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Minister||S§p Spraw Wewnętrznych 

i Administracji

BMP-0713-1-133/2017/PS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14255 Posła na Sejm RP Pani Małgorzaty Niemczyk 

w sprawie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych (Rady BIS) na wstępie należy wskazać, że została 

ona powołana w 2008 roku oraz stanowi organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów.

Stosownie do § 3 zarządzenia Nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 2012 r. w sprawie 

Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych (M.P. poz. 696) do głównych zadań Rady BIS należy 

m.in. opracowywanie rozwiązań systemowych mających na celu poprawę bezpieczeństwa imprez 

sportowych, opiniowanie projektów aktów prawnych w tym zakresie, analiza naruszeń bezpieczeństwa 

w związku z masowymi imprezami sportowymi oraz ocena działań podejmowanych przez służby 

i instytucje w obszarze bezpieczeństwa imprez sportowych.

W skład Rady BIS wchodzą ministrowie lub wyznaczeni sekretarze albo podsekretarze stanu właściwi 

do spraw: wewnętrznych, kultury fizycznej, administracji publicznej, budownictwa, gospodarki 

przestrzennej i mieszkaniowej, nauki, oświaty i wychowania, transportu i Minister Sprawiedliwości 

(lub wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu), a także Pełnomocnik Rządu 

do spraw Równego Traktowania, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendant Główny 

Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendant Główny Policji. Na prawach członka w skład ww. Rady 

wchodzą również reprezentanci podmiotów sportowych (związków sportowych i organizatorów 

rozgrywek), stowarzyszeń kibiców oraz niezależni eksperci. Przewodniczącym Rady BIS jest minister 

właściwy do spraw wewnętrznych lub wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu, 

a jej obsługę zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Warto nadmienić, stosownie 

do § 7 ww. zarządzenia, że Przewodniczący Rady BIS powołuje organ doradczy Rady - Stałą Grupę 

Ekspercką, wyznaczając jej kierownika oraz określając tryb pracy.

Przechodząc do kwestii dotyczącej finansowania Rady BIS należy wskazać, że roczny budżet 

funkcjonowania Rady obejmuje kwotę 10.000 zł. Podkreślić jednak trzeba, że udział w pracach Rady BIS 

oraz Stałej Grupy Eksperckiej jest nieodpłatny, a zwracane mogą być tylko koszty podróży dla osób
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uczestniczących w posiedzeniach ww. organów (§ 9 zarządzenia w sprawie Rady Bezpieczeństwa Imprez 

Sportowych).

Natomiast w kontekście posiedzeń Rady BIS trzeba wyjaśnić, że odbywają się one co najmniej 

raz na pół roku (zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych oraz trybu 

pracy Stałej Grupy Eksperckiej). Ostatnie posiedzenie ww. organu odbyło się w dniu 19 stycznia 

2017 roku, na którym zostały poruszone następujące kwestie: 1) Informacja o przygotowaniach 

do organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa Mistrzostw Europy U21 w Piłce Nożnej w Polsce; 

2) Informacja o przygotowaniach do Światowych Igrzysk Sportowych we Wrocławiu The World Games 

2017; 3) Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich w związku z zakończeniem 

rundy jesiennej rozgrywek piłkarskich sezonu 2016/2017 oraz funkcjonowania ustawy z dnia 20 marca 

2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1160 z późn. zm.); 4) Postulaty 

środowisk kibicowskich w zakresie przepisów prawnych regulujących kwestie bezpieczeństwa imprez 

masowych.

Niezależnie od powyższego warto wskazać, że podczas posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu 

i Turystyki Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2017 roku Minister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji przedstawił informacje dotyczące organizacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas 

dużych imprez sportowych w Polsce, w tym m.in. na temat głównych zadań realizowanych 

przez Radę BIS.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul. 
Stefana Batorego 5

Warszawa, 2017-08-22

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-134/2017

Odpowiedź na interpelację nr 14484

odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 14484

W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 14484 Posła na Sejm RP Pana Dariusza Starzyckiego w sprawie programu 
modernizacji ochotniczych straży pożarnych.

Załączniki:
1. OOP. MSWIA NA INT. NR 14484.DOC

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

BMP-0713-1-134/2017/PS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14484 Posła na Sejm RP Pana Dariusza Starzyckiego 

w sprawie programu modernizacji ochotniczych straży pożarnych uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, 

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020" 

(Dz. U. poz. 2140), Programem są objęte również jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone 

do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) i jednostki ochotniczych straży pożarnych (OSP) 

- realizujące zadania zlecone z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Powyższe następuje poprzez 

przekazywanie dotacji na realizację zadania publicznego pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki 

ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" oraz dotacji 

na realizację zadania publicznego pt. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań 

ratowniczo-gaśniczych".

W ramach ogólnej kwoty wydatków na realizację ww. Programu przez Państwową Straż Pożarną (PSP) 

na lata 2017-2020 zostały zaplanowane następujące kwoty z przeznaczeniem dla jednostek ochrony 

przeciwpożarowej włączonych do KSRG i jednostek OSP realizujących zadania zlecone z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej:

Kwota Programu 
ogółem 

(w tys. zł)

Kwoty w poszczególnych latach (w tys. zł)
Wyszczególnienie

2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok
Jednostki ochrony 
przeciwpożarowej 
włączone do KSRG

81 110 83 950 83 950 86 790 335 800

Jednostki OSP 40 000 41 400 41400 42 800 165 600

Dotacje na dofinansowanie zadania publicznego pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony 

przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" są przekazywane na podstawie 

art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., 

poz. 736 z późn. zm.), a jego realizacja odbywa się zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej dokumentem pt. „Tryb i zasady udzielania dotacji z budżetu państwa
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na zadanie publiczne pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej 

włgczonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego".

Natomiast dotacje na dofinansowanie zadania publicznego pt. „Przygotowanie jednostek ochotniczych 

straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" są przekazywane na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1817 z późn. zm.), na podstawie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

19 kwietnia 2017 roku. Realizacja ww. zadania następuje w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji dokument pt. „Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych w 2017 roku".

Przyjęty zgodnie z powyższymi dokumentami roczny harmonogram przewiduje następujące etapy:

1. Przekazanie komendantom wojewódzkim PSP limitów dotacji dla poszczególnych województw - 

etap zrealizowany;

2. Składanie wniosków lub ofert realizacji zadania publicznego przez poszczególne jednostki 

do właściwych terytorialnie komendantów powiatowych (miejskich) PSP, sprawdzanie ich prawidłowości, 

akceptacja i przygotowanie umów o realizację zadania publicznego - etap zrealizowany;

3. Przekazywanie umów z terenu województwa do Komendanta Głównego Państwowej Straży 

Pożarnej, podpisywanie umów przez ww. Komendanta oraz przekazywanie środków finansowych dotacji 

zgodnie z umowami na wskazane w nich rachunki bankowe - etap w trakcie realizacji, prognozowane 

zakończenie do dnia 30 września 2017 roku.

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami przez dotowane jednostki powinna zakończyć się 

do dnia 15 grudnia 2017 roku, a w przypadku zakupu samochodów pożarniczych do dnia 31 grudnia

2017 roku.

Warto dodać, że do dnia 2 sierpnia 2017 roku przekazano łącznie kwoty: 1) na dofinansowanie zadania 

publicznego pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włgczonej 

do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" - 19 655 260 zł; 2) na dofinansowanie zadania publicznego 

pt. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" -

4 886 716 zł.

Zakres rzeczowy opisanych dotacji, wynikający z przedsięwzięć zapisanych w Programie modernizacji 

Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rzgdu w latach 2017-2020 został 

określony w zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 2 czerwca 

2017 roku dokumencie pt. „Zakres przedmiotowy dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

wynikajgcy z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 

oraz zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 11 kwietnia 

2017 roku dokumencie pt. „Zakres przedmiotowy dotacji dla jednostek włgczonych do krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego".
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Jednocześnie należy wskazać, że w ramach zakupów przewidzianych w związku z omawianym 

Programem, obejmujących sprzęt transportowy w obu przypadkach został ujęty m.in. średni samochód 

ratowniczo-gaśniczy oraz ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. W dokumencie pt. „Zakres przedmiotowy 

dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wynikajgcy z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" dodatkowo wskazano pozycję lekki samochód 

ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności minimalnej 1 000 litrów. Zakupy samochodów 

są realizowane bezpośrednio przez jednostki dotowane lub przez właściwe gminy, w zależności 

od przyjętego rozwiązania.

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, 2017-08-23

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-136/2017

Odpowiedź na interpelację nr 14342

odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 14342

W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 14342 Posła na Sejm RP Pani Mirosławy Nykiel w sprawie przyjmowania kandydatów 
do szkół pożarniczych.

Załączniki:

1. ODP. MSWIA NA INT. NR 14342.DOC

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



I Minister
P Spraw Wewnętrznych 
' i Administracji

BMP-0713-1-136/2017/PS

Am
■-i*

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14342 Posła na Sejm RP Pani Mirosławy Nykiel 

w sprawie przyjmowania kandydatów do szkół pożarniczych, przekazaną zgodnie z właściwością 

przez Ministra Zdrowia, uprzejmie informuję, że zasady, warunki i tryb przyjmowania do służby 

kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (PSP) określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 638).

Jednocześnie należy wskazać, że powołana przez Panią Poseł opinia lekarzy zrzeszonych w federacji 

Porozumienie Zielonogórskie dotyczy m.in. lekarza rejonowego wymienionego w załączniku Nr 1 i Nr 2 

do ww. rozporządzenia. Pomimo, że przyjęte w powyższych załącznikach rozwiązania odbiegają 

w nazewnictwie od obecnej struktury systemu zdrowia i świadczeń medycznych, niemniej znajdują 

one odzwierciedlenie w dzisiejszej praktyce. Przykładowo „lekarz rodzinny" (lekarz pierwszego kontaktu) 

tzw. podstawowej opieki zdrowotnej posiadając wiedzę o stanie zdrowia swojego pacjenta 

oraz zakresie egzaminu sprawnościowego podejmuje decyzję o możliwości wystawienia zaświadczenia 

stwierdzającego zdolność do przystąpienia do tego egzaminu czy też potrzebie skierowania do lekarza 

medycyny sportowej, medycyny pracy lub innego specjalisty. Stwierdzenie, że osoba jest zdolna 

do przystąpienia do przedmiotowego egzaminu do szkoły pożarniczej powinno zatem nastąpić w oparciu 

o wiedzę medyczną. Warto w tym miejscu zauważyć, że z dotychczasowej, wieloletniej praktyki stosowanej 

podczas naborów do szkół pożarniczych nie wynika, aby miały miejsce negatywne sytuacje związane 

ze stanem zdrowia kandydatów, którzy uzyskali zaświadczenie lekarskie.

Ponadto w kontekście omawianego zagadnienia należy zwrócić uwagę na kwestie związane z kosztami 

badań oraz czasem oczekiwania na wskazanych przez Panią Poseł specjalistów, a także na cały proces badań 

specjalistycznych, jakie przechodzi kandydat do PSP po zdaniu egzaminów. Stosownie do § 9 ust. 2 

przywołanego na wstępie rozporządzenia, osoba przyjęta do służby kandydackiej jest kierowana 

do właściwej komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu ustalenia 

jej zdolności psychicznej i fizycznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Zdolność fizyczną i psychiczną 

do pełnienia służby w PSP zostaje stwierdzona orzeczeniem ww. komisji lekarskiej.
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Podsumowując przedstawione informacje warto dodać, że w przypadku podjęcia prac legislacyjnych 

nad przepisami prawa normującymi zasady przyjęć do szkół pożarniczych, poruszony w niniejszej 

interpelacji aspekt zostanie poddany analizie.

