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KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-150/2017

Odpowiedź na interpelację nr 14999

odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 14999

W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 14999.
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Minister
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

BMP-0713-1-150/2017/PS
Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14999 Posłów na Sejm RP Pani Ewy Lieder, Pana Adama Szłapki, 
Pana Pawła Pudłowskiego oraz Pana Marka Sowy w sprawie nieujęcia w wykazie gmin poszkodowanych 
przez nawałnicę gmin Sulęczyno, Sierakowice, Studzienice oraz wiejskiej gminy Kościerzyna, przekazaną 
przy piśmie Sekretarza Stanu Sekretarza do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Pana Grzegorza Schreibera (sygn. DSP.INT.4810.473.2017), z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów 
informuję, że w związku ze zniszczeniami obiektów budowlanych w wyniku działania silnych wiatrów, 
intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 
2017 roku, na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, 
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1067), zostały wydane dwa rozporządzenia określające wykaz gmin, w których stosuje 
się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych 
lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Pierwsze z ww. rozporządzeń, tj. w rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. 
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), które weszło 
w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia, uwzględnia 101 gmin z województw: 
kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz wielkopolskiego. Drugie z wymienionych rozporządzeń - 
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. 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. 1583), które weszło w życie z dniem ogłoszenia, 
obejmuje 76 gmin z terenu województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, 
mazowieckiego, pomorskiego oraz wielkopolskiego. Wykaz gmin poszkodowanych sierpniowym żywiołem, 
załączony do ww. rozporządzenia obejmuje także gminy Sulęczyno, Sierakowice, Studzienice oraz gminę 
Kościerzyna. W przywołanych gminach możliwe jest zatem zastosowanie rozwiązań określonych ustawą 
o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych 
lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dot. sygn. DSP.INT.4810.473.2017).
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KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU MINISTERSTWO 
OBRONY NARODOWEJ

BMP-0713-1-151/2017

Odpowiedź na interpelację nr 14925

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 14925 Posłów na 
Sejm RP Pani Marty Golbik oraz Pana Grzegorza Furgo

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 14925 Posłów na Sejm RP Pani Marty Golbik oraz Pana Grzegorza Furgo w sprawie 
systemu informacji o zagrożeniach meteorologicznych.

Załączniki:
1. ODP_INT14925.DOC
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Minister
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

BMP-0713-1-151/2017/PS/MM

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14925 Posłów na Sejm RP Pani Marty Golbik 

oraz Pana Grzegorza Furgo w sprawie systemu informacji o zagrożeniach meteorologicznych, przekazaną 

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

Pana Grzegorza Schreibera (sygn. DSP.INT.4810.481.2017), z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, 

uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Odnosząc się do kwestii pozostających w zakresie właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji informuję, że w godzinach popołudniowych w dniu 11 sierpnia 2017 roku (godzina 14:00) 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) 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 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 (godzina 14:33). W Regionalnym Systemie Ostrzegania (RSO) 

wspomniane ostrzeżenie było aktywne od godziny 14:30 w dniu 11 sierpnia 2017 roku do godziny 6:00 

w dniu 12 sierpnia 2017 roku.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 209) wojewoda jest organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego 

na terenie województwa. Natomiast na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 i 2 ww. ustawy wojewódzkie centra 

zarządzania kryzysowego pełnią całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby 

zarządzania kryzysowego, a także współdziałają z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji 

publicznej.

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
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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 

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.

Omawiając kwestię wsparcia wojska na terenach dotkniętych skutkami nawałnicy trzeba zauważyć, 

że Siły Zbrojne RP z uwagi na swój charakter oraz rodzaj prowadzonych działań nie są służbami będącymi 

w ciągłym dyżurze, jak to ma miejsce w przypadku np. Policji czy Państwowej Straży Pożarnej. Ciągłość taka 

utrzymywana jest w zakresie ograniczonym wyłącznie do potrzeb Sił Zbrojnych.

Na przykładzie województwa pomorskiego należy wskazać, że Siły Zbrojne RP zostały 

zadysponowane w momencie stwierdzenia konieczności ich użycia z uwagi m.in. na posiadany ciężki sprzęt. 

