurów dla Policji.

Załączniki:
1. ODPOWIEDŹ NA INT. NR 13472.DOC
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Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 13472 Posłów na Sejm RP Pana Pawła Kobylińskiego 

oraz Pana Mirosława Suchonia w sprawie zakupu nowych mundurów dla Policji uprzejmie informuję, 

że obecnie trwają prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90 poz. 738, z późn. zm.), 

które są na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Planowana zmiana umundurowania policyjnego dotyczy ubioru ćwiczebnego policjanta. 

Obowiązujący od 1997 roku wzór tego ubioru zostanie zastąpiony nowym wzorem, dostosowanym 

do wymogów służby oraz oczekiwań policjantów.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że nowe wzory ubioru ćwiczebnego były wcześniej testowane 

w jednostkach Policji. Uwagi i sugestie zgłoszone przez policjantów zostaną uwzględnione przy ustaleniu 

ostatecznego wzoru ubioru.

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

Warszawa, 2017-07-19

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-111/2017

Odpowiedź na interpelację nr 13626

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 13626 Posła na
Sejm RP Pana Roberta Winnickiego

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 13626 Posła na Sejm RP Pana Roberta Winnickiego w sprawie sposobu działania Policji 
oraz zasadności karania mandatem.

Załączniki:
ODPOWIEDŹ NA INT. NR 13626_P.DOC1.
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Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 13626 Posła na Sejm RP Pana Roberta Winnickiego w sprawie 

sposobu działania Policji oraz zasadności karania mandatem uprzejmie informuję, że funkcjonariusze Policji 

oraz Straży Granicznej podczas prowadzonych kontroli korzystają z terminali mobilnych umożliwiających dostęp 

do baz danych takich jak: KSIP (Krajowy System Informacji Policji), SIS2 (System Informacyjny Schengen), 

CEL (Centralna Ewidencja Ludności) czy też Interpol. Policjant może także opcjonalnie dokonać sprawdzenia 

w CEK (Centralna Ewidencja Kierowców), CEP (Centralna Ewidencja Pojazdów), REGON oraz Noe.NET 

(Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności).

Jednocześnie informuję, że ocena stanu informatyzacji i wyposażenia patroli Policji w kontekście 

możliwości sprawdzenia w trakcie kontroli na podstawie dokumentów wszelkich statusów systemowych 

kontrolowanej osoby, była przedmiotem treści części dokumentu opracowanego przez Komendę Główną 

Policji pod nazwą Analiza informacji udzielonych przez Komendantów Wojewódzkich/Stołecznego Policji 

w sprawie wykonania polecenia Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha dotyczqcego 

wdrożenia zaleceń wynikających z zadania audytowego realizowanego w 2016 r. pt. Analiza w zakresie 

funkcjonowania Stanowisk Kierowania w jednostkach podległych Komendantom Wojewódzkim Policji 

w zakresie optymalności zorganizowania i funkcjonowania SK w jednostkach organizacyjnych Policji.

Na podstawie danych wygenerowanych z Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji (SWD) 

stwierdzono, że liczba patroli na dobę waha się od 7 do 12 tysięcy, a średnia liczba patroli na dobę wynosi 

około 10 tysięcy, we wszystkich możliwych systemach zmianowych. Autorzy Analizy wskazują, że przy 

założeniu, iż do profesjonalnego, szybkiego i efektywnego wykonywania czynności służbowych, każdy patrol 

przed podjęciem służby powinien być wyposażony w nowoczesny terminal mobilny, ich szacunkowa, 

minimalna liczba powinna być zbliżona do średniej dobowej liczby patroli, czyli wynosić około 10 tysięcy.

W 2016 roku dokonano zakupu 1 236 nowych terminali Bluebird EF500R, a na 2017 rok zaplanowano 

uruchomienie procedury przetargowej i zakup kolejnych, około 3 000 sztuk, co da łączną liczbę około 4 236 

terminali i będzie stanowiło około 42% oszacowanego zapotrzebowania minimalnego i około 30% 

postulowanego zapotrzebowania optymalnego.
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Odnosząc się natomiast do zasadności nałożenia grzywny na kierującego, który nie posiada 

przy sobie dokumentu prawa jazdy, należy zauważyć, że ustawodawca rozróżnił w polskim prawodawstwie 

i spenalizował zachowanie polegające na nieposiadaniu w ogóle uprawnień do kierowania danym pojazdem - 

art. 94 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, z późn. zm.) 

oraz zachowanie polegające na nieposiadaniu przy sobie wymaganych dokumentów (w tym np. prawa jazdy 

lub innych wymaganych zaświadczeń) - art. 95 Kw. Natomiast obowiązkiem funkcjonariusza Policji 

czy też Straży Granicznej jest podjęcie właściwej (przewidzianej przepisami prawa) reakcji na ujawniony czyn. 

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że w każdej indywidualnej sytuacji funkcjonariusz może podjęć decyzję, 

iż karanie sprawcy wykroczenia jest niecelowe i zastosować środki oddziaływania wychowawczego w postaci 

pouczenia, zwrócenia uwagi lub ostrzeżenia (art. 41 Kw).

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

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

tel. +48 22 621 20 20 
fax +48 22 601 39 88

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

Warszawa, 2017-07-27

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-113/2017

Odpowiedź na interpelację nr 13724

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 13724 Posła na
Sejm RP Pani Kamili Gasiuk-Pihowicz

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 13724 Posła na Sejm RP Pani Kamili Gasiuk-Pihowicz w sprawie zapewnienia 
bezpieczeństwa demonstracjom, na przykładzie wydarzeń w Radomiu w dniu 24 czerwca 2017 roku.

Załączniki:

1. ODP_MSWIA_INT13724.DOC

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

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 13724 Posła na Sejm RP Pani Kamili Gasiuk-Pihowicz 

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa demonstracjom, na przykładzie wydarzeń w Radomiu w dniu 

24 czerwca 2017 roku, uprzejmie informuję, że stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji na powyższe wystąpienie zostało przedstawione przy odpowiedzi na zapytanie numer 

3693 Posłów na Sejm RP Pana Pawła Kobylińskiego i Pani Kamili Gasiuk-Pihowicz w sprawie zajść podczas 

demonstracji Komitetu Obrony Demokracji w Radomiu w dniu 24 czerwca 2017 roku.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

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

tel. +48 22 621 20 20 
fax +48 22 601 39 88

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

Warszawa, 2017-07-20

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-115/2017

Odpowiedź na interpelację nr 13671

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 13671 Posła na
Sejm RP Kazimierza Matusznego

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 13671 Posła na Sejm RP Kazimierza Matusznego dotyczącą zalecenia kontrolnego 
Wojewody Śląskiego w sprawie zwrócenia dotacji udzielonych na potrzeby usuwania skutków klęsk i 
powodzi w latach 2014-2015 w gminie Koszarawa.

Załączniki:
1. ODPOWIEDŹ NA INT. NR 13671.DOC

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

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 13671 Posła na Sejm RP Kazimierza Matusznego dotyczącą 

zalecenia kontrolnego Wojewody Śląskiego w sprawie zwrócenia dotacji udzielonych na potrzeby usuwania 

skutków klęsk i powodzi w latach 2014-2015 w gminie Koszarawa, przekazaną przy piśmie Sekretarza Stanu 

Sekretarza do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Grzegorza Schreibera 

(sygn. DSP.INT.4810.381. 2017), uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie należy wyjaśnić, że interpelacja dotyczy zalecenia pokontrolnego Wojewody Śląskiego 

w sprawie zwrotu nienależnie pobranych środków dotacji do budżetu państwa w kwocie 2.014.745,00 zł 

wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia podpisania przez kierownika jednostki kontrolującej 

wystąpienia pokontrolnego. Powyższe zalecenie zostało sformułowane na podstawie ustaleń kontroli 

przeprowadzonej w gminie Koszarawa w dniach od 14 września do 25 listopada 2016 roku. Kontrolą objęto 

wówczas 14 zadań, na które gmina otrzymała w latach 2014-2015 dotacje z rezerwy celowej budżetu 

państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zadania dotyczyły głównie remontu 

dróg lokalnych (12 zadań) oraz jednego mostu i urzędu gminy. Realizacja przez gminę wszystkich dotowanych 

zadań została oceniona negatywnie, a na taką ocenę złożyły się następujące ustalenia:

■ realizacja zadań na działkach ewidencyjnych, których właścicielem nie była gmina Koszarawa,

■ realizacja zadania na drodze, której utrzymanie należy do zadań własnych powiatu,

■ nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Najpoważniejsze zarzuty, potencjalnie skutkujące zwrotem środków dotacji, zostały sformułowane 

w stosunku do finansowania dróg. Z dokumentów kontroli wynika bowiem, że drogi te nie miały statusu dróg 

gminnych, a także, iż zostały one poprowadzone na gruntach niebędących własnością gminy.

Odnosząc się do powyższego należy zauważyć, że dotacje z budżetu państwa zostały przyznane 

na realizację zadań własnych gmin. Zadania te są określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) i obejmują m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, 

mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2). Inne zadania mogą być przekazane
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gminie tylko w drodze ustawy, z zapewnieniem środków finansowych niezbędnych do ich realizacji 

(art. 7 ust. 3).