Niezależnie od powyższego - w kontekście przytoczonego przez Panią Poseł twierdzenia, iż „testy 

sprawności fizycznej sq bardzo obciążające dla organizmu" - należy zauważyć, że kandydaci do służby 

są osobami młodymi, a zakres testu sprawności fizycznej do szkół PSP nie odbiega założeniami od zajęć 

programowych realizowanych w ramach wychowania fizycznego szkoły średniej.

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 14608 Strona 1 z 1

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

Warszawa, 2017-09-04

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-138/2017

Odpowiedź na interpelację nr 14608

odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 14608

W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 14608.

Załączniki:
1. ODP. MSWIA NA INT. NR 14608.DOC

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

i Administracji

BMP-0713-1-138/2017/PS

n, *

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14608 Posłów na Sejm RP Panów Pawła Pudłowskiego, 

Pawła Kobylińskiego oraz Piotra Misiło w sprawie potrzeby oceny stanu dzieci podczas interwencji Policji 

na wstępie należy wskazać, że zdarzenia, które mogą świadczyć o możliwości stosowania przemocy 

wobec dziecka, zarówno w rodzinie, tj. przez rodziców albo opiekunów prawnych, jak i w innym 

środowisku - np. szkolnym, jako zagrożenia powodowane przez rówieśników, trzeba traktować z należytą 

powagą, rzetelnością oraz determinacją w ustaleniu, czy dziecko nie stało się ofiarą czynu zabronionego.

Jednocześnie trzeba zauważyć, że do podstawowych zadań Policji określonych w art. 1 ust. 2 

pkt 1 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.) należy ochrona 

życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, 

a także wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Funkcjonariusz Policji z chwilą 

powzięcia informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa jest zobligowany do podjęcia działania 

w kierunku ich weryfikacji, jak również zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa w trybie art. 308 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, z późn. zm.) 

lub przeprowadzenia czynności sprawdzających zgodnie z art. 307 § 1 K.p.k. W trakcie ww. czynności 

dokonywana jest ocena prawno-karna mająca na celu ustalenie, czy dane zachowanie sprawcy 

wyczerpuje znamiona przestępstwa.

Funkcjonariusze Policji podejmując interwencje w sprawach przemocy w rodzinie, w tym przemocy 

wobec dzieci, są zobowiązani do oddzielenia stron konfliktu, a przede wszystkim zapewnienia 

bezpieczeństwa osobie, która doznaje przemocy. Warto zauważyć, że stosownie do art. 15a ustawy 

o Policji policjant ma prawo zatrzymania sprawców przemocy w rodzinie stwarzających bezpośrednie 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego w trybie określonym w art. 15 niniejszej ustawy.

Uwzględniając powyższe obowiązki Policja - po powzięciu informacji o możliwości popełnienia 

czynu zabronionego wobec dziecka - podejmuje działania określone w szczególności przepisami 

ustawy o Policji, Kodeksu postępowania karnego oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).
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Odnosząc się do zagadnienia dotyczącego oceny stanu zdrowia dziecka w trakcie podejmowanej 

interwencji należy zwrócić uwagę na przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 

i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 32 ww. ustawy lekarz 

może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez pacjenta. Jeśli natomiast pacjent jest małoletni 

lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, 

a gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie się z nim jest niemożliwe - 

zezwolenie sądu opiekuńczego. Tym samym na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

w omawianym obszarze policjant podejmujący interwencję nie jest osobą uprawnioną do oceny stanu 

zdrowia dziecka, może on jedynie w przypadku dostrzeżenia obrażeń zewnętrznych udzielić pierwszej 

pomocy przedmedycznej ofierze (do momentu przybycia służb ratowniczych), a następnie wezwać 

pomoc medyczną.

Ponadto omawiając podniesione przez Panów Posłów zagadnienie należy zwrócić uwagę 

na podejmowane działania interwencyjne poprzez wszczynanie procedury „Niebieskie Karty", mające 

na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie, przy czym bez znaczenia pozostaje, czy czyn zabroniony skierowany jest przeciwko osobie 

dorosłej czy przeciwko dziecku [§ 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie 

procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta" (Dz. U. poz. 1245)].

Jednocześnie z informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji (KGP) wynika, że Biuro 

Prewencji KGP na bieżąco monitoruje podległe jednostki organizacyjne Policji w obszarze związanym 

z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania problemowi przemocy w rodzinie, 

w tym wobec dzieci. Każdorazowo, podczas odpraw służbowych oraz spotkań i rozmów z koordynatorami 

komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji, odpowiedzialnymi za realizację procedury 

„Niebieskie Karty", omawiane są kwestie dotyczące sposobu reagowania w przypadku ujawnienia 

ww. przemocy, jak również dokonywana jest analiza poprawności dotychczas podejmowanych działań. 

Podkreślana jest także rola policjanta w zakresie odpowiednio wczesnej reakcji na sygnały o przemocy 

i niezwłocznego podejmowania środków zaradczych wobec zachowań związanych z jej stosowaniem, 

a także zwracana jest szczególna uwaga na kwestię monitorowania sytuacji, w których omawiana 

przemoc wystąpiła.

Trzeba również dodać, że w 2013 roku w KGP opracowano narzędzia szacowania ryzyka zagrożenia 

życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie, w tym skierowaną wobec dziecka oraz algorytmy 

postępowania policjantów we wspomnianych sytuacjach. Celem stosowania ww. narzędzi i algorytmów 

jest ułatwienie podjęcia decyzji, czy w sytuacji przemocy w rodzinie, należy odizolować osobę, 

co do której istnieje podejrzenie, iż stosuje przemoc od osoby doznającej przemocy, jak też podniesienie

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

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

2/3



skuteczności działań podejmowanych przez policjantów przeprowadzających interwencje wobec 

sprawców przemocy w rodzinie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom dotkniętym przemocą.

Ponadto należy wskazać, że zawarte w niniejszej interpelacji opisy dotyczące przypadków 

stosowania przemocy wobec dzieci mają zbyt ogólny charakter i nie pozwalają na identyfikację czasu, 

miejsca i okoliczności tych zdarzeń. Tym samym nie jest możliwe dokonanie oceny czynności wykonanych 

w ww. przypadkach przez funkcjonariuszy Policji.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Strona 1 z 1Odpowiedź na interpelację nr 14750

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-0713-1-139/2017

Odpowiedź na interpelację nr 14750

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 14750 Posła na
Sejm RP Pana Jarosława Porwicha

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 14750 Posła na Sejm RP Pana Jarosława Porwicha w sprawie naruszenia praw 
emerytalnych funkcjonariuszy, którzy w okresie służby na rzecz totalitarnego państwa czynnie wspierali 
osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości państwa polskiego.

Załączniki:
1. OOP. MSWIA NA INT. NR 14750.DOC
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Minister
• Spraw Wewnętrznych 

i Administracji

BMP-0713-1-139/2017/PS/MJ

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14750 Posła na Sejm RP Pana Jarosława Porwicha dotyczącą 

wydawania przez organ emerytalny decyzji obniżających świadczenia emerytalno-rentowe osobom posiadającym 

prawomocne wyroki sądów okręgowych i apelacyjnych potwierdzających ich współpracę z Kościołem katolickim 

i (nielegalnymi w tamtym okresie) strukturami NSZZ „Solidarność" należy zauważyć, że wyroki sądów wydane, 

w związku z odwołaniami wniesionymi od decyzji organu emerytalnego ponownie ustalającymi wysokość 

emerytur na podstawie art. 15b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708 z późn. zm.) zwanej 

dalej „ustawą", dotyczyły byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 

ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 

państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721 z późn. zm.) i wydane 

zostały przez sądy w poprzednim stanie prawnym.

Wyroki zmieniające decyzje organu emerytalnego wydane w związku z przeprowadzoną 

„tzw. pierwszą dezubekizacją" na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy 

o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2009 r. Nr 24 

poz. 145), wskazują okresy służby w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 13 ust 1 pkt 

lb ustawy, które organ emerytalny był zobowiązany doliczyć do wysługi emerytalnej odwołującego według 

współczynnika 2,6% podstawy wymiaru, natomiast nie potwierdzają, czy zainteresowany prowadził 

działalność na rzecz niepodległości Państwa Polskiego w okresie służby na rzecz totalitarnego państwa. 

Ponadto należy wskazać, że informacje stanowiące podstawę wydania przedmiotowych wyroków zawarte są 

jedynie w uzasadnieniach tych wyroków, jednak zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 

Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.), to wyroki, a nie ich uzasadnienia, 

są wiążące dla stron.

Należy również podkreślić, że zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie 

ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej
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oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2270) -tzw. „drugiej ustawy dezubekizacyjnej", z dniem 1 października 2017 roku 

uchylone zostaną przepisy art. 13 ust. 1 pkt lb oraz art. 15b ustawy.

W tym miejscu należy podkreślić, że tzw. „pierwsza ustawa dezubekizacyjna" zmniejszała 

świadczenia emerytalne funkcjonariuszom, którzy pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa, 

o których mowa w art. 2 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 

z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - tzw. ustawy lustracyjnej. Natomiast przepisy obecnie 

obowiązującej tzw. „drugiej ustawy dezubekizacyjnej" nie odwołują się do służby w organach 

bezpieczeństwa państwa wymienionych w ustawie lustracyjnej, a przywołują wprost służbę na rzecz 

totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy. Przedstawiony w art. 13b ustawy katalog instytucji, 

formacji i stanowisk, w których pełniona była służba na rzecz totalitarnego państwa stworzony został przez 

Instytut Pamięci Narodowej-Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) na podstawie 

opracowań naukowych i historycznych dostępnych w jego archiwach. W związku z powyższym, zdaniem 

organu emerytalnego, ocena poszczególnych okresów uwzględnionych w wyrokach jako okresy działalności 

na rzecz niepodległości Państwa Polskiego prowadzonej w czasie służby w organach bezpieczeństwa państwa, 

nie jest tożsama z działaniami na rzecz niepodległości Państwa Polskiego podejmowanymi w czasie służby na rzecz 

totalitarnego państwa.

Ponadto niejednokrotnie wskazane obecnie w informacji IPN okresy służby na rzecz totalitarnego 

państwa, o których mowa w art. 13b ustawy, nie pokrywają się z okresami służby, wykazanymi w poprzedniej 

informacji IPN wydanej na podstawie tzw. pierwszej ustawy dezubekizacyjnej, jako okresy służby w organach 

bezpieczeństwa państwa.

Wobec powyższego wyroki sądów zmieniające decyzje organu emerytalnego i nakazujące przeliczenie 

okresu służby w organach bezpieczeństwa państwa po 2,6% podstawy wymiaru, nie stanowią dla organu 

emerytalnego podstawy odstąpienia od ponownego ustalenia wysokości świadczeń emerytalno-rentowych 

zgodnie z art.l5c, art. 22a czy art. 24a ustawy, wydanych na podstawie informacji IPN o okresach służby, na rzecz 

totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy.

Jednocześnie organ emerytalny będzie zobowiązany do odstąpienia od ponownego ustalenia wysokości 

świadczeń emerytalno-rentowych na podstawie art. 15c, art. 22a czy art. 24a ustawy, po otrzymaniu informacji 

o przebiegu służby IPN stwierdzającej, że funkcjonariusz w okresie pełnienia służby na rzecz totalitarnego 

państwa, bez wiedzy przełożonych, podjął współpracę i czynnie wspierał osoby lub organizacje działające 

na rzecz niepodległości Państwa Polskiego a także na podstawie innych dowodów jak wyrok skazujący, 

choćby nieprawomocny, za działalność polegającą na podjęciu, bez wiedzy przełożonych, czynnej współpracy 

z osobami lub organizacjami działającymi na rzecz niepodległości Państwa Polskiego.