Od dnia 14 sierpnia 2017 roku Siły Zbrojne włączyły się w akcję usuwania skutków nawałnicy 

w województwie pomorskim. Decyzję o skierowaniu wniosku do Ministra Obrony Narodowej w sprawie 

wydzielenia sił i środków Sił Zbrojnych RP do wsparcia administracji publicznej Wojewoda Pomorski podjął 

w momencie gdy stało się to niezbędne. Po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Komendanta Wojewódzkiego 

PSP w poniedziałek w dniu 14 sierpnia 2017 roku Wojewoda wystosował wniosek o godz. 12:27 do Ministra 

Obrony Narodowej, a o godz. 16:31 Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) wydało decyzją 

o zaangażowaniu sił i środków wojska do usuwania skutków nawałnicy. Kolejne wnioski o pomoc wojska 

do usuwania skutków nawałnicy wpłynęły do Wojewody Pomorskiego w dniu 17 sierpnia 2017 roku 

od jednostek samorządu terytorialnego, tj. Wójta Gminy Chojnice, Wójta Gminy Brusy oraz Starosty 

Bytowskiego. Wojewoda tego samego dnia podpisał wniosek do MON, który został potwierdzony stosowną 

decyzją Ministra Obrony Narodowej w dniu 18 sierpnia 2017 roku. Z kolei w dniu 20 sierpnia 2017 roku 

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Czersk, Wojewoda wystąpił do MON o wsparcie działań wojska 

(poszerzenie dróg), natomiast decyzja w tej sprawie została wydana w dniu 21 sierpnia 2017 roku. Kolejny 

wniosek został złożony przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 22 sierpnia 2017 r., a Minister Obrony 

Narodowej podjął decyzję tego samego dnia.

Siły Zbrojne RP uczestniczyły w działaniach w dniach 14-30 sierpnia 2017 roku, a polegały one 

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.

Ponadto uprzejmie wyjaśniam, że w ramach pragmatyki służby wszyscy strażacy wyjeżdżający 

do akcji są przygotowani na różne, nawet ekstremalne, warunki pracy i zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, 

szczegółowych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub 

szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorqce w nich udział, 

a także przypadków, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie,
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sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania (Dz. U. nr 160, poz. 1098), 

dodatkowe wyżywienie przysługuje strażakom realizującym zadania powyżej 6 godzin. Ponadto na podstawie 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie 

szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. poz. 1319), wszyscy strażacy 

dysponowani w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego posiadają własne zaprowiantowanie 

na minimum 36 godzin akcji, natomiast strażacy dysponowani w ramach odwodu wojewódzkiego posiadają 

zaprowiantowanie na co najmniej 12 godzin. Powyższe sprawia, że kierujący działaniem ratowniczym posiada 

niezbędny czas m.in. na przygotowanie i zorganizowanie zaplecza logistycznego. W przypadku analizowanej 

akcji pierwsze zastępy kwatermistrzowskie zostały uruchomione o godzinie 2:30 w dniu 12 sierpnia 

2017 roku. Trudności związane z organizacją zaplecza kwatermistrzowskiego (woda, żywność, materiały 

pędne itp.) spowodowane były całkowitym brakiem możliwości dojazdu pojazdami ratowniczymi 

do miejscowości dotkniętych kataklizmem. Jednocześnie wraz z udrożnieniem dróg dojazdowych rozpoczęto 

proces ewakuacji oraz dostaw niezbędnych artykułów. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że warunki 

pogodowe nie pozwalały na uruchomienie transportu lotniczego.

Jednocześnie w kontekście zagadnień poruszonych w interpelacji pragnę wskazać, że w dniu 

7 września 2017 roku rozpoczął prace, powołany zarządzeniem nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 

4 września 2017 roku, Międzyresortowy Zespół do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania 

kryzysowego. Przewodniczącym ww. Zespołu został Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

a członkami Ministrowie: Cyfryzacji, Energii, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Infrastruktury 

i Budownictwa, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Środowiska, Obrony Narodowej, Zdrowia, a także Wojewodowie: 

Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Łódzki, Mazowiecki, Pomorski, Wielkopolski. Ponadto w jego składzie 

znaleźli się: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Policji, Komendant Główny 