Z wystąpienia pokontrolnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że statusu dróg gminnych 

nie posiadają następujące drogi:

1) droga gminna Do Bełkusa w km 0+030-0+260,

2) droga gminna Do Liscoka w km 0+000-0+110,

3) droga gminna Browarek w km 0+000-0+380,

4) droga gminna Jałowiec wraz z przepustem w km 0+037-0+433, 0+526-0+433,

5) droga gminna Kowole wraz z wyrwą powstałą przy drodze i moście km 0+000-0+175,

6) droga gminna Graniczna w km 0+000-0+720,

7) droga gminna Sitarze w km 0+000-0+040,

8) droga gminna Zaolzie w km 0+000-0+307,

9) droga gminna Jagzonie w km 0+000-0+050,

10) droga gminna Duchały w km 0+000-0+169,

11) droga gminna Kachle w km 0+000-0+125,

12) droga gminna Kraisko w km 0+000-0+042 oraz 0+104-0+185 wraz z rozwidleniem 0+123-0+186.

W wyniku prowadzonej kontroli ustalono również, że drogi te nie zostały przejęte przez gminę 

zgodnie z prawem. Należy zauważyć, że działki, na których położone są drogi nabył Skarb Państwa w drodze 

zasiedzenia zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Żywcu, Wydział I Cywilny z dnia 11 czerwca 

2010 roku, sygn. akt. I NS 216/06 (według orzeczenia nieruchomości zostały nabyte z dniem 1 stycznia 

1985 roku). Jednak gmina - do dnia przyznania dotacji - nie zdołała doprowadzić do ostatecznego 

uregulowania stanu prawnego nieruchomości, jednocześnie powołując się na porozumienie ze Skarbem 

Państwa, w imieniu którego działał Starosta Żywiecki w zakresie remontu, przebudowy i odbudowy dróg 

położonych na działkach drogowych szczegółowo wymienionych w postanowieniu Sądu Rejonowego 

w Żywcu. Zgodnie z ww. porozumieniem Gmina Koszarawa przejęła wszelkie obowiązki dotyczące 

odbudowy, przebudowy, remontów dróg, w tym związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 

powstałych na tych działkach, bez wskazania wzajemnego rozliczenia finansowego. Należy zauważyć, 

że Gmina Koszarawa nie wystąpiła do Wojewody Śląskiego o nabycie z mocy prawa działek ewidencyjnych 

objętych przedmiotowym postanowieniem Sądu Rejonowego w Żywcu. Wskazania również wymaga, 

że przebieg dróg nie został ustalony przez radę gminy, co należy uznać za naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.). Wprawdzie rada 

gminy uwzględniła nazwy dróg w uchwale Nr XXIII/150/01 z dnia 16 marca 2001 roku w sprawie zaliczenia 

dróg do kategorii dróg gminnych, jednak działanie takie nie jest wystarczające bez dokładnego określenia 

przebiegu takich dróg.

W konsekwencji powyższego kontrolujący ustalili, że dotowane drogi nie stanowią dróg gminnych 

w rozumieniu ww. ustawy i mogą być uznane jedynie za drogi wewnętrzne. Zauważyć należy, że umowy
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o dotacje zawierane pomiędzy gminą a wojewodą dotyczyły remontu dróg publicznych. Gmina, zawierając 

takie umowy powinna wiedzieć, że dotyczą one dróg nieposiadających statusu, wskazanych w umowach. 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że ustalenia i wnioski przedmiotowej kontroli są prawidłowe.

Niezależnie jednak od powyższego należy mieć na względzie społeczny wymiar poczynionych 

inwestycji. Pomimo, że drogi nie mogą być zaliczone do dróg publicznych to - jak wynika z treści interpelacji - 

spełniają one swoją rolę i służą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy. W związku z powyższym można 

rozważyć skorzystanie z przepisu art. 55 w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, z późn. zm.), na podstawie którego należności pieniężne 

mające charakter cywilnoprawny, przypadające organom administracji rządowej mogą być umarzane 

w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty (art. 55), jeżeli zachodzi 

interes publiczny (art. 56 ust. 1 pkt 5).

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 
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Stefana Batorego 5

Warszawa, 2017-08-23

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-116/2017

Odpowiedź na interpelację nr 13831

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 13831

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 13831 Posłów na Sejm RP Pana Artura Gierady, Pani Agnieszki Pomaskiej, Pani Joanny 
Muchy, Pana Rafała Trzaskowskiego, Pana Sławomira Nitrasa, Pana Piotra Cieślińskiego, Pana Pawła 
Olszewskiego oraz Pana Cezarego Tomczyka w sprawie zamieszek na ulicy Żeromskiego w Radomiu w 
dniu 24 czerwca 2017 roku.

Załączniki:
1. ODPOWIEDŹ NA INT NR 13831.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć 
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Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 13831 Posłów na Sejm RP Pana Artura Gierady, 

Pani Agnieszki Pomaskiej, Pani Joanny Muchy, Pana Rafała Trzaskowskiego, Pana Sławomira Nitrasa, 

Pana Piotra Cieślińskiego, Pana Pawła Olszewskiego oraz Pana Cezarego Tomczyka w sprawie zamieszek 

na ulicy Żeromskiego w Radomiu w dniu 24 czerwca 2017 roku, na podstawie informacji przekazanych 

przez Komendę Główną Policji, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Do realizacji zabezpieczenia zgromadzenia, mającego na celu uczczenie 41. rocznicy Radomskiego 

Czerwca 1976, na etapie planowania zostało wyznaczonych siedmiu policjantów. Przeprowadzona 

wewnętrzna kontrola ujawniła, że faktycznie w zabezpieczeniu zgromadzenia uczestniczyło trzech 

policjantów. W związku z wynikami ww. kontroli, a także wydarzeniami, które miały miejsce podczas 

zgromadzenia, w dniu 26 czerwca 2017 roku z pełnionego stanowiska odwołanych zostało dwóch 

policjantów pełniących dotychczas służbę na stanowiskach kierowniczych Komisariatu Policji I w Radomiu 

oraz w dniu 27 czerwca 2017 roku - Komendant Miejski Policji w Radomiu.

W następstwie zdarzeń zaistniałych podczas zgromadzenia dokonano zatrzymania czterech 

mężczyzn, którym przedstawiono zarzuty o popełnienie przestępstwa z art. 158 § 1 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.). Mężczyzn doprowadzono 

do Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód w Radomiu, gdzie po przesłuchaniu wobec każdego z nich 

zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Nie podjęto decyzji o upublicznieniu 

wizerunku ww. osób. Dochodzenie w sprawie prowadzone jest przez Wydział Kryminalny Komendy 

Miejskiej Policji w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód w Radomiu.

Jednocześnie Komisariat Policji I w Radomiu prowadzi postępowanie w sprawie o wykroczenie 

określone w art. 52 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j.: Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1094 z późn. zm.). W toku czynności wyjaśniających ustalono tożsamość siedemnastu z dwudziestu 

sprawców zdarzenia. Podczas prowadzonych czynności, w charakterze osoby, co do której istnieje 

uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, przesłuchano szesnaście 

osób, z grona których w stosunku do jednej (nieletniego) w dniu 13 lipca 2017 roku materiały zostały

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

tel. +48 222 500 112 
fax +48 22 601 39 88
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przesłane do Sądu Rejonowego w Radomiu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Wnioski o ukaranie 

pozostałych piętnastu osób zostały przekazane do Sądu Rejonowego w Radomiu w dniu 7 sierpnia 

2017 roku. Ponadto trwają czynności mające na celu ustalenie miejsca pobytu jednego ze sprawców 

oraz zmierzające do ustalenia tożsamości pozostałych trzech uczestników zdarzenia.

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. +48 222 500 112 
fax +48 22 601 39 88
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul. 
Stefana Batorego 5

Warszawa, 2017-07-28

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-117/2017

Odpowiedź na interpelację nr 13812

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 13812 Posła na
Sejm RP Pana Konrada Głębockiego

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 13812 Posła na Sejm RP Pana Konrada Głębockiego w sprawie walki z dopalaczami.

Załączniki:
1. ODP_INT13812.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć 
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu: 
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BMP-0713-3-117/2017/MM

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację numer 13812 Posła na Sejm RP Pana Konrada Głębockiego w sprawie 

walki z dopalaczami uprzejmie informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dostrzega 

problem, jaki stanowią dopalacze, ich szkodliwość oraz wpływ na zdrowie i życie wielu osób.

Działania legislacyjne w zakresie zmian dotyczących nowych substancji psychoaktywnych, 

tzw. dopalaczy, wymagają zmian zapisów w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 783) oraz ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) i pozostają w kompetencji ministra właściwego do spraw zdrowia.

Stosowane obecnie uregulowania, obejmujące zakaz wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu 

nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych na podstawie norm prawa administracyjnego 

nie są wystarczająco skuteczne w obszarze ograniczania ich dostępności. Zmiany, których wprowadzenie 

wydaje się konieczne, powinny odnosić się do umożliwienia niezwłocznej aktualizacji przepisów 

określających substancje niedozwolone, w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej reakcji na pojawianie 

się na rynku nowych substancji.

W Ministerstwie Zdrowia został powołany Zespół do spraw opracowania nowych rozwiqzań 

legislacyjnych mających na celu przeciwdziałanie używaniu środków zastępczych i nowych substancji 

psychoaktywnych. W pracach niniejszego gremium, poza przedstawicielami Ministra Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego, uczestniczą również przedstawiciele Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

w tym Policji oraz Ministra Sprawiedliwości, a także Ministra Rozwoju i Finansów.

Wypracowane przez ww. Zespół rozwiązania powinny w szczególności pozwolić na szybsze 

wprowadzanie zmian prawnych dotyczących nowych substancji, co pozostaje istotne również w aspekcie 

wchodzących w najbliższym czasie nowych regulacji w przepisach Unii Europejskiej, które będą obligowały 

kraje członkowskie do wprowadzania mechanizmów prawnych umożliwiających objęcie kontrolą nowych 

substancji, w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy.