Z poważaniem 

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

Otrzymuje: Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul. 
Stefana Batorego 5

Warszawa, 2017-09-11

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-141/2017

Odpowiedź na interpelację nr 14851

odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 14851

W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 14851.

Załączniki:
1. ODP. MSWIA NA INT 14851.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć 
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu: 
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g|A| Minister 
%ihf: Spraw Wewnętrznych 

j Administracji

BMP-0713-1-141/2017/PS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14851 Posłów na Sejm RP Pana Jerzego Meysztowicza, 

Pani Kornelii Wróblewskiej oraz Pana Mirosława Suchonia w sprawie przypadków śmierci byłych 

funkcjonariuszy, którym obniżono emerytury należy wskazać, że organ emerytalny nie posiada informacji 

dotyczących przyczyny zgonu emerytów-rencistów Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji lub członków ich rodzin.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul. 
Stefana Batorego 5

Warszawa, 2017-09-11

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-142/2017

Odpowiedź na interpelację ponowną nr 14041

odpowiedź na ponowną interpelację numer 14041

W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź na ponowną interpelację numer 14041 Posła na Sejm RP Pai 
Pani Joanny Frydrych w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej.

Załączniki:
1. ODP. MSWIA NA PON INT. NR 14041.DOC

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

i Administracji, Jr

BMP-0713-1-142/2017/PS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na ponowną interpelację numer 14041 Posła na Sejm RP Pani Joanny Frydrych 

w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej należy wskazać, że uznaniowość oraz elastyczność 

przy wydawaniu decyzji uznaniowych oraz w stosowaniu przepisów prawa mających w istocie charakter 

klauzul generalnych jest wyznaczona przez obowiązujące przepisy. W analizowanym przypadku jest 

to art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rzgdu, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą", oraz regulacje proceduralne zawarte w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zwanej dalej „Kpa".

Zagadnienia ww. rodzaju są szeroko omawiane w doktrynie i orzecznictwie dotyczącym klauzul 

generalnych i decyzji uznaniowych. Przykładowo można wskazać za wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 

19 marca 2002 roku, w sprawie pod sygn. akt IV CKN 892/00, że: „istotą i funkcją klauzuli generalnej jest 

możliwość uwzględnienia w ocenie różnego rodzaju, lecz o charakterze wyjątkowym, okoliczności 

faktycznych"1. Zgodnie przy tym z § 155 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej2: Jeżeli zachodzi potrzeba 

zapewnienia elastyczności tekstu aktu normatywnego, można posłużyć się określeniami nieostrymi, 

klauzulami generalnymi albo wyznaczyć nieprzekraczalne dolne lub górne granice swobody 

rozstrzygnięcia. W uchwale z dnia 6 listopada 1991 roku, W 2/91, OTK 1991, nr 1, poz. 20, Trybunał 

Konstytucyjny stwierdził w odniesieniu do posługiwania się w prawie pojęciami nieostrymi, że „często (...) 

skonstruowanie określonej normy prawnej przy ich pomocy stanowi jedyne rozsądne wyjście. Na straży 

właściwego zastosowania takiej normy stoją przede wszystkim normy procesowe (...)"3. W wyroku z dnia

1 jak wskazano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2009 roku, w sprawie pod sygn. akt IV CSK 290/09: „Potrzebę istnienia 
w systemie prawa klauzul generalnych określa trafnie wyrażone w piśmiennictwie stwierdzenie, iż brak takich klauzul mógłby prowadzić 
do rozstrzygnięć formalnie zgodnych z prawem, ale w konkretnych sytuacjach niesłusznych, ponieważ nieuwzględniajgcych 
w rozstrzyganych przypadkach uniwersalnych wartości składajgcych się na pojęcie sprawiedliwości nie tylko formalnej, lecz i materialnej."
2 stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 283)
3 zob. też wyroki Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 8 maja 2006 roku, sygn.P 18/05, z dnia 17 października 2006 roku, sygn. P 38/05
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15 września 1999 roku, K 11/99, OTK 1999, nr 6, poz. 116, Trybunał Konstytucyjny wskazał, że: „Pojęcia 

nieostre, do których odwołuje się ustawodawca, nie mają charakteru blankietowego, nie dają podstaw 

do dowolnego kształtowania ich treści. Na organach stosujących prawo ciąży obowiązek identyfikacji 

ich treści z uwzględnieniem podstawowych zasad prawa, ogólnosystemowych wartości i standardów 

konstytucyjnie chronionych".

W odniesieniu do decyzji uznaniowych przywołać można natomiast wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2007 roku, w sprawie pod sygn. akt II GSK 

176/07, w którym podniesiono, że: „Uznanie administracyjne nie powinno oznaczać dowolności, 

czemu służą określone przez ustawodawcę dyrektywy wyboru. Organ przy wydawaniu decyzji 

o charakterze uznaniowym obowiązany jest do rzetelnej i wnikliwej analizy wszelkich okoliczności sprawy 

w celu stwierdzenia, czy zostały spełnione określone w przepisach przesłanki. Dopiero w ten sposób 

przeprowadzona analiza stanu faktycznego sprawy stanowi materiał będący podstawą do wydania 

decyzji o charakterze uznaniowym".

Przechodząc do odpowiedzi na pytania numer 2 i 3 zawarte w niniejszej interpelacji (które brzmią: 

„Czy Ministerstwo przygotowało określone standardy do określenia uznaniowości w stosowaniu 

ww. przepisów prawa? Jeśli, tak to jak one wyglądają?") należy wskazać, że zgodnie z art. 6 Kpa organy 

administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa, co odpowiada konstytucyjnej zasadzie 

legalizmu. W tym miejscu wymaga zauważenia, że stosownie do art. 34a ust. 2 ustawy z dnia

8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z późn. zm.) wytyczne i polecenia, 

o których mowa w ust. 1, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze 

decyzji administracyjnej. Toteż oczywistym pozostaje, że przedmiotowe decyzje będą wydawane 

w oparciu o kryteria ustawowe, po indywidualnym rozważeniu każdej sprawy.

Co więcej, możliwość wydania w analizowanym zakresie wytycznych jest przynajmniej wątpliwa. 

Jak wskazano bowiem w uprzedniej odpowiedzi na interpelację numer 14041 (tj. odpowiedzi z dnia

9 sierpnia 2017 roku) określone zwroty ustawowe mają charakter zwrotów „świadomie 

niedookreślonych przez ustawodawcę", co ma umożliwiać rozpatrzenie danego przypadku „na gruncie 

okoliczności faktycznych w poszczególnych rozpatrywanych sprawach" (por. orzecznictwo przywoływane 

w odpowiedzi na poprzednie pytanie). Podobnie w odniesieniu do uznaniowości wskazano 

na konieczność indywidualnej oceny poszczególnych przesłanek. W rezultacie wydanie wytycznych 

godziłoby w ww. zamiar ustawodawcy, ponieważ wytyczne mają charakter ogólny i nie uwzględniają 

specyfiki poszczególnych przypadków. Gdyby ustawodawca zamierzał wprowadzić bardziej szczegółowe 

regulacje, to by to uczynił, w szczególności poprzez rezygnację ze zwrotów świadomie niedookreślonych 

o charakterze w istocie klauzul generalnych oraz poprzez wprowadzenie decyzji związanych. Wytyczne 

nie mogą zmieniać, w tym zawężać, unormowań ustawowych, do czego sprowadzałoby się 

ich „doprecyzowywanie" poprzez wytyczne.
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W rezultacie należy wskazać, że podstawy prawnej decyzji administracyjnej nie mogą stanowić inne 

- niż powszechnie obowiązujące - akty prawne, nawet jeśli zawierają normy ogólne i abstrakcyjne4. 

Takie stanowisko potwierdza też orzecznictwo sądów administracyjnych, zgodnie z którym podstawą 

działania organów administracji publicznej nie mogą być przykładowo wytyczne, chociażby były wydane 

na podstawie upoważnienia ustawowego.5 Toteż nawet gdyby istniały jakiekolwiek wytyczne, 

nie mogłyby stanowić podstawy do wydania decyzji.

W przypadku zaś pytania numer 4 - „ (...) czy możno przez to rozumieć, że organ stosujący prawo, 

na podstawie wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie dokonywał indywidualnej 

oceny i kwalifikacji poszczególnych osób?" - trzeba odpowiedzieć przecząco, ponieważ organ nie może, 

jak wskazano powyżej, zgodnie z obowiązującymi przepisami stosować wytycznych w rozpatrywaniu 

indywidualnych spraw. Toteż zawarta w pytaniu niepodzielana teza uniemożliwia udzielenie pozytywnej 

odpowiedzi. Nadmienić można, że jedynie w świetle obowiązujących przepisów organ będzie dokonywał 

nie tyle indywidualnej oceny i kwalifikacji poszczególnych osób, lecz oceny poszczególnej sprawy 

indywidualnej i okoliczności (stanu faktycznego) sprawy dotyczącej poszczególnej osoby (por. art. 7, 

art. 77 § 1 Kpa), co wynika z istoty postępowania administracyjnego polegającego na rozstrzyganiu spraw 

indywidualnych (por. art. 1 pkt 1 Kpa).

W kontekście ostatniego pytania Pani Poseł powtórzyć należy za tym jak wskazano powyżej 

oraz w odpowiedzi na uprzednią interpelację numer 14041, że ocena będzie następować według 

standardów określonych ustawą. Ocena ta nie będzie zależała jedynie od długości służby 

przed 1989 rokiem, choćby dlatego, że art. 8a ust. 1 ustawy ustanawia także kryterium w postaci 

rzetelnego wykonywania zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 roku, w szczególności 

z narażeniem zdrowia i życia. Odwołując się do odpowiedzi na wcześniejsze pytania, wskazania 

przy tym wymaga, że w ramach ww. kryteriów oraz uznaniowości decyzji oceny będzie wymagał 

całokształt okoliczności w danej sprawie.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

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

4 Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 czerwca 1995 roku, sygn. akt III SA 1127/94, wskazał, że: „Na treść działania na podstawie 
przepisów prawa skladajq się: ustalenie treści normy prawnej majqcej zastosowanie w rozstrzyganej sprawie, wyrażenie stanu faktycznego 
sprawy w języku normy prawnej oraz podciqgnięcie tego stanu faktycznego pod treść normy prawnej i określenie praw i obowiqzków stron 
postępowania."
s por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 marca 1981 roku, sygn. akt SA 353/81, wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 lipca 1981 roku, sygn. akt SA/Kr 3/81, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 
7 października 1981 roku, sygn. akt SA/Gd 12/81.
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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-0713-1-143/2017

Odpowiedź na interpelację nr 14914

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 14914 Posła na 
Sejm RP Pana Pawła Suskiego w sprawie odmowy użycia wojska w ratowaniu poszkodowanych 

dzieci w nawałnicy w Suszku w województwie pomorskim

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 14914 Posła na Sejm RP Pana Pawła Suskiego w sprawie odmowy użycia wojska w 
ratowaniu poszkodowanych dzieci w nawałnicy w Suszku w województwie pomorskim.
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$4$ Minister 
\'fb$r Spraw Wewnętrznych 

i Administracji
BMP-0713-1-143/2017/PS/MJ

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14914 Posła na Sejm RP Pana Pawła Suskiego w sprawie odmowy 

użycia wojska w ratowaniu poszkodowanych dzieci w nawałnicy w Suszku w województwie pomorskim, 

uprzejmie przedstawiam co następuje.

Na wstępie pragnę wskazać, że w godzinach popołudniowych w dniu 11 sierpnia 2017 roku (godz.14:00) 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pogodowe II stopnia o nadchodzących silnych 

burzach, podczas których wiatr miał osiągnąć prędkość do 115 km/h. W nomenklaturze meteorologicznej 

II stopień jest przydzielany zjawiskom pogodowym, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzi oraz spowodować 

straty materialne (w tym na znacznych obszarach).