Straży Granicznej oraz Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Sekretarzem Zespołu został 

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Do zadań Zespołu należy analiza i ocena funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania 

kryzysowego w Polsce. Rekomendacje i wnioski dotyczące ewentualnych zmian w zakresie funkcjonowania 

przedmiotowego systemu zostaną zawarte w sprawozdaniu, które zgodnie z ww. zarządzeniem ma być 

przedstawione Radzie Ministrów w terminie do dnia 30 września 2017 roku.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że zagadnienia dotyczące systemu informowania o zagrożeniach 

innych niż klęski żywiołowe znajdują się we właściwości Ministra Obrony Narodowej.

Z poważaniem 

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

Do wiadomości:
Pan Antoni Macierewicz - Minister Obrony Narodowej.

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dot. sprawy o sygn.: DSP.INT.4810.481.2017).

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

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

Warszawa, 2017-09-12

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-152/2017

Odpowiedź na interpelację nr 14932

odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 14932

W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 14932.

Załączniki:
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Minister
fs|pF Spraw Wewnętrznych 
-sżfh i Administracji

BMP-0713-1-152/2017/PS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14932 Posła na Sejm RP Pana Adama Korola 

w sprawie działań wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, przekazaną przy piśmie Sekretarza Stanu 

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

(sygn. DSP.INT.4810.479.2017), z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów pragnę wskazać, że od samego 

początku w działania ratownicze w związku z wydarzeniami w województwie pomorskim zaangażowane 

były wszystkie służby, a ich reakcja była natychmiastowa.

W dniu 12 sierpnia 2017 roku w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie 

Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczyli: Wojewoda Pomorski, 

przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej (PSP), Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, 

Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

Sanepidu oraz przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Państwowa Straż 

Pożarna przedstawiła zakres działań na terenie województwa, w tym użyte siły i środki. Przedstawiciele 

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego zapewnili o pełnym wsparciu ze strony Sił Zbrojnych RP, 

a także zasygnalizowali, że siły zbrojne są w stanie wspomóc władze cywilne po otrzymaniu 

odpowiedniego rozkazu Ministra Obrony Narodowej, który musi być poprzedzony wnioskiem wojewody.

Omówiono także sytuację awarii sieci energetycznych, uruchomiono infolinię pod numerem 987 

dla osób poszkodowanych i ich rodzin oraz ustanowiono punkt kontaktowy w powiecie chojnickim. 

Komenda Wojewódzka PSP (KW PSP) w Gdańsku przekazała informację Wojewodzie Pomorskiemu, 

że na chwilę obecną użycie Sił Zbrojnych RP na obszarze dotkniętym nawałnicą nie jest konieczne 

ze względu na fakt podjętych i prowadzonych działań przez PSP.

Tego samego dnia w siedzibie 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.
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W kwestii zaangażowania środków nadzwyczajnych i wojska w celu wsparcia działań na terenach 

dotkniętych skutkami nawałnicy należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 

2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209), jeżeli w sytuacji kryzysowej użycie innych sił 

i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej, 

Minister Obrony Narodowej - na wniosek wojewody - może przekazać do jego dyspozycji pododdziały 

lub oddziały Sił Zbrojnych RP, wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań z zakresu zarządzania 

kryzysowego. Aby Wojewoda Pomorski mógł złożyć stosowny wniosek, musiał najpierw otrzymać 

zgłoszenie takiego zapotrzebowania. Decyzja taka została podjęta, gdy niezbędne stało się udrożnienie 

kanału rzeki Brdy i przejazdu do zapory z użyciem ciężkiego sprzętu, którym nie dysponowała PSP. 

Po zgłoszeniu zapotrzebowania stosowny wniosek został złożony do Ministra Obrony Narodowej. 

Przed przyjazdem wojska został wykonany rekonesans przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, 

któremu towarzyszył Wojewoda Pomorski. Działanie to przyspieszyło skuteczność Sił Zbrojnych 

w niesieniu pomocy na terenach dotkniętych skutkami nawałnicy. W toku prowadzonych już działań 

przez wojsko, wnioskowano o dodatkowe wsparcie Sił Zbrojnych w odpowiedzi na zapotrzebowania 

złożone przez jednostki samorządu terytorialnego. Efekty i postęp pracy oraz brak zagrożenia 

powodziowego na rzece Brda wskazują, że żołnierze zostali zaangażowani w odpowiednim momencie.