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



jlAgl Minister 
*f08? Spraw Wewnętrznych 
wfr* i Administracji

BMP-0713-3-117/2017/MM

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację numer 13812 Posła na Sejm RP Pana Konrada Głębockiego w sprawie 

walki z dopalaczami uprzejmie informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dostrzega 

problem, jaki stanowią dopalacze, ich szkodliwość oraz wpływ na zdrowie i życie wielu osób.

Działania legislacyjne w zakresie zmian dotyczących nowych substancji psychoaktywnych, 

tzw. dopalaczy, wymagają zmian zapisów w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 783) oraz ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) i pozostają w kompetencji ministra właściwego do spraw zdrowia.

Stosowane obecnie uregulowania, obejmujące zakaz wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu 

nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych na podstawie norm prawa administracyjnego 

nie są wystarczająco skuteczne w obszarze ograniczania ich dostępności. Zmiany, których wprowadzenie 

wydaje się konieczne, powinny odnosić się do umożliwienia niezwłocznej aktualizacji przepisów 

określających substancje niedozwolone, w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej reakcji na pojawianie 

się na rynku nowych substancji.

W Ministerstwie Zdrowia został powołany Zespół do spraw opracowania nowych rozwiązań 

legislacyjnych mających na celu przeciwdziałanie używaniu środków zastępczych i nowych substancji 

psychoaktywnych. W pracach niniejszego gremium, poza przedstawicielami Ministra Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego, uczestniczą również przedstawiciele Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

w tym Policji oraz Ministra Sprawiedliwości, a także Ministra Rozwoju i Finansów.

Wypracowane przez ww. Zespół rozwiązania powinny w szczególności pozwolić na szybsze 

wprowadzanie zmian prawnych dotyczących nowych substancji, co pozostaje istotne również w aspekcie 

wchodzących w najbliższym czasie nowych regulacji w przepisach Unii Europejskiej, które będą obligowały 

kraje członkowskie do wprowadzania mechanizmów prawnych umożliwiających objęcie kontrolą nowych 

substancji, w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy.

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

Warszawa, 2017-08-01

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-118/2017

Odpowiedź na interpelację nr 14003

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 14003 Posła na
Sejm RP Pana Arkadiusza Marchewki

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 14003 Posła na Sejm RP Pana Arkadiusza Marchewki w sprawie organizacji 
Przystanku Woodstock.

Załączniki:
1. ODP_INT14003.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć 
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu: 
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BMP-0713-3-118/2017/MM

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14003 Posła na Sejm RP Pana Arkadiusza Marchewki 

w sprawie organizacji Przystanku Woodstock uprzejmie informuję, że procedurę uzyskiwania pozwolenia 

na przeprowadzenie imprezy masowej regulują przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 r.

0 bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".

Organizator ubiegający się o przedmiotowe pozwolenie, składa wniosek do właściwego organu 

gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta). Do wniosku dołącza określoną w przepisach dokumentację, 

wśród której znajdują się opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia 

imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych 

zagrożeniach, wydane przez właściwych miejscowo komendantów Policji i Państwowej Straży Pożarnej, 

dysponenta zespołów ratownictwa medycznego oraz państwowego inspektora sanitarnego.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy, właściwy miejscowo komendant powiatowy (rejonowy, miejski) 

Policji oraz właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej wydają 

opinię, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2, na podstawie lustracji obiektu (terenu), na którym ma być 

przeprowadzona impreza masowa oraz na podstawie przedłożonych przez organizatora dokumentów

1 informacji, o których mowa w art. 25 ust. 2. Ponadto, właściwy miejscowo komendant powiatowy 

(rejonowy, miejski) Policji wydaje opinię dodatkowo na podstawie analizy ryzyka, określającej 

przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego mogące wystąpić w związku z imprezą 

masową (art. 28 ust. 2).

Należy zatem zauważyć, że przepisy ustawy nie wymieniają ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych wśród podmiotów wydających opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy.

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

Warszawa, 2017-08-02

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-119/2017

Odpowiedź na interpelację nr 13929

odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 13929

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 13929 Posła na Sejm RP Pana Zbigniewa Chmielowca w sprawie alokacji środków 
finansowych dla Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w ramach "Projektu ochrony 
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły" .

Załączniki:
1. ODP NA INT. 13929.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć 
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu: 
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BMP-0713-3-119/2017/MM

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 13929 Posła na Sejm RP Pana Zbigniewa Chmielowca 
w sprawie alokacji środków finansowych dla Wojewódzkich Zarzqdów Melioracji i Urzqdzeń Wodnych 
w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły" uprzejmie informuję, 
że na podstawie porozumień zawartych z samorządami wojewódzkimi przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Ministra Środowiska oraz Ministra Rozwoju i Finansów, dla poszczególnych Zarządów 
Melioracji i Urządzeń Wodnych (ZMiUW) zostały przyznane następujące środki na realizację zadań w ramach 
„Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły":

Środki Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 

(POliŚ) w tys. zł

Środki rezerwy celowej budżetu 
państwa cz. 83 poz. 4 w tys. zł

Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych

Razem w tys. zł

Lubuski 107.269,7 461.173,3353.903,6

Małopolski 419.656,6419.656,6

Podkarpacki 184.665,4184.665,4

Świętokrzyski 180.048,9 297.097,8117.048,9

Zachodniopomorski 177.060,8 177.060,8

1.252.335,5 287.318,7 1.539.654,1Razem

Należy podkreślić, że powyższe kwoty są wartościami odpowiadającymi wartościom kosztorysowym 
zadań. Faktycznie przekazane środki mogą się różnić od ww. kwot i będą uzależnione od ostatecznej wartości 
realizowanych zadań (wynikających z rozstrzygniętych postępowań przetargowych). Wymienionych środków 
nie można uważać za trwale przypisane do poszczególnych ZMiUW. Są one przypisane do określonych zadań. 
Oznacza to, że ewentualne oszczędności mogą być przekierowywane na inne zadania Projektu.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ma wpływu 
na możliwe realokacje środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2010 wynikające 
ze zmniejszenia wartości zadań po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

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

tel. +48 22 621 20 20 
fax +48 22 601 39 88

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

Warszawa, 2017-08-04

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-121/2017

Odpowiedź na interpelację nr 14116

odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 14116

W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację 
numer 14116 Posłów na Sejm RP Pani Ewy Lieder, Pani Moniki Rosy, Pana Krzysztofa Mieszkowskiego oraz 
Pana Adama Szłapki w sprawie zajścia podczas Pikniku Tęczowych Rodzin w Sopocie.

Załączniki:

1. ODP. NAINT. NR 14116.DOC

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

2017-08-09T10:22:30Z
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In Minister
pjl Spraw Wewnętrznych 
w9 i Administracji

BMP-0713-3-121/2017/M M/PS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14116 Posłów na Sejm RP Pani Ewy Lieder, Pani Moniki Rosy, 

Pana Krzysztofa Mieszkowskiego oraz Pana Adama Szłapki w sprawie zajścia podczas Pikniku Tęczowych 

Rodzin w Sopocie na podstawie informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji (KGP) należy 

wskazać, że w dniu 30 czerwca 2017 roku do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sopocie 

wpłynęło zawiadomienie o organizacji zgromadzenia w trybie uproszczonym. Zgodnie z powyższym 

zawiadomieniem w dniu 2 lipca 2017 roku od godziny 12.00 na ogólnodostępnej plaży miejskiej 

w Sopocie (na wysokości wymienionego w niniejszej interpelacji klubu) odbywało się zgromadzenie 

Organizacji Pozarządowej Pro-life oraz Obozu Narodowo-Radykalnego, w którym uczestniczyło 15 osób. 

Organizatorzy ww. zgromadzenia wykorzystywali w jego trakcie urządzenie nagłaśniające do odtwarzania 

w sposób ciągły jednej piosenki, natomiast uczestnicy zgromadzenia rozstawili posiadane transparenty.

W trakcie opisanego zgromadzenia do funkcjonariuszy Policji zabezpieczających miejsce 

zgromadzenia podchodziły osoby, które zgłaszały, że jego przebieg zakłóca według nich porządek 

oraz ciszę w trakcie wypoczynku, a treści transparentów budzą ich zgorszenie. Osoby te były 

legitymowane i informowane o dalszym toku postępowania w sprawie dokonanych zgłoszeń.

Jednocześnie KGP wskazała, że w Komendzie Miejskiej Policji (KMP) w Sopocie są obecnie 

prowadzone czynności wyjaśniające w związku z opisaną sprawą w kierunku wykroczenia określonego 

w art. 51 oraz art. 52 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j.: Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1094 z późn. zm.).

Ponadto KGP poinformowała, że wszystkie osoby biorące udział w ww. zgromadzeniu zostały 

wylegitymowane oraz sprawdzone w policyjnych bazach danych. Całość opisanego zgromadzenia została 

również zarejestrowana i utrwalona za pomocą zapisu video.

Zebrany w sprawie materiał został przekazany do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego 

KMP w Sopocie, gdzie przeprowadzono czynności sprawdzające w kierunku art. 216 § 1 oraz art. 190 § 1 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.).

ul. Stefana Batorego 5 
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Analiza materiału dowodowego nie potwierdziła zaistnienia przesłanek procesowych i zainicjowania 

wszczęcia dochodzenia. Materiał postępowania sprawdzającego w dniu 19 lipca 2017 roku został 

przesłany do Prokuratury Rejonowej w Sopocie celem podjęcia decyzji w sprawie.

Podsumowując należy wskazać, że funkcjonariusze Policji realizujący zabezpieczenie wymienionego 

zgromadzenia działali zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485 

z późn. zm.), a ich działania były adekwatne do zaistniałej sytuacji i zagrożenia.