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w Gdańsku uruchomiło stosowne procedury 

rozsyłając o godz. 14:24 za pośrednictwem poczty elektronicznej ostrzeżenia do wszystkich Powiatowych 

Centrów Zarządzania Kryzysowego i służb. Ponadto 182 odbiorców otrzymało taki komunikat za pośrednictwem 

systemu BlueAlert (godz. 14:33). Wspomniany system pozwala na generowanie raportów, z których wynika, 

że wiadomości (e-mail oraz SMS) zostały wysłane do osób zamieszczonych w bazie ze wskazaniem dokładnego 

czasu wysłania ostrzeżenia.

W Regionalnym Systemie Ostrzegania (RSO) wspomniane ostrzeżenie było aktywne od godz. 14:30 

w dniu 11 sierpnia 2017 roku do godz. 6:00 w dniu 12 sierpnia 2017 roku.

O godz. 22:49 w dniu 11 sierpnia 2017 roku w analogiczny sposób został rozesłany komunikat 

o podwyższeniu stopnia siły burz dla strefy brzegowej.

Już po otrzymaniu pierwszego komunikatu o ostrzeżeniu pogodowym II stopnia, zgodnie z przyjętą 

praktyką i wiedzą na temat zagrożeń pogodowych, Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego powinny 

rozpocząć działania prewencyjno-ostrzegawcze na terenie województwa.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku sukcesywnie otrzymywało zgłoszenia 

dotyczące interwencji służb i w dniach 11-12 sierpnia 2017 roku prowadziło wymianę informacji na temat 

bieżącej sytuacji dotyczącej m.in. powalonych drzew, zatarasowanych dróg, uszkodzonych budynków, 

zerwanych dachów, zalanych piwnic, złamanych słupów energetycznych oraz zerwanych linii wysokiego 

napięcia.

W tym miejscu należy wskazać, że od samego początku w działania ratownicze były zaangażowane 

wszystkie służby, a ich reakcja była natychmiastowa. Na szczególną uwagę zasługują wzorowo realizowane 

działania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz ochotniczych straży pożarnych. We wszystkich 

poszkodowanych przez nawałnice województwach, strażacy prowadzili działania polegające przede wszystkim 

na ratowaniu ludzkiego życia, ale również udrażniali szlaki i drogi dojazdowe, zabezpieczali uszkodzone budynki,
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usuwali powalone drzewa, wspomagali firmy energetyczne oraz udrażniali koryto rzeki Brdy. W kilku powiatach 

strażacy wykorzystywali również agregaty prądotwórcze zasilając m.in. stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie 

ścieków, obiekty użyteczności publicznej oraz budynki prywatne mieszkańców.

W działania zaangażowana była również Policja, która m.in. umożliwiała sprawny dojazd innym służbom. 

Na miejsca pozbawione elektryczności skierowano także więcej patroli, a funkcjonariusze zaangażowani byli 

w ewakuację osób, zabezpieczanie miejsc zdarzeń oraz pozostawionego mienia. Dodatkowo kontrolowali 

obozy, kempingi i pola namiotowe oraz docierali do osób poszkodowanych, w tym miejsc zamieszkania osób 

samotnych, jak również dostarczali wodę pitną.

Priorytetem w tym czasie były działania związane z ratowaniem życia i zdrowia ludzi, tj. koordynowanie 

ewakuacji dzieci, młodzieży i opiekunów z obozów harcerskich w Kopernicy i Suszku.

Mimo wielu zgłoszeń i ciężkich warunków atmosferycznych służby ratunkowe były w pełni 

zmobilizowane. Pierwsze informacje o zdarzeniu na obozie harcerskim w miejscowości Suszek stanowisko 

kierowania PSP w Chojnicach otrzymało z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o godz. 23.43. Po odebraniu 

komunikatu o godz. 23.48, a więc po trzech minutach, dyżurny ze stanowiska kierowania Komendy Powiatowej 

PSP w Chojnicach skierował do miejscowości Suszek zastęp z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Chojnicach. 

Obozowisko harcerskie było zlokalizowane w kompleksie leśnym przy jeziorze Śpierewnik. Dojazd 

do obozowiska był możliwy gruntowymi drogami leśnymi, ale skutkiem nawałnicy były setki powalonych drzew, 

zalegających nawet na wysokość kilku metrów, które uniemożliwiały jakikolwiek przedmieszczanie się tymi 

drogami. Pomimo tego strażacy wraz ze sprzętem konsekwentnie próbowali dotrzeć do obozu. W związku 

z otrzymaną w międzyczasie informacją o zagubieniu się niektórych harcerzy w lesie została podjęta decyzja

0 użyciu specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej z psami. Zadysponowana została również grupa 

ratownictwa wysokościowego z Gdyni. Wspomniana grupa pomimo podjętej próby dotarcia śmigłowcem 

na miejsce zdarzenia po krótkim czasie musiała zawrócić z uwagi na warunki atmosferyczne. W ciągu nocy 

kilkukrotnie były podejmowane próby wysłania w rejon zdarzenia śmigłowców, m.in. Straży Granicznej, Policji

1 Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jednak ze względu na bardzo trudne warunku atmosferyczne, nie było 

to możliwe. Strażacy próbowali dotrzeć do obozu zarówno od strony drogi krajowej numer 22, a więc 

od miejscowości Lotyń, a także od strony jeziora Śpierewnik. O godz. 5.21 pierwszy patrol złożony z dwóch 

strażaków i jednego policjanta przy użyciu łódki dotarł do obozowiska od strony ww. jeziora Śpierewnik. 

Następnie w ten sam sposób, w krótkim odstępie czasu, przybyła sześcioosobowa grupa strażaków, 

a także trzecia łódź, w której znajdowali się jeden strażak, dwaj policjanci i leśnik. Później na miejsce, zarówno 

od strony jeziora, jak i miejscowości Lotyń docierali kolejni funkcjonariusze PSP i Policji. Od godz. 6.35 rozpoczęła 

się ewakuacja harcerzy do punktu medycznego w namiotach organizowanych przez PSP w miejscowości Lotyń. 

W Lotyniu dla ewakuowanych harcerzy ustawiono namioty medyczne z nagrzewnicami i łóżkami polowymi. 

Na miejscu był również psycholog. Ewakuowanym zapewniono jedzenie oraz napoje. Ponadto udostępniono 

świetlicę wiejską w Lotyniu oraz szkołę w Nowej Cerkwi. Miejsce obozu przeszukała grupa poszukiwawcza PSP 

z psami. O godz. 9.06 zakończono ewakuację i transport uczestników obozu. Akcja ratownicza była prowadzona 

w bardzo trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Powalone drzewa nie tylko utrudniały dotarcie 

do miejsca zdarzenia, ale również stwarzały dodatkowe niebezpieczeństwo dla strażaków i policjantów 

oraz innych ratowników. W ewakuacji harcerzy strażakom pomagali okoliczni mieszkańcy.
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Jednocześnie pragnę poinformować, że dyspozytor medyczny dyspozytorni medycznej w Słupsku 

po przejściu nawałnicy przez obszar województwa pomorskiego koordynował akcję medycznych czynności 

ratunkowych dla poszkodowanych uczestników obozu harcerskiego w miejscowości Suszek. Pierwsze zgłoszenie 

dotyczące poszkodowanych otrzymał o godz. 23:01. Poinformowano również, że na obszarze zdarzenia znajdują 

się powalone słupy wysokiego napięcia. Następnie dyspozytor medyczny otrzymywał kolejne zgłoszenia 

z innych miejscowości. Między godziną 23:14 a 23:47 dyspozytor medyczny rozdysponował wszystkie dostępne 

zespoły ratownictwa medycznego (ZRM), tj. ZRM z Chojnic, Czerska, Brus, Rzeczenicy oraz Człuchowa. Żadna 

z ekip ratowniczych nie dotarła na miejsce zdarzenia z powodu nieprzejezdnych dróg. Po uzgodnieniu 

z Lekarzem Koordynatorem Ratownictwa Medycznego WCZK Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, dyspozytor 

medyczny zdecydował o odwołaniu części ZRM. Jako zabezpieczenie medyczne, a także w celu przeprowadzenia 

klasyfikacji poszkodowanych pozostawiono ZRM z Brus oraz z Czerska. Jak wskazano wyżej do punktu 

medycznego utworzonego w miejscowości Lotyń ewakuowano 134 harcerzy. Następnie udzielono im świadczeń 

medycznych oraz przewieziono poszkodowanych do szpitali odpowiednich referencji. Transportem zajęły się 

zespoły ratownictwa medycznego, a także Policja w przypadku osób najlżej poszkodowanych.

Przedstawiając powyższe pragnę wskazać, że z posiadanych informacji nie wynika (nagrania z nocy 

z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 roku zostały zweryfikowane zabezpieczone na nośniku CD), iż przywołana 

w wystąpieniu rzekoma rozmowa telefoniczna przeprowadzona w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 roku przez 

przedstawiciela samorządu powiatu chojnickiego z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego 

w Gdańsku dotycząca pomocy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (RP) w działaniach ratowniczych 

po nawałnicy, miała miejsce. Jedyna rozmowa dyżurnego WCZK w Gdańsku, podczas której wspomniany został 

wątek wsparcia działań siłami wojskowymi, miała miejsce z przedstawicielem Rządowego Centrum 

Bezpieczeństwa. Wspomniano wówczas, że Wojewoda Pomorski omówi przedmiotową kwestię na posiedzeniu 

Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (WZZK).

W dniu 12 sierpnia 2017 roku o godz. 5:00 Wojewoda Pomorski podjął decyzję o zwołaniu, w trybie 

alarmowym, posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie WZZK odbyło się 

o godz. 8:00 w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji 

zespolonej i niezespolonej, tj. Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Komendy Wojewódzkiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Gdańsku, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku, Morskiego Oddziału Straży 

Granicznej, Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego, Pomorskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. 

Podczas posiedzenia Lekarz Koordynator Państwowego Ratownictwa Medycznego przedstawił sprawozdanie 

dotyczące sytuacji zdarzenia masowego w obozie harcerskim w Suszku, w tym poinformował o śmierci dwóch 

jego uczestniczek, o stanie obrażeń osób poszkodowanych oraz o podjętych działaniach przez podmioty 

lecznicze. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku, przedstawił podjęte działania przez PSP 

na obszarze województwa, w tym użyte siły i środki. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego zapewnił 

o pełnym wsparciu ze strony Sił Zbrojnych RP, a także zasygnalizował, że są one w stanie wspomóc władze 

cywilne po otrzymaniu odpowiedniego rozkazu Ministra Obrony Narodowej, który musi być poprzedzony 

wnioskiem wojewody o użycie sił zbrojnych na obszarze województwa. W trakcie posiedzenia ww. Zespół podjął 

m.in. decyzję o uruchomieniu w WCZK w Gdańsku infolinii pod numerem 987 dla osób poszkodowanych i ich
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rodzin oraz utworzeniu punktu kontaktowego w powiecie chojnickim. Przedstawiciele KW PSP w Gdańsku 

przekazali informację Wojewodzie Pomorskiemu, że na dzień 12 sierpnia 2017 roku, użycie Sił Zbrojnych RP 

na obszarze dotkniętym nawałnicą nie jest konieczne, gdyż siły i środki użyte w podjętych i prowadzonych przez 

PSP działaniach są wystarczające. Wskazano również, że żaden z samorządów nie zgłosił zapotrzebowania 

na użycie wojska.