Odnosząc się do ostatniego zagadnienia zawartego w niniejszej interpelacji informuję, 

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. W myśl ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz.333, 

z późn. zm.) ze stanem klęski mamy do czynienia, gdy ochrona zdrowia i życia dużej liczby osób 

oraz mienia znacznych rozmiarów lub środowiska na znacznych obszarach możliwa jest tylko 

przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków. Stała kontrola nad postępami usuwania skutków nawałnic 

wskazuje, że nie została wypełniona powyższa przesłanka, a stosowane siły oraz środki w pełni pozwalały 

i pozwalają na skuteczne i sprawne zażegnanie sytuacji kryzysowej na terenie województwa 

pomorskiego. Należy podkreślić, że aktualny stan terenów dotkniętych nawałnicą świadczy, że była 

to słuszna decyzja, a uruchomienie tego skomplikowanego instrumentu prawnego byłoby bezzasadne.

Podkreślenia wymaga fakt, że w stanie klęski żywiołowej w sposób nadzwyczajny funkcjonują organy 

władzy publicznej oraz mogą zostać ograniczone wolności praw człowieka i obywatela poprzez m.in.: 

zawieszenie działalności niektórych przedsiębiorców, nakaz lub zakaz prowadzenia działalności 

gospodarczej określonego rodzaju, nakazanie pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji 

organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich 

usunięcia, całkowita lub częściowa reglamentacja zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły, 

ograniczenia w dostępie do usług komunikacyjnych, transportowych, pocztowych, obowiązek 

opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń, dokonanie przymusowych
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rozbiórek i wyburzeń budynków lub innych budynków budowlanych albo ich części, nakaz ewakuacji 

w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów, nakaz lub zakaz przebywania 

w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, zakaz organizowania imprez 

masowych, nakaz lub zakaz określonego sposobu przemieszczenia się.

Za niedostosowanie się do nakazów, zakazów i ograniczeń w myśl ustawy grożą sankcje karne 

w postaci aresztu bądź grzywny.

Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej jest zasadne w momencie, gdy powyższe zmiany 

w funkcjonowaniu państwa są niezbędne do usunięcia lub zapobieżenia negatywnych skutków katastrof 

naturalnych lub awarii technicznych. Wojsko, służby, straże i organy były wydolne i działały sprawnie, 

akcja usuwania skutków nawałnicy była należycie koordynowana i monitorowana 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.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dot. DSP.INT.4810.479.2017).
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BMP-0713-1-153/2017
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Sejm RP Pana Ryszarda Petru
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pomocy poszkodowanym w wyniku nawałnic.
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Minister
WMW Spraw Wewnętrznych 

i Administracji

BMP-0713-1-153/2017/PS/MM

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14897 Posła na Sejm RP Pana Ryszarda Petru 

w sprawie nieudzielenia przez państwo pomocy poszkodowanym w wyniku nawałnic, przekazaną pismem 

Sekretarza Stanu Sekretarza do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

Pana Grzegorza Schreibera (sygn. DSP.INT.4810.485.2017), z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, 

uprzejmie przedstawiam informacje pozostające w zakresie właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji.

Omawiając kwestię wsparcia wojska na terenach dotkniętych skutkami nawałnicy należy 

zauważyć, że Siły Zbrojne RP z uwagi na swój charakter oraz rodzaj prowadzonych działań nie są służbami 

będącymi w ciągłym dyżurze, jak to ma miejsce w przypadku np. Policji czy Państwowej Straży Pożarnej 

(PSP). Ciągłość taka utrzymywana jest w zakresie ograniczonym wyłącznie do potrzeb Sił Zbrojnych. 

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzgdzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 209) możliwość wnioskowania o użycie Sił Zbrojnych RP przypisana jest wojewodzie.