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

Warszawa, 2017-08-10

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-124/2017

Odpowiedź na interpelację nr 14302

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 14302.

W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 14302.

Załączniki:
1. ODP. MSWIA NA INT. NR 14302.DOC

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

2017-08-18T08:09:18Z
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Minister
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

BMP-0713-3-124/2017/MM/PS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14302 Posła na Sejm RP Pana Wojciecha Wilka 

w sprawie prac nad zmianq przepisów dotyczących tworzenia i funkcjonowania straży gminnych 

na wstępie należy wskazać, że stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

0 strażach gminnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 706) straż gminna (miejska) jest samorządową, 

umundurowaną formacją przeznaczoną do ochrony porządku publicznego na terenie gminy. Straże 

gminne (miejskie) mogą być jednostkami organizacyjnymi gminy lub pozostawać w strukturze 

urzędu gminy, co powoduje, że nie są one jednolitą formacją oraz nie posiadają organu centralnego.

Należy zauważyć, że podległość ww. straży organom gminy, niejednolita struktura tej formacji 

oraz brak organu centralnego w praktyce wpływa na różnorodny charakter straży gminnych (miejskich), 

jak i różny zakres wykonywanych przez strażników zadań. W świetle powyższego trudno jest ocenić 

funkcjonowanie tej formacji w skali kraju. Na pewno jednak trzeba mieć na uwadze, że omawiane straże 

umożliwiają samorządom terytorialnym realizację zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty 

w zakresie porządku publicznego.

Dostrzegając rolę jaką odgrywa straż gminna (miejska) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

1 Administracji (MSWiA) widzi potrzebę kontynuowania dialogu ze środowiskiem strażniczym 

i samorządowym. W tym celu w MSWiA dokonano nowelizacji zarządzenia Nr 69 Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy 

ze Strażami Gminnymi (Miejskimi) (M.P. poz. 631), na podstawie której wyłoniono nowy skład 

ww. Zespołu. Warto w tym miejscu nadmienić, że przywołany Zespół jest organem pomocniczym Prezesa 

Rady Ministrów, do którego zadań należy: 1) opracowywanie i rekomendowanie kierunków współpracy 

Policji, straży gminnych (miejskich) oraz samorządu terytorialnego w zakresie prewencji i ochrony 

porządku publicznego; 2) koordynowanie współdziałania centralnych i terenowych organów administracji 

rządowej z organami samorządu terytorialnego w zakresie ochrony porządku publicznego na terenie
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gminy; 3) konsultacje w ramach prac nad projektami przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu 

drogowego; 4) przygotowywanie propozycji rozwiązań prawnych w zakresie funkcjonowania straży 

gminnych (miejskich) oraz opiniowanie propozycji zmian w powyższym zakresie.

Jednocześnie MSWiA zwróciło się do straży gminnych (miejskich) oraz Policji z prośbą 

o kompleksowe przygotowanie propozycji i postulatów zmian prawnych dotyczących funkcjonowania 

omawianej formacji. Wszystkie nadesłane do MSWiA uwagi i propozycje zmian w ww. zakresie 

skierowano do dalszej analizy i prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami 

Gminnymi (Miejskimi). W dniu 13 lipca 2017 roku podczas posiedzenia ww. Zespołu podjęto decyzję, 

iż dalsze prace dotyczące zmian przepisów prawa odnoszących się do funkcjonowania straży gminnych 

(miejskich) zostaną przeprowadzone przez trzy grupy robocze, w skład których wchodzą zarówno 

reprezentanci Członków powyższego Zespołu, jak i środowiska samorządowego.

W związku z powyższym udzielenie odpowiedzi na postawione w niniejszej interpelacji pytania 

na temat konkretnych zmian i rozwiązań prawnych dotyczących straży gminnych (miejskich) nie jest 

obecnie możliwe, gdyż zagadnienia te stanowią przedmiot analizy grup roboczych powołanych 

przy Międzyresortowym Zespole do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi).

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 14493 Strona 1 z 1

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

Warszawa, 2017-08-17

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-126/2017

Odpowiedź na interpelację nr 14493

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 14493 Posła na 
Sejm RP Pana Pawła Pudłowskiego w sprawie decyzji związanej z rezygnacją z korzystania ze 

wsparcia strażaków z Niemiec do zabezpieczenia Przystanku Woodstock

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 14493 Posła na Sejm RP Pana Pawła Pudłowskiego w sprawie decyzji związanej z 
rezygnacją z korzystania ze wsparcia strażaków z Niemiec do zabezpieczenia Przystanku Woodstock.

Załączniki:
1. ODP_INT14493.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć 
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu:
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Minister
Spraw Wewnętrznych 

* i Administracji
BMP-0713-3-126/2017/MM

m

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14493 Posła na Sejm RP Pana Pawła Pudłowskiego w sprawie 
decyzji związanej z rezygnacją z korzystania ze wsparcia strażaków z Niemiec do zabezpieczenia Przystanku 
Woodstock, na podstawie stanowiska Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (PSP), należy wyjaśnić, 
że środki jakimi dysponuje krajowy system ratowniczo-gaśniczy (ksrg) były wystarczające do zapewnienia 
bezpieczeństwa podczas wydarzeń organizowanych w ramach ww. festiwalu.

Zgodnie z „Planem zabezpieczenia operacyjnego imprez masowych w ramach festiwalu XXIII 
Przystanek Woodstock Kostrzyń nad Odrą" do pomocy organizatorowi skierowano 60 samochodów 
pożarniczych i 150 ratowników z PSP oraz ochotniczych straży pożarnych (OSP) włączonych do ksrg, 
które zostały dyslokowane na teren festiwalu. Warto w tym miejscu zauważyć, że na obszarze powiatu 
gorzowskiego funkcjonują 3 jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz 39 jednostek OSP, spośród których 12 
włączonych jest do ksrg. W samym Kostrzynie nad Odrą funkcjonuje jednostka ratowniczo-gaśnicza PSP 
oraz 12 jednostek OSP, z czego 5 włączonych jest do ksrg, natomiast w przyległych powiatach myśliborskim, 
sulęcińskim oraz słubickim funkcjonują 3 jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz zlokalizowanych 
jest 55 jednostek OSP, z czego 18 włączonych jest do ksrg.

Mając zatem na uwadze, że Państwowa Straż Pożarna dysponowała odpowiednim zapleczem 
ratowniczym niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa organizowanej imprezy, nie występowano 
do strony niemieckiej o udzielenie wsparcia w tym zakresie.

Jednocześnie, w kontekście zagadnień poruszonych w niniejszej interpelacji, uprzejmie informuję, 
że w piśmie z dnia 27 lipca 2017 roku skierowanym przez Pana Jakuba Skibę, Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Koordynatora ds. Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Przygranicznej i Regionalnej do Pana Dietmara Woidke, Premiera Kraju Związkowego Branderburgia, 
Koordynatora ds. Niemiecko-Polskiej Współpracy Międzyspołecznej i Przygranicznej wskazane zostały 
m.in. uwarunkowania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i współpracą służb przy organizacji 
Festiwalu „Przystanek Woodstock". Treść powyższego pisma została zamieszczona na stronie internetowej 
MSWiA pod adresem: https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16374.List-wiceministra-Jakuba-Skibv-do- 
Dietmara-Woidke-Premiera-Kraiu-Zwiazkowego-Bra.html.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

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

tel. +48 22 621 20 20 
fax +48 22 601 39 88

ul. Stefana Batorego 5 
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Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14493 Posła na Sejm RP Pana Pawła Pudłowskiego w sprawie 
decyzji związanej z rezygnacją z korzystania ze wsparcia strażaków z Niemiec do zabezpieczenia Przystanku 
Woodstock, na podstawie stanowiska Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (PSP), należy wyjaśnić, 
że środki jakimi dysponuje krajowy system ratowniczo-gaśniczy (ksrg) były wystarczające do zapewnienia 
bezpieczeństwa podczas wydarzeń organizowanych w ramach ww. festiwalu.

Zgodnie z „Planem zabezpieczenia operacyjnego imprez masowych w ramach festiwalu XXIII 
Przystanek Woodstock Kostrzyń nad Odrą" do pomocy organizatorowi skierowano 60 samochodów 
pożarniczych i 150 ratowników z PSP oraz ochotniczych straży pożarnych (OSP) włączonych do ksrg, 
które zostały dyslokowane na teren festiwalu. Warto w tym miejscu zauważyć, że na obszarze powiatu 
gorzowskiego funkcjonują 3 jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz 39 jednostek OSP, spośród których 12 
włączonych jest do ksrg. W samym Kostrzynie nad Odrą funkcjonuje jednostka ratowniczo-gaśnicza PSP 
oraz 12 jednostek OSP, z czego 5 włączonych jest do ksrg, natomiast w przyległych powiatach myśliborskim, 
sulęcińskim oraz słubickim funkcjonują 3 jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz zlokalizowanych 
jest 55 jednostek OSP, z czego 18 włączonych jest do ksrg.

Mając zatem na uwadze, że Państwowa Straż Pożarna dysponowała odpowiednim zapleczem 
ratowniczym niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa organizowanej imprezy, nie występowano 
do strony niemieckiej o udzielenie wsparcia w tym zakresie.