Tego samego dnia w siedzibie Komendy Wojewódzkiej (KW) PSP w Gdańsku odbyło się drugie posiedzenie 

Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło, 

Wojewody Pomorskiego i przedstawicieli służb. Prezes Rady Ministrów odebrała meldunki od służb obecnych 

w KW PSP w Gdańsku, a także rozmawiała (wideokonferencja) z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

Komendantem Głównym PSP oraz z wojewodami z terenów dotkniętych nawałnicą.

Wojewoda udał się również wraz z członkami Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

do szkoły w Nowej Cerkwii, gdzie przebywali poszkodowani harcerze z obozu w Suszku. Zostały sprawdzone 

warunki socjalne pod kątem zabezpieczenia bieżących potrzeb oraz zapewnionego wsparcia psychologicznego, 

zarówno dzieci, jak i rodziców oraz opiekunów. Dokonano również oblotu nad terenami dotkniętymi skutkami 

nawałnicy w celu oceny rozmiaru szkód, stanu dróg oraz linii energetycznych i kolejowych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Siły Zbrojne RP uczestniczyły w dniach 14-30 sierpnia 2017 roku 

w działaniach, które polegały na usuwaniu i oczyszczaniu ze zwalonych pni drzew rzeki Brda, Wielkiego Kanału 

Brdy, Miłosna i Zbrzycy (używano ciężkiego sprzętu, którym nie dysponowała PSP), a także na zabezpieczeniu 

dostaw prądu w miejscowościach pozbawionych prądu z własnych agregatów prądotwórczych. Do usuwania 

skutków nawałnicy zaangażowanych było ogółem 317 żołnierzy.

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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.^ą Minister 
wjĘm Spraw Wewnętrznych 

i Administracji
BMP-0713-1-144/2017/PS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14951 Posła na Sejm RP Pani Mirosławy Nykiel 

w sprawie systemu ostrzeganiu przed burzg na wstępie należy wskazać, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy 

z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209) Rządowe Centrum 

Bezpieczeństwa zapewnia obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania 

kryzysowego oraz pełni funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego. Do zadań ww. Centrum 

należy m.in. analiza i ocena możliwości wystąpienia zagrożeń lub ich rozwoju oraz współdziałanie 

z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej (odpowiednio art. 11 ust. 2 

pkt 1 lit. c oraz art. 11 ust. 2 pkt 15 ww. ustawy).

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 13 ustawy o zarządzaniu kryzysowym centra 

zarządzania kryzysowego tworzą ministrowie i centralne organy administracji rządowej, do których 

zakresu działania należą sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego, w tym ochrony 

ludności lub gospodarczych podstaw bezpieczeństwa państwa. Ponadto na poziomie województw tworzy 

się wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego (których obsługę zapewniają komórki organizacyjne 

właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędach wojewódzkich), a na poziomie powiatów - 

powiatowe centra zarządzania kryzysowego (odpowiednio art. 16 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 przywołanej 

ustawy). Jednym z zadań ww. centrów jest pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia 

przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. W przypadku gmin (miast) - na podstawie 

art. 19 ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - organami właściwymi w sprawach zarządzania 

kryzysowego są wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, którzy odpowiadają na obszarze gmin 

(miast) za wykonanie m.in. zadania polegającego na całodobowym alarmowaniu członków gminnego 

zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnieniu całodobowego dyżuru, 

podczas którego zagwarantowany zostanie przepływ informacji. W celu realizacji ww. zadania wójt, 

burmistrz, prezydent miasta może tworzyć gminne (miejskie) centra zarządzania kryzysowego.
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Odnosząc się do zagadnienia dotyczącego działań zmierzających do usprawnienia funkcjonowania 

systemu zarządzania kryzysowego trzeba wskazać, że zarządzeniem Nr 101 Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 4 września 2017 roku (M.P. poz. 837) został powołany Międzyresortowy Zespół do oceny 

funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Do zadań wymienionego Zespołu 

należy: 1) analiza i ocena funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce, 

2) opracowanie wniosków i rekomendacji ewentualnych zmian w zakresie funkcjonowania systemu,

0 którym mowa w pkt 1 - w związku z sytuacją powstałą wskutek silnych wiatrów i intensywnych opadów 

atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast przechodząc do kwestii ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych należy podkreślić, 

że za ich wydawanie odpowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut 

Badawczy. Stosownie do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie 

podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba 

hydrologiczna sq obowigzane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu

1 częstotliwości ich przekazywania (Dz. U. poz. 1114, z późn. zm.) ostrzeżenia dotyczące możliwości 

wystąpienia zagrożenia w postaci burz i silnych wiatrów publikowane są przez ww. Instytut, a następnie 

przekazywane m.in. do wojewodów, którzy za pośrednictwem wojewódzkich centrów zarządzania 

kryzysowego (WCZK) przekazują te ostrzeżenia na poziom powiatów-a te dalej na poziom gmin.

Przykładowo w województwie pomorskim już w godzinach popołudniowych w dniu 11 sierpnia 

2017 roku (godzina 14.00) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pogodowe 

II stopnia1 o nadchodzących silnych burzach, podczas których wiatr miał osiągnąć prędkość do 115 km/h. 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku uruchomiło stosowne procedury rozsyłając 

pocztą elektroniczną ostrzeżenia o godzinie 14.24 do wszystkich Powiatowych Centrów Zarządzania 

Kryzysowego i służb. Jednocześnie 182 odbiorców otrzymało taki komunikat o godzinie 14.33 

za pośrednictwem systemu BlueAlert.

Ponadto należy wskazać, że ostrzeżenie wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

trafia poprzez interfejs Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) do systemu, a następnie jest 

publikowane przez dyżurnych WCZK, obsługujących RSO w trybie całodobowym. Od momentu 

aktywowania ostrzeżenia w systemie RSO do jego upowszechnienia (pojawienia się w systemie w sposób 

widoczny dla obywatela) mija od kilkunastu sekund do kilku minut w zależności od uwarunkowań 

technicznych. W dniu 11 sierpnia 2017 roku w RSO wygenerowano łącznie 48 komunikatów, 19 z nich 

dotyczyło ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych. W dniu 12 sierpnia 2017 roku w RSO 

wygenerowano łącznie 36 komunikatów, 13 z nich dotyczyło ostrzeżeń meteorologicznych. 

Spośród 84 komunikatów opublikowanych w RSO w dniach 11-12 sierpnia 2017 roku 32 dotyczyły

1 W nomenklaturze meteorologicznej II stopień jest przydzielany zjawiskom pogodowym, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzi 
oraz spowodować straty materialne (w tym na znacznych obszarach).
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ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych. Ponadto dużą grupę stanowiły informacje na temat 

przejezdności dróg, w tym zdarzeń drogowych. Na przykład dla województwa pomorskiego 

wygenerowano komunikat „Burze z gradem", zawierający ostrzeżenie Instytutu Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej o treści: „burze z gradem w nocy 11/12.08 i rano 12.08, opady deszczu do 50 mm, 

porywy wiatru do 100 km/h", które było opublikowane od godziny 14:30 w dniu 11 sierpnia 2017 roku 

do godz. 06:00 w dniu 12 sierpnia 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.
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, Minister
• Spraw Wewnętrznych 

i Administracji

BMP-0713-1-145/2017/PS

Ki
Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14788 Posła na Sejm RP Pana Sylwestra Chruszcza 

w sprawie wykreślenia zachodniopomorskiego WOPR z wykazu jednostek wojewódzkich na wstępie 

należy wskazać, że ratownictwo wodne mogą wykonywać jedynie podmioty, które po spełnieniu 

warunków określonych w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywajgcych na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656, z późn. zm.) uzyskały zgodę ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych w tym zakresie - są to tzw. podmioty uprawnione do wykonywania 

ratownictwa wodnego. O udzielenie zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego może ubiegać się 

każdy podmiot, bez względu na swoją prawną formę organizacyjną (może to być przedsiębiorca, spółka 

prawa handlowego, spółka cywilna, fundacja oraz stowarzyszenie). Warto w tym miejscu dodać, 

że obecnie zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego posiada 117 podmiotów1 - lista podmiotów, 

którym została udzielona zgoda na wykonywanie ratownictwa wodnego jest zamieszczona na stronie 

internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), w zakładce Bezpieczeństwo -> 

Nadzór nad Ratownictwem Górskim i Wodnym (https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/nadzor- 

nad-ratownictwe).

Trzeba zauważyć, że o ile uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego jest Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) Województwa Zachodniopomorskiego (na podstawie decyzji 

Ministra Spraw Wewnętrznych numer 41/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku), to do podmiotów 

posiadających ww. uprawnienie nie należy Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą 

w Warszawie, które z dniem 31 grudnia 2013 roku utraciło status takiego podmiotu, z uwagi 

na nieuzyskanie w terminie określonym w art. 40 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego. Władze WOPR z siedzibą 

w Warszawie do chwili obecnej nie wystąpiły do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z wnioskiem o udzielenie zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego.

Odnosząc się do kwestii sporu pomiędzy WOPR z siedzibą w Warszawie i WOPR Województwa 

Zachodniopomorskiego, o którym MSWiA dowiedziało się w związku z jego upublicznieniem w mediach 

(m.in. wywiadu w jednej z rozgłośni radiowych z dnia 25 lipca 2017 roku z udziałem przedstawicieli 

ww. podmiotów) trzeba podkreślić, że z uwagi na jego charakter (dotyczy on bowiem kwestii 

organizacyjnych i majątkowych) organem właściwym do oceny działalności władz WOPR w zakresie

1 Stan na dzień 5 września 2017 roku. 
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podjęcia uchwał z dnia 22 kwietnia 2017 roku o numerach: 42/X/2017 w sprawie zmiany uchwał, 

43/X/2017 w sprawie zmiany uchwały oraz 44/X/2017 w sprawie sprzętu WOPR - stosownie 

do przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210) - jest 

starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia (w tym przypadku Prezydent m.st. Warszawy).

Należy również wskazać, że z informacji przekazanych przez WOPR Województwa 

Zachodniopomorskiego wynika, iż organizacja dotychczas nie zadośćuczyniła żądaniu Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Warszawie, ponieważ pomimo kierowanych 

do niego wystąpień, nie uzyskała wykazu sprzętu, którego zwrotu żąda WOPR.

Ponadto uprzejmie informuję, że przyjęty przez ustawę o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych model finansowania zadań z zakresu ratownictwa wodnego opiera się przede 

wszystkim na środkach publicznych określonych w budżecie państwa w części, której dysponentami 

są wojewodowie (art. 22 ust. 1 pkt 1 tej ustawy). Dotacje przekazane przez wojewodów na realizację 

zleconych przez nich zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego mogą być udzielone na: 

1) utrzymanie gotowości ratowniczej; 2) prowadzenie działań ratowniczych; 3) organizowanie 

i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników; 4) utrzymanie 

gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego; 5) prowadzenie dokumentacji wypadków.

Jednocześnie dotacji celowych na zadania z zakresu ratownictwa wodnego mogą udzielać 

jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których wykonywane jest ratownictwo wodne 

(art. 22 ust. 4 ww. ustawy).

Należy zauważyć, że przekazane czy to przez wojewodów, czy też jednostki samorządu 

terytorialnego środki finansowe na zlecone zadania zakresu ratownictwa wodnego nie mają na celu 

finansowania działalności podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, ale mogą 

być wyłącznie wykorzystane na działania związane z realizacją zleconych zadań dotyczących 

zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Udzielane dotacje są dotacjami celowymi, 

nie zaś podmiotowymi.

Ponadto trzeba podkreślić, że w oparciu o obowiązujące przepisy prawa z budżetu MSWiA mogą 

być dofinansowane jedynie organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie 

ratownictwa wodnego (art. 22 ust. 3 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych).