Jednocześnie, w kontekście zagadnień poruszonych w niniejszej interpelacji, uprzejmie informuję, 
że w piśmie z dnia 27 lipca 2017 roku skierowanym przez Pana Jakuba Skibę, Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Koordynatora ds. Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Przygranicznej i Regionalnej do Pana Dietmara Woidke, Premiera Kraju Związkowego Branderburgia, 
Koordynatora ds. Niemiecko-Polskiej Współpracy Międzyspołecznej i Przygranicznej wskazane zostały 
m.in. uwarunkowania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i współpracą służb przy organizacji 
Festiwalu „Przystanek Woodstock". Treść powyższego pisma została zamieszczona na stronie internetowej 
MSWiA pod adresem: https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16374,List-wiceministra-Jakuba-Skiby-do- 
Dietmara-Woidke-Premiera-Kraiu-Zwiazkowego-Bra.html.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

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

tel. +48 22 621 20 20 
fax +48 22 601 39 88
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul. 
Stefana Batorego 5

Warszawa, 2017-08-24

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-129/2017

Odpowiedź na interpelację nr 14388

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 14388 Posła na
Sejm RP Pana Tomasza Kostusia

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 14388 Posła na Sejm RP Pana Tomasza Kostusia w sprawie zmian w sposobie 
uiszczania mandatów karnych.

Załączniki:
1. ODP_INT14388.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć 
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu:
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Minister
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

BMP-0713-3-129/2017/MM

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14388 Posła na Sejm RP Pana Tomasza Kostusia w sprawie 

zmian w sposobie uiszczania mandatów karnych, uprzejmie informuję, że zmiany wprowadzone ustawą 

z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. poz. 1477) 

dotyczą wszystkich organów posiadających uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem grzywna może być uiszczona w formie bezgotówkowej, 

jeżeli funkcjonariusz ją nakładający dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji rozliczeń. 

Przepisy ww. ustawy nie nakładają jednak na podmioty uprawnione obowiązku wdrożenia proponowanych 

płatności mobilnych, pozostawiając nową formę płatności jako rozwiązanie fakultatywne.

Jednocześnie informuję, że w przypadku służb nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, na obecnym etapie nie jest możliwe doprecyzowanie terminu zakupu urządzeń do autoryzacji 

wymienionych rozliczeń, jak również oszacowanie przybliżonych kosztów tych urządzeń, a także 

ich serwisowania. Z przekazanych informacji wynika, że zarówno Komenda Główna Policji, jak i Komenda 

Główna Straży Granicznej analizują możliwości pozyskania niezbędnego wyposażenia w tym zakresie.

W kontekście tematyki poruszonej w interpelacji warto także nadmienić, że na mocy porozumienia 

zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., dotyczącego realizacji 

„Programu upowszechnienia płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej", 

tzw. promocji transakcji bezgotówkowych, Policja jest jedną z jednostek, które zostaną nieodpłatnie 

wyposażone w terminale płatnicze do przyjmowania płatności bezgotówkowych z tytułu nałożonych 

grzywien w drodze mandatów karnych. Zakłada się, że w ramach ww. programu Policji zostanie 

udostępnionych do użytkowania 2000 terminali płatniczych.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

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

tel. +48 22 621 20 20 
fax +48 22 601 39 88

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

Warszawa, 2017-08-21

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-131/2017

Odpowiedź na interpelację nr 14420

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 14420 Posła na
Sejm RP Pani Kornelii Wróblewskiej

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 14420 Posła na Sejm RP Pani Kornelii Wróblewskiej w sprawie "krwawych żniw" w 
Chinach, czyli polityki grabieży narządów od żywych ludzi.

Załączniki:
1. ODP_IIMT14420.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć 
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu: 
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i, Minister
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

BMP-0713-3-131/2017/MM

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14420 Posła na Sejm RP Pani Kornelii Wróblewskiej 

w sprawie „krwawych żniw" w Chinach, czyli polityki grabieży narządów od żywych ludzi, 

w zakresie właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uprzejmie informuję, że wszelkie 

działania dotyczące ścigania przestępstw, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, 

odbywają się w ramach standardowych kanałów współpracy, między innymi Europolu, Interpolu 

oraz umów bilateralnych dotyczących zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej.

Jednocześnie należy nadmienić, że pod przewodnictwem Ministerstwa Zdrowia trwają obecnie 

prace nad nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 

komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r., poz. 1000). Przedmiotowa nowelizacja spowodowana 

jest koniecznością dostosowania przepisów ww. ustawy do przepisów dyrektywy Komisji (UE) 2015/565 

z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 2006/86/WE w odniesieniu do niektórych wymagań 

technicznych dotyczących kodowania tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 93 z 9.4.2015, str. 43-55, 

ze zm.) oraz do przepisów dyrektywy Komisji (UE) 2015/566 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wykonania dyrektywy 2004/23/WE w odniesieniu do procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości 

i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek (Dz. Urz. UE L 93 z 9.4.2015, str. 56-68).

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

Warszawa, 2017-09-07

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-135/2017

Odpowiedź na interpelację nr 14535

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 14535 Posła na
Sejm RP Pana Grzegorza Furgo

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 14535 Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Furgo w sprawie podwyższenia ryzyka dla 
imprezy masowej - Przystanku Woodstock.

Załączniki:
1. ODP__INT14535.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć 
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu: 
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Ł Minister
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

BMP-0713-3-135/2017/MM

r

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14535 Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Furgo w sprawie 

podwyższenia ryzyka dla imprezy masowej - Przystanku Woodstock uprzejmie przedstawiam następujące 

informacje.
Na wstępie należy zauważyć, stosownie do ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie 

imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160, z późn. zm.), że organem wydającym zezwolenie 

na przeprowadzenie imprezy masowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu 

na miejsce przeprowadzenia imprezy. Postępowanie w takiej sprawie jest prowadzone zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1257, z późn. zm.), a zezwolenie zostaje wydane w drodze decyzji administracyjnej.

Organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie imprezy określa w swej decyzji nazwę 

organizatora, nazwę i rodzaj imprezy, warunki jej przeprowadzenia, jak również stwierdza, że dane 

przedsięwzięcie jest imprezą masową podwyższonego ryzyka. Informacje o przewidywanych 

zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego ww. organ uzyskuje od organizatora, jak również 

w opinii przygotowanej przez komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji.

Z informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji wynika, że po dokonaniu szczegółowej 

analizy w Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim dwie z czterech imprez masowych 

organizowanych w ramach festiwalu „Przystanek Woodstock" zaopiniowano jako imprezy masowe 

o podwyższonym ryzku, pozostałe dwie zostały zakwalifikowane jako imprezy masowe zwykłe.

Przedmiotowe przedsięwzięcie miało trwać trzy dni i zgromadzić około 250 000 uczestników, 

przybywających zarówno z Polski, jak i zagranicy. Na miejsce imprezy wybrano teren obejmujący 

około 275 ha położony w małym mieście Kostrzyn nad Odrą. Uwzględniając powyższą skalę, należało 

również wziąć pod uwagę, że całość przedsięwzięcia była organizowana na otwartej przestrzeni, 

co w istotny sposób ograniczało możliwości kontrolowania uczestniczących w nim osób.

Policja wydając opinię dotyczącą poziomu zagrożeń podczas trwania festiwalu musiała 

uwzględnić możliwość zaistnienia m.in. zakłóceń bezpieczeństwa i porządku publicznego na trasach 

dojazdowych, w tym również zagrożeń w ruchu drogowym spowodowanych zmianami organizacji ruchu 

drogowego, zakłóceń porządku publicznego na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą wynikających

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

tel. +48 222 500 112 
fax +48 22 60139 88
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z gromadzenia się licznie przybywających uczestników festiwalu, zdarzeń kryzysowych, prowadzących 

do aktów zbiorowej paniki, ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń o charakterze terrorystycznym, 

wzmożonej aktywności osób prowadzących nielegalny obrót napojami alkoholowymi i innymi 

niedozwolonymi substancjami psychoaktywnymi, czy też zwiększonej liczby popełnianych przestępstw 

przeciwko mieniu np. kradzieży oraz włamań.

Ponadto Policja na podstawie przedstawionej przez organizatora dokumentacji 

z przeprowadzonej lustracji terenu, musiała uwzględnić następujące fakty wynikające bezpośrednio 

z charakterystyki terenu imprezy: niewybuchy z czasów II wojny światowej (ujawnione w latach 

2004-2016), brak odpowiedniej infrastruktury dla wzmożonego ruchu pieszego oraz trwające prace 

przetokowe i rozrządowe na pobliskich torowiskach.

Odnosząc się natomiast do kwestii porównania festiwalu „Przystanek Woodstock" do festiwalu 

Open'er należy zauważyć, że z perspektywy bezpieczeństwa i porządku publicznego skala festiwalu 

Open'er jest mniejsza niż „Przystanku Woodstock". Ponadto, festiwal Open'er został organizowany 

na terenie lotniska, którego infrastruktura niosła mniejsze zagrożenie, a tym samym mniejsze wyzwania 

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

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

tel. +48 222 500 112 
fax +48 22 601 39 88

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

Warszawa, 2017-09-11

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-139/2017

Odpowiedź na interpelację nr 14562

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 14562 Posła na
Sejm RP Pana Piotra Misiło

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 14562 Posła na Sejm RP Pana Piotra Misiło w sprawie zabezpieczenia festiwalu 
Przystanek Woodstock.

Załączniki:
1. ODP_INT14562.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć 
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu: 
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HH|| Minister
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

BMP-0713-3-139/2017/MM

m

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14562 Posła na Sejm RP Pana Piotra Misiło w sprawie 

zabezpieczenia festiwalu Przystanek Woodstock uprzejmie informuję, że w okresie od dnia 1 czerwca 

2016 do dnia 31 sierpnia 2017 roku status imprezy masowej podwyższonego ryzyka uzyskały trzysta 

trzydzieści trzy imprezy.