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

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

BMP-0713-1-146/2017

Odpowiedź na interpelację nr 14794

odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 14794

W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
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Minister
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

BMP-0713-1-146/2017/PS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14794 Posłów na Sejm RP Pana Grzegorza Furgo, Pani Marty 

Golbik oraz Pani Agnieszki Pomaskiej w sprawie rozwiązania problemu niedostatecznego zabezpieczenia 

użytkowników kqpielisk wodnych należy wskazać, że zagadnienia dotyczące ratownictwa wodnego 

oraz bezpieczeństwa na obszarach wodnych są uregulowane w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

o bezpieczeństwie osób przebywajgcych na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656, z późn. zm.).

Stosownie do art. 4 ust. 2 ww. ustawy podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie 

bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się lub uprawiającym sport i rekreację na obszarach 

wodnych są: 1) dyrektor parku narodowego lub krajobrazowego - na terenie parku narodowego 

lub krajobrazowego, 2) podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej) prowadzący działalność w zakresie sportu lub rekreacji - na terenie, 

na którym prowadzona jest działalność w zakresie sportu lub rekreacji, 3) właściwy miejscowo wójt 

(burmistrz, prezydent miasta) - na pozostałym obszarze. Ponadto trzeba zauważyć, że zadania związane 

z zapewnieniem bezpieczeństwa na obszarach wodnych, wykonywane przez wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) należą do zadań własnych gminy i obejmują m.in. zapewnienie warunków 

do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone 

na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia (odpowiednio art. 4 ust. 3 i ust. 1 pkt 5 omawianej 

ustawy). Wymienione zadanie może być realizowane np. poprzez udzielanie dotacji celowych 

na działania związane z ratownictwem wodnym. Uzasadnieniem dla powyższego jest fakt, że to samorząd 

lokalny powinien przede wszystkim być zaangażowany w zapewnienie bezpieczeństwa odpoczywającym 

nad lokalnymi zbiornikami wodnymi, co wiąże się z rozwojem rekreacji i turystyki na swoim terenie.

Jednocześnie informuję, że ratownictwo wodne mogą wykonywać jedynie podmioty, 

które po spełnieniu warunków określonych w art. 12 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie osób 

przebywajgcych na obszarach wodnych uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w tym zakresie - są to tzw. podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego. O udzielenie 

zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego może ubiegać się każdy podmiot, bez względu na swoją 

prawną formę organizacyjną (może to być przedsiębiorca, spółka prawa handlowego, spółka cywilna, 

fundacja oraz stowarzyszenie). Warto w tym miejscu podkreślić, że obok przedsiębiorców, spółek prawa
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handlowego, stowarzyszeń czy fundacji zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego posiadają także 

ochotnicze straże pożarne - lista podmiotów, którym została udzielona zgoda na wykonywanie 

ratownictwa wodnego zamieszczona jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, w zakładce Bezpieczeństwo -> Nadzór nad Ratownictwem Górskim i Wodnym 

(https://www .mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/na dzor-n a d - ra townictwe).

Trzeba zauważyć, że do podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego 

nie należy Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) z siedzibą w Warszawie, które z dniem 

31 grudnia 2013 roku utraciło status podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego, 

z uwagi na nieuzyskanie w terminie określonym w art. 40 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego. Zatem nie jest zgodne ze stanem 

faktycznym stwierdzenie zawarte w niniejszej interpelacji, że: „wyłącznie Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe odpowiada za bezpieczeństwo na polskich, publicznych kąpieliskach", ponieważ podmiot 

ten nie realizuje działań z zakresu ratownictwa wodnego. Zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego 

uzyskało wiele innych stowarzyszeń, które chociaż w swej nazwie posiadają zwrot „wodne ochotnicze 

pogotowie ratunkowe" to są niezależnymi podmiotami - nie stanowią jednostek organizacyjnych 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (co wykazały w ramach postępowań 

administracyjnych) i wykonują działania ratownicze z zakresu ratownictwa wodnego we własnym 

imieniu, a nie na rzecz WOPR.

Przechodząc do ostatniej kwestii wskazanej przez Państwa Posłów nawiązującej do finansowania 

zadań z zakresu ratownictwa wodnego należy wskazać, że przyjęty przez ustawę o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych model finansowania ww. zadań opiera się przede wszystkim 

na środkach publicznych określonych w budżecie państwa w części, której dysponentami są 

wojewodowie (art. 22 ust. 1 pkt 1 tej ustawy). Dotacje przekazane przez wojewodów na realizację 

zleconych przez nich zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego mogą być udzielone na: 

1) utrzymanie gotowości ratowniczej; 2) prowadzenie działań ratowniczych; 3) organizowanie 

i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników; 4) utrzymanie 

gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego; 5) prowadzenie dokumentacji wypadków.

Jednocześnie dotacji celowych na zadania z zakresu ratownictwa wodnego mogą udzielać 

jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których wykonywane jest ratownictwo wodne (art. 22 

ust. 4 ww. ustawy). Przepis ten nie ma jednak charakteru obligatoryjnego, bowiem w gestii jednostki 

samorządu terytorialnego ustawodawca pozostawił decyzję, co do tego, czy udzieli dotacji 

na ratownictwo wodne.

Należy zauważyć, że przekazane czy to przez wojewodów, czy też jednostki samorządu 

terytorialnego środki finansowe na zlecone zadania zakresu ratownictwa wodnego nie mają na celu 

finansowania działalności podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, ale mogą 

być wyłącznie wykorzystane na działania związane z realizacją zleconych zadań dotyczących
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zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Udzielane dotacje są dotacjami celowymi, 

nie zaś podmiotowymi.

Warto również nadmienić, że poza źródłami publicznymi (budżet państwa oraz budżety jednostek 

samorządów terytorialnych, na terenie których wykonywane jest ratownictwo wodne) podmioty 

uprawnione do wykonywania tego rodzaju ratownictwa mogą także pozyskiwać środki finansowe 

na zadania z zakresu ratownictwa wodnego: 1) od sponsorów; 2) z działalności gospodarczej; 3) z umów 

zawartych z zarządzającymi wyznaczonymi obszarami wodnymi (pływalniami, kąpieliskami, miejscami 

wykorzystywanymi do kąpieli) na organizowanie, kierowanie i koordynowanie działań ratowniczych 

(art. 21 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych); 

4) z organizowanych szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego; 5) z darowizn, spadków; 6) ze składek 

członkowskich; 7) z odpisów 1% podatku dochodowego (w przypadku podmiotów posiadających status 

organizacji pożytku publicznego).

Ponadto trzeba wskazać, że pokrywanie kosztów pensji ratowników wodnych zabezpieczających 

wyznaczone obszary wodne1 należy do organizatorów kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli 

lub zarządzających pływalniami bądź basenami. Natomiast organizacja i utrzymywanie stałych dyżurów 

ratowników wodnych dla zapewnia stanu gotowości do wykonywania ratownictwa wodnego 

na pozostałych terenach jest warunkiem koniecznym aby uzyskać status podmiotu uprawnionego 

do wykonywania ratownictwa wodnego. Środki na ten cel podmioty pozyskują zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w ramach własnej działalności. Podmioty, które są fundacjami lub stowarzyszeniami 

mogą otrzymywać fundusze w ramach dotacji udzielanych z budżetów wojewodów oraz samorządów 

lokalnych, a przedsiębiorcy takie koszty pokrywają poprzez prowadzoną działalność gospodarczą.

Podsumowując niniejszą odpowiedź należy przekazać, że przepisy ustawy o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych regulują zagadnienia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa 

na obszarach wodnych. Niemniej blisko 7-letni okres obowiązywania przepisów tej ustawy pozwala 

na ocenienie, w jaki sposób ustawa ta funkcjonuje w praktyce i w których obszarach 

przez nią uregulowanych należałoby podjąć działania legislacyjne. Obecnie w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji trwają prace analityczne w tym zakresie.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

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

1 Wyznaczony obszar wodny - rozumie się przez to kąpielisko, miejsce wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz inne obiekty dysponujące 
nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m. 
(art.2 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywajqcych na obszarach wodnych).
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KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU
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Minister
mjmf Spraw Wewnętrznych 

i Administracji
BMP-0713-1-147/2017/PS
BMP-0713-1-157/2017/PS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14910 Posłów na Sejm RP Pana Andrzeja Halickiego 

oraz Pani Moniki Wielichowskiej w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania "RSO" 

oraz interpelację numer 15026 Posła na Sejm RP Pana Andrzeja Halickiego w sprawie porozumienia 

zawartego z operatorami telefonii komórkowej dotyczqcego Regionalnego Systemu Ostrzegania 

na wstępie należy wskazać, że ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

(IMGW) zostały aktywowane w systemie RSO i ukazały się w Aplikacji Mobilnej RSO (Android, 

iOS, Windows Phone). Trzeba w tym miejscu nadmienić, że system jest skonstruowany w taki sposób, 

że w RSO znajdują się wyłącznie aktualne ostrzeżenia, które po okresie ich ważności zostają 

dezaktywowane, co powoduje, iż stają się one niewidoczne dla użytkownika końcowego. Warto również 

dodać, że obecnie, w ramach unowocześniania systemu, ostrzeżenia wydane przez IMGW przekazywane 

są na poziom wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego (WCZK) w sposób zautomatyzowany - 

za pomocą interfejsu. Otrzymane tą drogą ostrzeżenia dyżurni WCZK aktywują następnie w systemie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 listu intencyjnego z dnia 25 czerwca 2015 roku 

w sprawie współpracy w ramach projektu Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO), 

którego sygnatariuszami byli ówczesny Minister Administracji i Cyfryzacji, Prezes Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej oraz operatorzy telefonii komórkowej, operatorzy mieli zapewnić, w miarę możliwości 

technicznych i finansowych, przekazywanie lub udostępnianie komunikatów RSO do użytkowników 

końcowych posiadających urządzenie końcowe umożliwiające odbieranie komunikatów RSO w trybie 

automatycznym. Z uwagi m.in. na ograniczenia techniczne po stronie operatorów telefonii komórkowej, 

komponent RSO-SMS nigdy nie został uruchomiony, dlatego też nie można mówić o upowszechnianiu 

przez operatorów jakichkolwiek treści za pośrednictwem RSO-SMS do obywateli. Tym samym nie można 

również wskazywać, że istniała możliwość wysyłania SMS do obywateli za pośrednictwem RSO.

Należy w tym miejscu dodać, że ww. list intencyjny jest jedynym dokumentem określającym 

współpracę z operatorami telefonii komórkowej. Uwzględniając m.in. opisane powyżej ograniczenia 

techniczne współpraca ta nie została jak dotąd sformalizowana w inny sposób. Nie oznacza to jednak, 

że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) nie prowadzi rozmów z ww. operatorami.
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Trzeba bowiem podkreślić, że po utworzeniu MSWiA została wysłana korespondencja do wszystkich 

operatorów telefonii komórkowej - sygnatariuszy wymienionego listu intencyjnego z 2015 roku, 

w której zwrócono się m.in. o wznowienie kontaktów. Ponadto odbywały się spotkania z operatorami 

telefonii komórkowej, podczas których omawiano kwestię RSO. Na najbliższym spotkaniu zostaną 

przedstawione propozycje dotyczące możliwości uruchomienia komponentu SMS 

z funkcjonalności RSO.