Należy zauważyć, stosownie do ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160, z późn. zm.), że organem wydającym zezwolenie 

na przeprowadzenie imprezy masowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu 

na miejsce przeprowadzenia imprezy. Wymieniony organ określa w swej decyzji nazwę organizatora, 

nazwę i rodzaj imprezy, warunki jej przeprowadzenia, jak również stwierdza, że dane przedsięwzięcie 

jest imprezą masową podwyższonego ryzyka. Informacje o przewidywanych zagrożeniach 

bezpieczeństwa i porządku publicznego organ uzyskuje od organizatora oraz w opinii przygotowanej 

przez komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji.

Z informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji wynika, że po dokonaniu szczegółowej 

analizy w Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim dwie z czterech imprez masowych 

organizowanych w ramach festiwalu „Przystanek Woodstock" zaopiniowano jako imprezy masowe 

o podwyższonym ryzku, pozostałe dwie zostały zakwalifikowane jako imprezy masowe zwykłe.

Przedmiotowe przedsięwzięcie miało trwać trzy dni i zgromadzić około 250 000 uczestników, 

przybywających zarówno z Polski, jak i zagranicy. Na miejsce imprezy wybrano teren obejmujący 

około 275 ha położony w małym mieście Kostrzyn nad Odrą. Uwzględniając powyższą skalę, 

należało również wziąć pod uwagę, że całość przedsięwzięcia była organizowana na otwartej przestrzeni, 

co w istotny sposób ograniczało możliwości kontrolowania uczestniczących w nim osób.
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Policja wydając opinię dotyczącą poziomu zagrożeń podczas trwania festiwalu musiała 

uwzględnić możliwość zaistnienia m.in. zakłóceń bezpieczeństwa i porządku publicznego na trasach 

dojazdowych, w tym również zagrożeń w ruchu drogowym spowodowanych zmianami organizacji ruchu 

drogowego, zakłóceń porządku publicznego na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą wynikających 

z gromadzenia się licznie przybywających uczestników festiwalu, zdarzeń kryzysowych, prowadzących 

do aktów zbiorowej paniki, ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń o charakterze terrorystycznym, 

wzmożonej aktywności osób prowadzących nielegalny obrót napojami alkoholowymi i innymi 

niedozwolonymi substancjami psychoaktywnymi, czy też zwiększonej liczby popełnianych przestępstw 

przeciwko mieniu np. kradzieży oraz włamań. Ponadto Policja na podstawie przedstawionej 

przez organizatora dokumentacji z przeprowadzonej lustracji terenu, musiała uwzględnić następujące 

fakty wynikające bezpośrednio z charakterystyki terenu imprezy: niewybuchy z czasów II wojny 

światowej (ujawnione w latach 2004-2016), brak odpowiedniej infrastruktury dla wzmożonego ruchu 

pieszego oraz trwające prace przetokowe i rozrządowe na pobliskich torowiskach.

Przedstawiając powyższe pragnę jednocześnie poinformować, że Komenda Główna Policji 

opracowuje raporty pt. „Bezpieczeństwo imprez masowych", które zawierają szczegółowe dane, 

w tym dane statystyczne, dotyczące wszystkich imprez masowych, także zakwalifikowanych 

jako imprezy masowe podwyższonego ryzyka. Poniżej przedstawiam odnośnik do przedmiotowych 

dokumentów: http://kpk.policia.gov.pl/kpk/statvstvki/ll.Dane-statvstyczne.html.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że udział Straży Granicznej w organizacji ww. festiwalu 

ograniczał się do zabezpieczenia trzech posterunków blokadowych zorganizowanych na ulicach miasta 

Kostrzyn nad Odrą w ramach policyjnych podoperacji „Droga" i „Kolej". Przykładowo do realizacji 

wymienionych działań skierowano w 2013 roku - 59 funkcjonariuszy i 13 pojazdów służbowych, 

w 2014 roku - 78 funkcjonariuszy i 12 pojazdów służbowych, natomiast w 2015 roku - 53 funkcjonariuszy 

i 17 pojazdów służbowych.

Omawiając kwestię udziału służb odpowiedzialnych za zabezpieczenie festiwalu „Przystanek 

Woodstock" należy również zwrócić uwagę na fakt, że do zadań jednostek ochrony przeciwpożarowej 

biorących udział w przedmiotowym zabezpieczeniu należała m.in. pomoc w likwidacji skutków 

ewentualnych zdarzeń masowych spowodowanych zamachem terrorystycznym. Powyższe wymagało 

zastosowania spójnych procedur działania w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Zadania te realizują, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868, z późn. zm.) m.in. jednostki ochrony przeciwpożarowej, 

natomiast przepisom ww. ustawy nie podlegają służby z zagranicy.

W kontekście powyższego i jednocześnie mając na uwadze, że Państwowa Straż Pożarna 

dysponuje odpowiednim zapleczem ratowniczym niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa 

organizowanej imprezy, nie występowano do strony niemieckiej o udzielenie wsparcia w tym zakresie.
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Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące udziału sił ratowniczych w działaniach związanych 

z zabezpieczeniem terenu podczas ww. festiwalu w latach 2011-2017:

Wykaz sił i środków z Polski i Niemiec zabezpieczających festiwal „Przystanek Woodstock"
w latach 2011-2017

polskie siły i środki niemieckie siły i środki RAZEM

Rok

pojazdy osoby pojazdy osobyosoby pojazdy

2011 26 85 1035 18 31

2012 24 86 1045 18 29

2013 23 87 1087 21 30

2014 93 12 13227 39 39

2015 95 14631 12 51 43

1522016 43 98 13 54 56

153 0 1532017 57 0 57

Ponadto warto nadmienić, że stosownie do art. 5 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych za określenie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym 

imprezy masowej odpowiada minister właściwy do spraw zdrowia.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

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

tel. +48 222 500 112 
fax +48 22 601 39 88
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Odpowiedź na interpelację nr 14971 Strona 1 z 1

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

Warszawa, 2017-09-14

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-140/2017

Odpowiedź na interpelację nr 14971

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 14971 Posła na
Sejm RP Pana Grzegorza Furgo

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 14971 Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Furgo w sprawie przeglądu wyposażenia 
Ochotniczych Straży Pożarnych i zakupu wozu strażackiego dla OSP 
w Dziemianach.

Załączniki:

1. ODP_INT14971.DOC

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

2017-09-28T08:30:23Z
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Minister
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

BMP-0713-3-140/2017/MM

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację numer 14971 Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Furgo w sprawie 

przeglądu wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych i zakupu wozu strażackiego dla OSP 

w Dziemianach, uprzejmie informuję, że odpowiedź na ww. wystąpienie została udzielona przy zapytaniu 

Pana Posła o numerze 4184 w sprawie zakupu wozu strażackiego dla gminy Dziemiany, które zostało 

przekazane pismem Sekretarza Stanu Sekretarza do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Pana Grzegorza Schreibera (sygn. DSP.INT.4811.115.2017), z upoważnienia Prezesa Rady 

Ministrów.

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. +48 222 500 112 
fax +48 22 601 39 88



Strona 1 z 1Odpowiedź na interpelację nr 14852

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

Warszawa, 2017-09-13

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-144/2017

Odpowiedź na interpelację nr 14852

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 14852 Posłów na 
Sejm RP Pani Marty Golbik, Pani Agnieszki Pomaskiej oraz Pana Grzegorza Furgo

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 14852 Posłów na Sejm RP Pani Marty Golbik, Pani Agnieszki Pomaskiej oraz Pana 
Grzegorza Furgo w sprawie wyjaśnienia okoliczności "ustawki" pseudokibiców na autostradzie Al w 
Krzyżanowie.

Załączniki:
1. ODP_IIMT14852.DOC

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

2017-09-22T12:06:59Z

Podpis elektroniczny
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Minister
llfl? Spraw Wewnętrznych 

''4^ i Administracji

BMP-0713-3-144/2017/MM

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14852 Posłów na Sejm RP Pani Marty Golbik, Pani Agnieszki 

Pomaskiej oraz Pana Grzegorza Furgo w sprawie wyjaśnienia okoliczności „ustawki" pseudokibiców 

na autostradzie Al w Krzyżanowie, na podstawie stanowiska Komendy Głównej Policji, 

uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie należy wskazać, że w związku ze zdarzeniem z udziałem pseudokibiców klubów 

piłkarskich Stal Stalowa Wola oraz Górnik Zabrze, do którego doszło w dniu 5 sierpnia 2017 roku 

na terenie autostrady Al w obrębie Miejsca Obsługi Podróżnych w Krzyżanowie, Komenda Powiatowa 

Policji w Kutnie prowadzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kutnie postępowanie 

przygotowawcze.

W ramach przedmiotowego postępowania, według danych na dzień 31 sierpnia 2017 roku, 

zidentyfikowano 28 sprawców biorących udział w bójce. W stosunku do 8 sprawców wydane zostały 

postanowienia o przedstawieniu zarzutów z art. 158 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) w związku z art. 57a § 1 kk. Jednocześnie w stosunku 

do 13 sprawców zostały wydane postanowienia o przedstawieniu zarzutów z art. 254 § 1 /c/c w zbiegu 

z art. 158 § 1 /c/c w związku z art. 11 § 2 kk.

W uzgodnieniu z nadzorującym postępowanie przygotowawcze Prokuratorem Rejonowym 

w Kutnie w stosunku do ustalonych 21 podejrzanych materiały zostaną wydzielone do odrębnych 

postępowań. Natomiast w stosunku do pozostałych 7 ustalonych sprawców postanowienia 

o przedstawieniu zarzutów zostaną wydane w najbliższym czasie.

Warto również nadmienić, że w celu ustalenia tożsamości kolejnych sprawców biorących udział 

w omawianym zdarzeniu pracownicy Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji 

(KWP) w Łodzi we współpracy z Wydziałem ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Łodzi 

dokonują sukcesywnie przetworzenia materiału wizyjnego z zabezpieczonych monitoringów.

ul. Stefana Batorego 5 
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Odnosząc się do kwestii kosztów, jakie poniósł budżet państwa w wyniku przeprowadzonej 

interwencji policyjnej w związku z przedmiotowym wydarzeniem, należy zauważyć, że mieszczą 

się one w zakresie bieżących środków finansowych będących w dyspozycji Policji, nie stanowiąc 

dodatkowego obciążenia dla budżetu państwa. Natomiast w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 

30 czerwca 2017 roku na zabezpieczenie meczów piłki nożnej, organizowanych jako imprezy masowe, 

Policja wydała 19 220 852 zł.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Policja gromadzi dane statystyczne na temat 

bezpieczeństwa imprez masowych, w tym również imprez sportowych. Raport dotyczący bezpieczeństwa 

imprez masowych za I półrocze 2017 roku, znajduje się na stronie www.kpk.policia.gov.pl, w zakładce 

„statystyki".

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. +48 222 500 112 
fax +48 22 601 39 88
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Strona 1 z 1Odpowiedź na interpelację nr 15217

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

Warszawa, 2017-09-27

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-148/2017

Odpowiedź na interpelację nr 15217

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 15217 Posła na
Sejm RP Pana Czesława Sobierajskiego

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 15217 Posła na Sejm RP Pana Czesława Sobierajskiego w sprawie realizacji Projektu 
Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry przy wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego.

Załączniki:

1. ODP_INT15217_P.DOC

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

2017-10-11T13:44:18Z

Podpis elektroniczny
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Minister
filii Spraw Wewnętrznych 
•zhĘS? j Administracji

BMP-0713-3-148/2017/MM

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 15217 Posła na Sejm RP Pana Czesława Sobierajskiego 

w sprawie realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry przy wykorzystaniu pożyczki 

Banku Światowego, przekazaną również - według właściwości - przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(pismem o sygnaturze: GZ.me.058.3.2017), uprzejmie przedstawiam informacje pozostające w zakresie 

kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

„Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry" (POPDO) jest jednym z największych 

projektów inwestycyjnych realizowanych w ostatnich latach w zakresie ochrony przed powodzią, 

nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Koncepcja jego realizacji powstała po powodzi w Polsce w 1997 roku. 

Z uwagi na zakres zaplanowanych prac, znaczenie i oddziaływanie inwestycji oraz niezbędne na ten cel 

środki finansowe, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej - uchwałą Rady Ministrów z 2007 roku1 - wyraził zgodę 

na związanie Rzeczypospolitej Polskiej umową pożyczki z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy 

i Rozwoju (MBOiR/BŚ - Bank Światowy), w wysokości 140,1 min EUR oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy 

(BRRE) na częściowe sfinansowanie Projektu, w wysokości 204,9 min EUR. Powyższe środki składają 

się na budżet Projektu, który obejmuje również środki unijne i budżetu państwa. Podpisanie umów 

z obydwoma Bankami zobowiązywało stronę polską do przyjęcia i stosowania procedur oraz standardów 

w nich określonych, w tym w szczególności zdefiniowanych procedur dokonywania zakupu towarów 

i usług, struktury organizacyjnej warunkującej jego realizację, sposobu zarządzania, praw i obowiązków 

oraz ról podmiotów biorących udział w jego realizacji, monitorowania realizacji Projektu, 

a także jego kontroli.

Należy jednak podkreślić, że w umowie zawartej z BŚ nie wykluczono roli strony polskiej 

w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji. Celem bieżącej koordynacji wdrażania POPDO w stosunku 

do poszczególnych interesariuszy Projektu oraz strony finansowej, utworzono Biuro Koordynacji Projektu 

Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, będące państwową jednostką organizacyjną 

podległą obecnie Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej.

1 Uchwała Rada Ministrów Nr 21/2007 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej 
Umową Pożyczki między Rzecząpospotitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju na częściowe sfinansowanie 
„Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry" oraz Ramową Umową Kredytu pomiędzy Bankiem Rozwoju Rady 
Europy a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej na częściowe sfinansowanie „Projektu ochrony 
przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry", przez podpisanie.
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Ponadto w celu zapewnienia ukierunkowania i koordynacji działań w ramach Projektu na szczeblu 

rządowym, w tym oceny ogólnej realizacji Projektu oraz rozstrzygania wszelkich problemów związanych 

z jego realizacją i finansowaniem, w projekcie działa Komitet Sterujący (KS). W skład KS wchodzą, 

oprócz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Przewodniczącego KS, także: Minister Środowiska 

- Zastępca Przewodniczącego KS, Minister Finansów, Minister Rozwoju, Prezes Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej, Wojewoda Dolnośląski, Wojewoda Śląski, Dyrektor Projektu Ochrony 

Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania 

Kryzysowego w MSWiA - Sekretarz KS. Za realizację poszczególnych zadań w projekcie odpowiadają 

podmioty wymienione w umowie pożyczki, np. za realizację budowy zbiornika Racibórz Dolny odpowiada 

Ministerstwo Środowiska poprzez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW).

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przeprowadza corocznie audyt Projektu - takie rozwiązanie zostało 

zaproponowane przez Bank Światowy i zapisane w umowie pożyczki z BŚ i stanowi - oprócz niezależnej 

i obiektywnej opinii wyrażonej na temat realizacji Projektu, także głos doradczy dla działań KS.

Na marginesie należy sprecyzować, że NIK - przeprowadzająca audyt finansowy od początku 

realizacji POPDO - nigdy nie kwestionowała roli Banku Światowego w jego realizacji.

Jak zatem wynika z powyższego, bezpośrednie zarządzanie i koordynacja, a nawet audyt Projektu 

są sprawowane przez stronę polską. Bank Światowy z kolei uczestniczy w tych pracach w sposób 

pośredni, poprzez przeprowadzanie wizyt monitoringowych, spotkań, dyskusji i ustaleń z członkami 

Komitetu Sterującego, uczestnictwo w pracach KS (bez prawa głosu) oraz analizę raportów i sprawozdań 

z jego realizacji, jak również poprzez bieżącą współpracę pomiędzy ekspertami (np. hydrologami, 

inżynierami) BŚ a osobami zaangażowanymi w jego realizację. Bank wielokrotnie podkreślał, podczas 

spotkań ze stroną polską, swoją troskę o zakończenie realizacji Projektu w możliwie akceptowalnym 

terminie i po optymalnych kosztach, celem osiągnięcia celu głównego Projektu - ochrony ludności 

z terenu województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego przed powodzią. Temu celowi 

podporządkowane są też działania wszystkich podmiotów biorących udział w jego realizacji.

Wszelkie kluczowe decyzje w Projekcie są podejmowane na wniosek strony polskiej 
(np. przedłużenie terminu realizacji Projektu, odstąpienie od umowy z Wykonawcą zbiornika 

przeciwpowodziowego Racibórz Dolny) i poprzedza je kompleksowa analiza ich skutków oraz dyskusja 

na forum Komitetu Sterującego.

Odnosząc się natomiast do kwestii budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, 

należy wskazać, że opóźnienie w realizacji tego projektu spowodowane jest trudnościami, 

które pojawiały się w związku z jego budową, m.in. problemami z wykupem gruntów (administracyjno- 

organizacyjne i protesty mieszkańców) oraz trudnościami związanymi z jego budową przez Wykonawcę. 

Obecnie trwa proces wyboru nowego Wykonawcy budowy zbiornika oraz ustalenia dotyczące montażu 

finansowego dla tego zadania, przy zaangażowaniu Banku Światowego, wynikające z procedur przyjętych 

w umowie.

Mając na uwadze znaczną liczbę podmiotów uczestniczących w tym Projekcie, jak również wiele 

źródeł finansowania, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmuje działania 

dyscyplinujące wobec tych instytucji, a szczególnemu monitoringowi podlega realizacja budowy zbiornika 

Racibórz Dolny. Pozwala to na bieżąco reagować na występujące problemy i kontynuowanie 

jego budowy. W dniu 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

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

tel. +48 222 500 112 
fax +48 22 601 39 88

2/3



(Dz. U. poz. 1566), co wiąże się z określeniem na nowo roli wybranych podmiotów 

i instytucji w jego realizacji. Z uwagi na fakt, że wiodącą rolę w tym przedmiocie sprawuje Minister 

Środowiska obecny również w Komitecie Sterującym, informacja o tych pracach jest na bieżąco 

przedstawiana na posiedzeniach KS.

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 15032 Strona 1 z 1

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

Warszawa, 2017-09-21

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-150/2017

Odpowiedź na interpelację nr 15032

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 15032 Posła na
Sejm RP Pana Zbigniewa Ajchlera

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 15032 Posła na Sejm RP Pana Zbigniewa Ajchlera w sprawie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym.

Załączniki:
1. ODP_INT15032.DOC

Dokument zostat podpisany, aby go zweryfikować należy użyć 
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu:

2017-09-28T08:30:59Z
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Minister
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

BMP-0713-3-150/2017/MM

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 15032 Posła na Sejm RP Pana Zbigniewa Ajchlera w sprawie 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, należy zauważyć, że drzewostan nie stanowi samoistnej przyczyny 

wypadków, jednak zadrzewienie w pasie drogowym może znacząco wpływać na skutki niewłaściwego 

zachowania kierowcy. Niezależnie od przyczyn, takich jak niedostosowanie prędkości do warunków 

panujących na drodze, zmęczenie, zaśnięcie itp., najechanie na drzewo stanowi ponad 5% wszystkich 

wypadków. Charakterystyczną cechą tego rodzaju zdarzenia jest stosunkowo wysoka śmiertelność ofiar 

biorących w nich udział - w tych zdarzeniach ginie około 14% wszystkich ofiar wypadków.