Ponadto należy zauważyć, że idea funkcjonowania RSO jest niezmienna od momentu uruchomienia 

systemu, tzn. RSO stanowi narzędzie obsługiwane na co dzień przez dyżurnych WCZK, 

którzy za jego pośrednictwem przesyłają komunikaty i ostrzeżenia bezpośrednio do obywateli. Jedną 

z funkcjonalności RSO jest upowszechnianie komunikatów na ekranie telewizora w programach 

regionalnych, a także ogólnopolskich TVP umieszczonych na MUX-3. O tym czy dany komunikat ukaże się 

(oprócz Aplikacji Mobilnej RSO, strony internetowej urzędu wojewódzkiego, telegazety w TVP) również 

na pasku DVB decyduje każdorazowo dyżurny WCZK, który wybiera odpowiednie ustawienia w panelu 

CMS - obsługującym RSO. Mając powyższe na uwadze, trzeba wskazać, że ostrzeżenia RSO na pasku DVB 

(w kontekście wydarzeń, które miały miejsce w dniach 11-12 sierpnia 2017 roku) ukazały się 

m.in. w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.

W kwestii dotyczącej udostępnienia wszystkich wpisów w RSO w ramach kategorii 

„Meteorologiczne" począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku dla wszystkich województw, należy wskazać, 

że z uwagi m.in. na liczbę komunikatów (2020 do dnia 31 sierpnia 2017 roku do godz. 15:06), 

a także konstrukcję platformy CMS (oprogramowania służącego do zarządzania treścią przez dyżurnych 

WCZK), wydruk wszystkich zadanych rekordów (w wersji szczegółowej) byłby przede wszystkim 

nieczytelny. Jednocześnie wygenerowanie takiego wydruku wiązałoby się z dużym nakładem pracy 

i kosztami.

Przechodząc do zagadnienia dotyczącego usprawniania funkcjonowania RSO informuję, 

że MSWiA dbając o zachowanie ciągłości funkcjonowania systemu przedłużyło umowę z TVP S.A. 

na realizację RSO. Obecnie obowiązująca umowa została zawarta na trzyletni okres, tj. do dnia 31 grudnia 

2019 roku. Jednocześnie w ramach prac rozwojowych dotyczących systemu, które są szczególnie istotne 

z punktu widzenia obywatela nastąpi:

■ dodanie geolokalizacji w Aplikacji Mobilnej RSO (możliwość umiejscowienia komunikatu RSO 

na mapie), która będzie opcją w ustawieniach użytkownika,

■ dostosowanie Aplikacji Mobilnej RSO do potrzeb osób niepełnosprawnych (możliwość 

przełączenia szaty graficznej interfejsu użytkownika na wysokokontrastową, dostosowaną 

dla użytkowników niedowidzących), zgodnie ze standardami WCAG 2.0.,

■ dokonanie zmian w platformie CMS (oprogramowanie służące do zarządzania treścią) 

użytkowanej przez dyżurnych wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego, polegających

jednej
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m.in. na: 1) umożliwieniu dodania koordynatów satelitarnych do każdego typu komunikatu 

dodawanego lub edytowanego ręcznie w CMS, a także promienia zasięgu takiego komunikatu 

w jednostkach odległości (minimum 1 metr), 2) umożliwieniu dodawania do treści komunikatu 

linków do stron WWW.

W przypadku prac zmierzających do poszerzenia rodzajów komunikatów generowanych w systemie 

należy wskazać, że w dniu 10 marca 2017 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy MSWiA 

a Ministerstwem Obrony Narodowej (MON) dotyczące włączenia Sił Zbrojnych RP do RSO. Przedmiotowe 

porozumienie przewiduje, że Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych MON będzie przekazywać 

za pośrednictwem RSO ostrzeżenia o możliwości wystąpienia dla społeczeństwa zagrożeń: 1) z powietrza, 

w tym typu RENEGADE, 2) atakiem rakietami balistycznymi, 3) typu chemicznego lub biologicznego, 

spowodowanego przez obiekt powietrzny lub nawodny zakwalifikowany do kategorii RENEGADE

lub M-RENEGADE.

W MSWiA trwają także zaawansowane prace zmierzające do zawarcia porozumienia pomiędzy 

Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Cyfryzacji oraz Naukową i Akademicką Siecią 

Państwowym Instytutem Badawczym (NASK) w sprawie włączenia NASK 

do Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO). Przewiduje się, że Narodowe Centrum 

Cyberbezpieczeństwa, działające w strukturze NASK, upoważnione przez Ministra Cyfryzacji, będzie 

przekazywać za pośrednictwem RSO komunikaty dotyczące zagrożeń dla społeczeństwa, informujące 

o poważnych incydentach bezpieczeństwa w sieciach i systemach informatycznych oraz o zagrożeniach 

w cyberprzestrzeni o rozległym zasięgu i poważnych potencjalnych lub rzeczywistych skutkach.

Warto również nadmienić, że MSWiA prowadzi zaawansowane rozmowy z jednym operatorów 

telefonii komórkowej na temat możliwości preinstalowania Aplikacji Mobilnej RSO na urządzeniach 

sprzedawanych przez tego operatora.

Ponadto należy wskazać, że MSWiA w ramach inicjatyw zmierzających do zwiększenia świadomości 

obywateli o istnieniu systemu RSO, w szczególności Aplikacji Mobilnej RSO, podjęło współpracę 

z TVP S.A., która poza aspektami technicznymi czy związanymi z upowszechnianiem treści komunikatów 

RSO na antenach TVP obejmuje również promocję systemu. Efektem powyższego jest chociażby ukazanie 

się w kwietniu 2017 roku na antenie TVP Info, rozmowy promującej RSO (w trakcie trwania bloku 

„Gość poranka").

Komputerową

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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reakcji i udzielenia pomocy mieszkańcom poszkodowanym w wyniku nawałnicy, która dotknęła Pomorze.
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Minister
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Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację numer 14929 Posła na Sejm RP Pani Moniki Wielichowskiej 

w sprawie braku natychmiastowej reakcji i udzielenia pomocy mieszkańcom poszkodowanym 

w wyniku nawałnicy, która dotknęła Pomorze uprzejmie informuję, że odpowiedź na ww. wystąpienie 

została udzielona przy interpelacji Pani Poseł o numerze 14938 w sprawie działań podjętych 

przez wojewodę pomorskiego przed i po nawałnicy, która dotknęła Pomorze.

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 500112 
fax +48 22 601 39 88
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& Minister
f Spraw Wewnętrznych 
? i Administracji

BMP-0713-1-149/2017/PS/MM

ty:

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14938 Posła na Sejm RP Pani Moniki Wielichowskiej 
w sprawie działań podjętych przez wojewodę pomorskiego przed i po nawałnicy, która dotknęła Pomorze 
uprzejmie przedstawiam, co następuje.

W dniu 11 sierpnia 2017 roku, w godzinach popołudniowych Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej wydał ostrzeżenie pogodowe II stopnia o nadchodzących silnych burzach, podczas których wiatr 
miał osiągnąć prędkość do 115 km/h. W nomenklaturze meteorologicznej II stopień jest przydzielany 
zjawiskom pogodowym, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzi oraz spowodować straty materialne.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku uruchomiło stosowne procedury, 
rozsyłając pocztą elektroniczną ostrzeżenia do wszystkich Powiatowych Centrów Zarządzania 
Kryzysowego i służb. Ponadto, treść komunikatu została przekazana do 182 odbiorców za pośrednictwem 
systemu BlueAlert. System ten pozwala na generowanie raportów, z których wynika, że wiadomości 
(e-mail oraz SMS) zostały wysłane do osób zamieszczonych w bazie, ze wskazaniem dokładnego czasu 
wysłania ostrzeżenia. Ostrzeżenie było również aktywne w Regionalnym Systemie Ostrzegania (RSO) 
od godziny 14:30 w dniu 11 sierpnia 2017 roku do godziny 6:00 w dniu 12 sierpnia 2017 roku. 
Komunikat o podwyższeniu stopnia siły burz został także rozesłany dla strefy brzegowej.

Już po otrzymaniu pierwszego komunikatu o ostrzeżeniu pogodowym II stopnia, zgodnie z przyjętą 
praktyką i wiedzą na temat zagrożeń pogodowych, Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego powinny 
rozpocząć działania prewencyjno-ostrzegawcze na terenie województwa.

W związku z zaistniałą sytuacją w dniu 12 sierpnia 2017 roku o godz. 5:00 Wojewoda Pomorski 
podjął decyzję o zwołaniu w trybie alarmowym posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego (WZZK), które odbyło się o godz. 8:00 w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. 
Wzięli w nim udział przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego, Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, Sanepidu oraz przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Tego samego dnia w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) 
w Gdańsku odbyło się drugie posiedzenie WZZK z udziałem Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło, 
Wojewody Pomorskiego i przedstawicieli służb. Prezes Rady Ministrów odebrała meldunki od służb 
obecnych w KW PSP w Gdańsku, a także rozmawiała (wideokonferencja) z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Komendantem Głównym PSP oraz z wojewodami z terenów dotkniętych 
nawałnicą.

W dniach 11-12 sierpnia 2017 roku Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku 
sukcesywnie otrzymywało zgłoszenia dotyczące interwencji służb oraz prowadziło wymianę informacji 
na temat bieżącej sytuacji dotyczącej zniszczeń spowodowanych nawałnicą, tj.: powalonych drzew,
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zatarasowanych dróg, uszkodzonych budynków, zerwanych dachów, zalanych piwnic, złamanych słupów 
energetycznych czy zerwanych linii wysokiego napięcia. Priorytetowe były działania związane 
z ratowaniem życia i zdrowia ludzi, w szczególności koordynowanie ewakuacji dzieci, młodzieży 
oraz opiekunów z obozów harcerskich w Kopernicy i Suszku.

Pierwsze zgłoszenie o poszkodowanych zostało przekazane do dyspozytora medycznego 
dyspozytorni medycznej w Słupsku w dniu 11 sierpnia 2017 roku o godz. 23:01. Między godziną 23:14 
a 23:47 dyspozytor medyczny rozdysponował wszystkie dostępne zespoły ratownictwa medycznego 
tj. z Chojnic, Czerska, Brus, Rzeczenicy oraz Człuchowa. Żadna z ekip ratowniczych nie dotarła jednak 
na miejsce zdarzenia z powodu nieprzejezdnych dróg. Po uzgodnieniu z Lekarzem Koordynatorem 
Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, dyspozytor medyczny zdecydował o odwołaniu Zespołów Ratownictwa Medycznego. 
Pozostawiono jedynie ekipę z Brus oraz z Czerska - jako zabezpieczenie, a także w celu przeprowadzenia 
klasyfikacji poszkodowanych. Jednocześnie 134 harcerzy ewakuowano do punktu medycznego 
utworzonego w miejscowości Lotyń.

Akcja ratunkowo-ewakuacyjna zakończyła się w dniu 12 sierpnia 2017 roku o godz. 11:00. 
Osoby poszkodowane zostały przetransportowane do szpitali w Kościerzynie, Człuchowie, Pile, 
Chojnicach, Słupsku, Więcborku, Bydgoszczy, Tucholi i Starogardzie Gdańskim. Transportem zajęły 
się zespoły ratownictwa medycznego (14 zespołów), Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (1 śmigłowiec) 
oraz Policja - w przypadku osób najlżej poszkodowanych.

Uczestnicy obozu harcerskiego w Suszku, którzy nie wymagali hospitalizacji zostali ewakuowani 
do szkoły w Nowej Cerkwi, gdzie zapewniono im opiekę, wyżywienie, suchą odzież i środki higieniczne. 
Cały czas utrzymywany był kontakt telefoniczny z rodzinami uczestników obozu w Suszku.

Jednocześnie koordynowano działania związane z udrażnianiem przejezdności dróg w związku 
z powalonymi drzewami, w celu umożliwienia dotarcia służbom ratowniczym do osób poszkodowanych.

Od samego początku w działania ratownicze zaangażowane były wszystkie służby, a ich reakcja 
była natychmiastowa. Na szczególną uwagę zasługują wzorowo realizowane działania strażaków PSP 
oraz ochotniczych straży pożarnych (OSP). We wszystkich poszkodowanych przez nawałnice 
województwach, strażacy prowadzili działania polegające przede wszystkim na ratowaniu ludzkiego 
życia, ale również udrażniali szlaki i drogi dojazdowe, zabezpieczali uszkodzone budynki, usuwali 
powalone drzewa, wspomagali firmy energetyczne oraz udrażniali koryto rzeki Brdy. W kilku powiatach 
strażacy wykorzystywali również agregaty prądotwórcze zasilając m.in. stacje uzdatniania wody, 
oczyszczalnie ścieków, obiekty użyteczności publicznej oraz budynki prywatne mieszkańców.

W działania zaangażowana była również Policja, która m.in. umożliwiała sprawny dojazd innym 
służbom. Na miejsca pozbawione elektryczności skierowano także więcej patroli, a funkcjonariusze 
zaangażowani byli w ewakuację osób, zabezpieczanie miejsc zdarzeń oraz pozostawionego mienia. 
Dodatkowo kontrolowali obozy, kempingi i pola namiotowe oraz docierali do osób poszkodowanych, 
w tym miejsc zamieszkania osób samotnych, jak również dostarczali wodę pitną.

W działaniach związanych z usuwaniem skutków nawałnicy uczestniczyły również Siły Zbrojne RP. 
Decyzję o zawnioskowaniu do Ministra Obrony Narodowej w sprawie wydzielenia sił i środków Sił 
Zbrojnych RP do wsparcia administracji publicznej Wojewoda Pomorski podjął po zgłoszeniu 
zapotrzebowania przez Komendanta Wojewódzkiego PSP, w związku z koniecznością m.in. udrożnienia 
kanału rzeki Brdy i przejazdu do zapory z użyciem ciężkiego sprzętu, którym nie dysponowała PSP. 
Działania wojska koncentrowały się głównie na usuwaniu i oczyszczaniu ze zwalonych pni drzew rzeki 
Brda, Wielkiego Kanału Brdy, Miłosna i Zbrzycy, a także na zabezpieczeniu dostaw prądu 
w miejscowościach pozbawionych prądu z własnych agregatów prądotwórczych. Do usuwania skutków 
nawałnicy zaangażowanych było ogółem 317 żołnierzy.

W akcji ratunkowej uczestniczył lotniczy zespół ratownictwa medycznego Ratownik 22
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(zespół HEMS z Koszalina), który przetransportował pacjenta ze szpitala w Chojnicach do szpitala 
w Bydgoszczy. Natomiast załogi HEMS z Gdańska i z Bydgoszczy kilkakrotnie podejmowały próby wylotu 
do zdarzenia, ale warunki pogodowe na to nie pozwoliły.

W dniu 12 sierpnia 2017 roku zostały zapoczątkowane działania w zakresie organizacji pomocy 
dla poszkodowanych w nawałnicy. Za pośrednictwem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 
poszkodowanym: niezbędną żywność, koce, namioty, łóżka połowę plandeki, agregaty prądotwórcze, 
pilarki jednostkom OSP. Uruchomiono dystrybucję paliw płynnych z grupy LOTOS Paliwa S.A. 
Z Ministerstwa Obrony Narodowej pozyskano 6 agregatów prądotwórczych, z Urzędu Miasta Gdynia 
14 agregatów oraz 1 z Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego.

W dniu 12 sierpnia 2017 roku pracę rozpoczęły zespoły do spraw szacowania strat. W zakresie 
rolnictwa powołano na terenie województwa pomorskiego 31 komisji (w sumie 106 osób) do określania 
stopnia szkód w gospodarstwach rolnych oraz działach specjalnych produkcji rolnej, które pracują 
w gminach: Brusy, Czersk, Dziemiany, Chojnice, Lipusz, Sierakowice, Cewice, Ryjewo, Czarna Dąbrówka, 
Studzienice, Parchowo, Sulęczyno i Karsin, Cedry Wielkie Łęczyce, Człuchów, Gardeja, Kobylnica i Czarne.

Przechodząc do omówienia kwestii środków jakie zostały uruchomione w związku z nawałnicami, 
informuję, że według stanu na dzień 9 października 2017 roku, z rezerwy celowej budżetu państwa 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał Wojewodzie środki finansowe w wysokości 
21 446 443 zł. Łącznie zostało zgłoszonych 4736 wniosków o pomoc finansową. Wypłacono 2237 
zasiłków do 6 tys. zł na kwotę 7 453 395 zł, 297 zasiłków do 20 tys. zł na kwotę 2 337 600 zł 
oraz 57 zasiłków do 200 tys. zł na kwotę 1 998 949 zł.

W tym miejscu pragnę zauważyć, że procedura udzielania pomocy finansowej dla rodzin, 
które poniosły straty podczas nawałnicy została uruchomiona już w dniu 12 sierpnia 2017 roku. Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji zobowiązał wojewodów do pilnego oszacowania pomocy 
finansowej na zasiłki dla poszkodowanych rodzin.

Jednocześnie w związku ze skalą zdarzeń Rząd RP podjął decyzję o zwiększeniu pomocy finansowej 
na remont i odbudowę zniszczonych budynków mieszkalnych ze 100 tys. zł do 200 tys. zł.

Ponadto wprowadzono możliwość ubiegania się o zasiłki do 100 tys. zł w przypadku zniszczonych 
przez nawałnice budynków gospodarczych służących zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych 
rodzin lub osób samotnie gospodarujących. Kwotą pomocy do 100 tys. zł zostaną objęte wszystkie 
budynki gospodarcze służące ww. potrzebom.

Wydano również dwa rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych 
w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, 
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 1547 oraz Dz. U. poz. 1583), które uprościły 
procedury związane z odbudową i remontem zniszczonych budynków. Dzięki temu tam, gdzie dotąd 
potrzebne było zezwolenie na budowę, obecnie wystarczy zgłoszenie robót budowlanych, natomiast 
remont można przeprowadzić także bez zgłoszenia, tj. bez żadnych formalności. Pierwsze 
z ww. rozporządzeń objęło swoim zasięgiem 101 gmin, drugie (opublikowane w dniu 25 sierpnia 
2017 roku), w związku z kolejnymi zgłoszeniami przez wojewodów - dodatkowe 76 gmin.

Trzeba wyjaśnić, że nadal są prowadzone prace związane z szacowaniem strat w budynkach 
mieszkalnych, gospodarczych, uprawach rolnych, mieniu komunalnym oraz w lasach państwowych 
i prywatnych. Środki finansowe są wypłacane na bieżąco, a wypłaty są uzależnione od sprawności 
działania komisji do spraw szacowania strat powołanych na szczeblu gminnym.

Należy również dodać, że Wojewoda Pomorski nie wnioskował do Rady Ministrów 
o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, ponieważ na żadnym z etapów usuwania skutków nawałnic 
nie zaistniały okoliczności uzasadniające taki krok.

Podkreślenia wymaga fakt, że stan klęski żywiołowej jest jednym z trzech przewidzianych w polskim 
prawie stanów nadzwyczajnych (obok stanu wyjątkowego i stanu wojennego). Stan klęski żywiołowej
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może być wprowadzony na obszarze, na którym wystąpiła klęska żywiołowa, a także na obszarze, 
na którym wystąpiły lub mogą wystąpić skutki tej klęski, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 18 kwietnia 
2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 333, z późn. zm.). Zgodnie z art. 232 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, 
na części albo na całym terytorium państwa stan klęski żywiołowej w celu zapobieżenia skutkom 
katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu 
ich usunięcia.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że klęskę żywiołową definiuje się jako katastrofę naturalną 
lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich 
rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte 
tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji 
oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem. Wprowadzenie 
tego stanu jest zatem uzasadnione jedynie w takich przypadkach, kiedy nie jest możliwa realizacja zadań 
przez państwo (w tym przypadku usuwanie skutków nawałnic) w ramach obowiązujących przepisów 
prawa, w toku wykonywania zadań przez poszczególne organy, instytucje i służby.

Decyzja o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej jest poprzedzana analizą dotyczącą możliwości 
skutecznego działania struktur państwa. Jeżeli udzielenie pomocy jest możliwe bez wprowadzenia stanu 
klęski żywiołowej, nie występuje potrzeba wprowadzania tego stanu nadzwyczajnego. Należy zwrócić 
uwagę, że ogłoszenie stanu klęski żywiołowej nie spowodowałoby w tym przypadku bardziej sprawnego 
i efektywnego sposobu zarządzania i koordynowania podmiotów publicznych i służb odpowiedzialnych 
za prowadzenie akcji mających na celu zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Skuteczna 
koordynacja i kierowanie działaniami zostały zapewnione w sposób wystarczający w ramach zarządzania 
kryzysowego, a więc przy standardowym podniesieniu stanu gotowości służb.

Trzeba również zwrócić uwagę, że w stanie klęski żywiołowej w istocie funkcjonują te same organy, 
co przewidziane ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 209, z późn. zm.). Wykonują one takie same zadania. Różnicą jest to, że organy wyższego stopnia 
mogą wydawać wiążące polecenia organom niższego stopnia, kierujący działaniami prowadzonymi w celu 
zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej mogą występować do innych jednostek organizacyjnych 
na obszarze swojego działania o wykonanie czynności niezbędnych w celu zapobieżenia skutkom klęski 
żywiołowej lub ich usunięcia, może też zostać powołany pełnomocnik do kierowania działaniami, 
z powodu niezdolności organu do kierowania działaniami lub ich niewłaściwego wykonywania. Mogłoby 
więc nastąpić ograniczenie władzy organów samorządu terytorialnego.

Warto także zauważyć, że w rozporządzeniu Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski 
żywiołowej określa się przyczyny, datę wprowadzenia oraz obszar i czas trwania stanu klęski żywiołowej, 
a także, w zakresie dopuszczonym ustawą, rodzaje niezbędnych ograniczeń wolności i praw człowieka 
i obywatela. Istotą wprowadzenia stanu klęski żywiołowej jest zatem, poza wskazanymi powyżej 
ułatwieniami w zarządzaniu, również wprowadzenie różnego rodzaju ograniczeń praw i wolności 
konstytucyjnych, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne. W zależności od istniejących potrzeb 
można wprowadzić ograniczenia dotyczące wolności i praw człowieka i obywatela, z katalogu 
określonego w art. 21 ust. 1 ustawy o stanie klęski żywiołowej. Za niedostosowanie się do nakazów, 
zakazów i ograniczeń w myśl ustawy grożą sankcje karne w postaci aresztu bądź grzywny. Ponadto mogą 
być wprowadzone ograniczenia w zakresie transportu, usług pocztowych o charakterze powszechnym 
oraz usług kurierskich.

Stała kontrola nad postępami usuwania skutków nawałnic wskazuje, że nie zostały wypełnione 
przesłanki do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Należy podkreślić, że aktualny stan terenów 
dotkniętych nawałnicą świadczy, że była to słuszna decyzja, a uruchomienie tego skomplikowanego 
instrumentu prawnego byłoby bezzasadne. Wojsko, służby, straże i organy działały sprawnie, akcja

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

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

4/5



usuwania skutków nawałnicy była należycie koordynowana, a jej efekty były monitorowane w sposób 
ciągły. Z uwagi na powyższe nie było zasadne narażanie mieszkańców oraz turystów na wprowadzanie 
tak dotkliwych, określonych prawem ograniczeń oraz dokonywanie zmian w funkcjonowaniu organów 
władzy publicznej, w tym władz samorządowych.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że decyzja o wprowadzeniu lub niewprowadzaniu stanu 
klęski żywiołowej pozostaje bez wpływu na wysokość i rozmiar pomocy udzielanej poszkodowanym 
na usuwanie skutków nawałnic, gdyż środki te rozdysponowywane są w ramach odrębnych procedur, 
niezależnych od wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

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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