Szczegółowe informacje dotyczące wypadków, których przyczyną było najechanie na drzewo 

przedstawiono w poniższej tabeli.

LiczbaLiczbaLiczba Procent ProcentProcentOkres
wypadków zabitych rannychwypadków zabitych rannych

Rok 2012 6,1% 494 13,8% 2 863 6,2%2 247
Rok 2013 14,1% 2615 5,9%2 055 5,7% 473
Rok 2014 5,2% 13,1% 2 265 5,3%1818 421
Rok 2015 5,4% 405 13,8% 2 167 5,4%1769
Rok 2016 1 870 5,6% 14,0% 2 278 5,6%425

5,2% 253 15,1% 1 225 4,9%l-VIII 2017 1061

Należy podkreślić, że mimo sukcesywnie zmniejszającej się na przestrzeni lat liczby wypadków 

w postaci najechania na drzewo, zdarzenia te nie rozkładają się równomiernie w całej Polsce. Największe 

zagrożenie występuje w województwach: warmińsko-mazurskim, lubuskim i zachodniopomorskim.

Jednostki terenowe Policji od lat analizują i monitorują zdarzenia z kategorii najechanie 

na drzewo. Na podstawie tych obserwacji są podejmowane działania doraźne polegające na zwiększeniu 

nadzoru nad wytypowanymi miejscami, które mogą być niebezpieczne w przypadku niekontrolowanego 

opuszczenia drogi przez pojazd. Utrudnieniem jest brak powtarzalności tego typu zdarzeń 

(do zdecydowanej większości dochodzi w innym miejscu) oraz rozbudowana sieć dróg powiatowych 

i gminnych, co ogranicza możliwość sprawowania ciągłego nadzoru.
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Policja występuje również z wnioskami o wycinkę drzew, które zostały uznane jako zagrażające 

bezpieczeństwu w ruchu drogowym, jednak w bardzo wielu przypadkach są one rozpatrywane 

negatywnie. W takich sytuacjach są kierowane wnioski do zarządców dróg o odpowiednie oznakowanie 

miejsc niebezpiecznych, w tym również wprowadzanie rozwiązań powodujących spowolnienie ruchu 

oraz zamontowanie elementów bezpieczeństwa biernego.

Jednocześnie pragnę poinformować, że zagadnienia dotyczące infrastruktury drogowej, 

a więc również otoczenia jezdni, należą do właściwości Ministra 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.

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

tel. +48 222 500 112 
fax +48 22 601 39 88
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Strona 1 z 1Odpowiedź na interpelację nr 15315

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

Warszawa, 2017-09-25

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-155/2017

Odpowiedź na interpelację nr 15315

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 15315

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 15315 Posła na Sejm RP Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie obsadzenia 
wakatu na stanowisku małopolskiego komendanta Policji.

Załączniki:
1. ODP_INT15315.DOC

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

2017-10-11T13:45:35Z

Podpis elektroniczny
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Minister
iii Spraw Wewnętrznych 
w* i Administracji

BMP-0713-3-155/2017/MM

JM

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 15315 Posła na Sejm RP Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza 

w sprawie obsadzenia wakatu na stanowisku małopolskiego komendanta Policji, na podstawie informacji 

przekazanych przez Komendę Główną Policji, uprzejmie wyjaśniam, że dotychczasowy Komendant 

Wojewódzki Policji w Krakowie z dniem 25 kwietnia 2017 roku został odwołany ze stanowiska.

W kontekście powyższego należy zauważyć, że stosownie do art. 6b ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.) w razie zwolnienia stanowiska komendanta 

wojewódzkiego Policji Komendant Główny Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza 

pełnienie obowiązków komendanta wojewódzkiego, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu 

z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi. Zatem wskazany termin upływa w omawianej sprawie 

z dniem 24 października 2017 roku.

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. +48 222 500 112 
fax +48 22 601 39 88



Odpowiedź na interpelację nr 15440 Strona 1 z 1

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

Warszawa, 2017-09-28

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-159/2017

Odpowiedź na interpelację nr 15440

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 15440 Posła na
Sejm RP Pana Tomasza Jaskóły

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 15440 Posła na Sejm RP Pana Tomasza Jaskóły w sprawie odszkodowań za 
przeprowadzane akcje dotyczące znalezienia niewypałów z czasów II wojny światowej.

Załączniki:
1. ODP_INT15440.DOC

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

2017-10-11T13:46:06Z

Podpis elektroniczny
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i Minister
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

BMP-0713-3-159/2017/MM

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 15440 Posła na Sejm RP Pana Tomasza Jaskóły 

w sprawie odszkodowań za przeprowadzane akcje dotyczące znalezienia niewypałów z czasów II wojny 

światowej, uprzejmie wyjaśniam, że ciężar w zakresie neutralizowania zagrożeń związanych z niewypałami 

i niewybuchami spoczywa przede wszystkim na wyspecjalizowanych jednostkach Sił Zbrojnych RP.

Natomiast w zakresie właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pragnę wskazać, 

że procedura reagowania w przypadku ujawnienia niewybuchów i niewypałów nakłada na Policję m.in.: 

obowiązek zabezpieczenia dróg dojazdu i wjazdu jednostkom eliminującym zagrożenie oraz zabezpieczenie 

miejsca ujawnienia niewybuchu lub niewypału. Funkcjonariusze Policji w tego typu zdarzeniach działają 

zgodnie z Zarządzeniem nr 1429 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie 

wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych (Dz. Urz. KGP z 2005 r. Nr 3, poz. 8) 

Jednocześnie Komenda Główna Policji przekazała, że nie posiada informacji na temat kosztów, 

jakie ponoszą jednostki terenowe w związku z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia w przypadku ujawnienia 

niewybuchów lub niewypałów.

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. +48 222 500 112 
fax +48 22 601 39 88



Odpowiedź na interpelację nr 15217 Strona 1 z 1

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

Warszawa, 2017-09-22

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-163/2017

Odpowiedź na interpelację nr 15217

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 15217 Posła na
Sejm RP Pana Czesława Sobierajskiego

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 15217 Posła na Sejm RP Pana Czesława Sobierajskiego w sprawie realizacji Projektu 
Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry przy wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego.

Załączniki:
1. _ODP_INT15217.DOC

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

2017-10-11T13:45:04Z

Podpis elektroniczny
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Minister
ff Spraw Wewnętrznych 

^0'* i Administracji

BMP-0713-3-163/2017/MM

“gajS

m

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację numer 15217 Posła na Sejm RP Pana Czesława Sobierajskiego 

w sprawie realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry przy wykorzystaniu pożyczki 

Banku Światowego, przekazaną według właściwości przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem 

o sygnaturze: GZ.me.058.3.2017, uprzejmie informuję, że odpowiedź na ww. wystąpienie została 

udzielona przy tożsamej interpelacji, która wpłynęła bezpośrednio z Sejmu RP do Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

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

tel. +48 222 500 112 
fax +48 22 601 39 88

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



Odpowiedź na interpelację nr 15575 Strona 1 z 1

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

Warszawa, 2017-10-11

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-165/2017

Odpowiedź na interpelację nr 15575

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 15575 Posła na
Sejm RP Pana Tomasza Latosa

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 15575 Posła na Sejm RP Pana Tomasza Latosa w sprawie podniesienia standardów 
badań technicznych pojazdów.

Załączniki:
1. ODP_INT15575.DOC

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

2017-10-17T14:02:00Z

Podpis elektroniczny
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H Minister
Spraw Wewnętrznych 

* i Administracji
BMP-0713-3-165/2017/MM

$3

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 15575 Posła na Sejm RP Pana Tomasza Latosa 

w sprawie podniesienia standardów badań technicznych pojazdów, na podstawie stanowiska Komendy 

Głównej Policji uprzejmie informuję, że obecnie Policja nie planuje zakupu mobilnych stacji kontroli 

pojazdów.

Jednocześnie w kontekście zagadnień podniesionych w interpelacji należy zwrócić uwagę 

na ograniczoną możliwość przeprowadzania w warunkach drogowych badań stanu technicznego pojazdów 

po wypadkach. W wyniku uszkodzeń często nie jest możliwe przeprowadzenie próby dynamicznej 

pozwalającej ocenić czy pojazd posiada dobrą kierowalność oraz stateczność kierunkową, jak również 

sprawdzenie stanu technicznego układu kierowniczego. Podobnie w przypadku rozszczelnienia układu 

hamulcowego, niejednokrotnie nie ma możliwości ustalenia w warunkach drogowych, choćby ze względu 

na duży stopień zdeformowania nadwozia, czy uszkodzenie nastąpiło przed wypadkiem czy w jego trakcie.

Powyższe przykłady wskazują zatem, że uwzględnienie stanu technicznego pojazdów w analizie 

przyczyn wypadków drogowych wymagałoby poddania ich badaniu na specjalistycznej stacji, wyposażonej 

w odpowiedni sprzęt diagnostyczny oraz oprzyrządowanie pozwalające na rozbiórkę powypadkową. 

Przy poważnych zdarzeniach, których skutkiem są ofiary śmiertelne, pojazdy są zazwyczaj zabezpieczane 

przez Policję na parkingach. Tam też są przeprowadzane oględziny przez rzeczoznawcę samochodowego 

(biegłego sądowego), zaś wnioski z tych ekspertyz są uwzględniane przy określaniu przyczyn wypadków.

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. +48 222 500 112 
fax +48 22 601 39 88