Na przykładzie województwa pomorskiego należy wskazać, że Siły Zbrojne RP zostały 

zadysponowane w momencie stwierdzenia konieczności ich użycia z uwagi m.in. na posiadany ciężki 

sprzęt. Od dnia 14 sierpnia 2017 roku Siły Zbrojne włączyły się w akcję usuwania skutków nawałnicy 

w województwie pomorskim. Decyzję o skierowaniu wniosku do Ministra Obrony Narodowej w sprawie 

wydzielenia sił i środków Sił Zbrojnych RP do wsparcia administracji publicznej Wojewoda Pomorski 

podjął w momencie gdy stało się to niezbędne. Po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Komendanta 

Wojewódzkiego PSP w poniedziałek w dniu 14 sierpnia 2017 roku Wojewoda wystosował wniosek 

o godz. 12:27 do Ministra Obrony Narodowej, a o godz. 16:31 Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) 

wydało decyzją o zaangażowaniu sił i środków wojska do usuwania skutków nawałnicy. Kolejne wnioski 

o pomoc wojska do usuwania skutków nawałnicy wpłynęły do Wojewody Pomorskiego w dniu 

17 sierpnia 2017 roku od jednostek samorządu terytorialnego, tj. Wójta Gminy Chojnice, Wójta Gminy 

Brusy oraz Starosty Bytowskiego. Wojewoda tego samego dnia podpisał wniosek do MON, który został 

potwierdzony stosowną decyzją Ministra Obrony Narodowej w dniu 18 sierpnia 2017 roku. Z kolei w dniu 

20 sierpnia 2017 roku na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Czersk, Wojewoda wystąpił do MON 

o wsparcie działań wojska (poszerzenie dróg), natomiast decyzja w tej sprawie została wydana w dniu
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21 sierpnia 2017 roku. Kolejny wniosek został złożony przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 22 sierpnia 

2017 r., a Minister Obrony Narodowej podjął decyzję tego samego dnia.
Uprzejmie wyjaśniam, że Siły Zbrojne RP uczestniczyły w działaniach w dniach 14-30 sierpnia 

2017 roku, a polegały one 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.

Jednocześnie należy wskazać, że 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.
Przechodząc do omówienia kwestii środków jakie zostały przyznane w związku z nawałnicami, 

informuję, że według stanu na dzień 20 września 2017 roku, z rezerwy celowej budżetu państwa zostały 

przyznane środki finansowe w kwocie ponad 94 min zł głównie na pomoc dla poszkodowanych rodzin, 

w tym na remont i odbudowę budynków mieszkalnych i gospodarczych. Na ten cel województwo 

kujawsko-pomorskie otrzymało środki finansowe w wysokości ponad 39,3 min zł, województwo 

pomorskie - 14 min zł, natomiast województwo wielkopolskie - 35,5 min zł. Kolejne środki finansowe 

będą przyznawane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez poszczególnych wojewodów.

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 upraszczają
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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; kolejne (opublikowane w dniu 25 sierpnia 

2017 roku), w związku z kolejnymi zgłoszeniami przez wojewodów - dodatkowe 76 gmin.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że pozostałe zagadnienia poruszone w interpelacji znajdują 

się we właściwości Ministra Obrony Narodowej.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

Do wiadomości:
Pan Antoni Macierewicz - Minister Obrony Narodowej.

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dot. sprawy o sygn.: DSP.INT.4810.485.2017).

tel. +48 222 500112 
fax +48 22 601 39 88

ul. Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa, Polska 
mswia.gov.pl 3/3



Odpowiedź na interpelację nr 14916 Strona 1 z 1

Warszawa, 2017-09-13Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul. 
Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-154/2017

Odpowiedź na interpelację nr 14916
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)Ą, Minister
§jp Spraw Wewnętrznych 

i Administracji
BMP-0713-1-154/2017/PS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14916 Posłów na Sejm RP Pana Grzegorza Furgo, 

Pani Marty Golbik, Pani Agnieszki Pomaskiej oraz Pana Adama Korola w sprawie stanu klęski żywiołowej 

na Pomorzu, przekazaną przy piśmie Sekretarza Stanu Sekretarza do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów Pana Grzegorza Schreibera (sygn. DSP.INT.4810.482.2017), z upoważnienia 

Prezesa Rady Ministrów informuję, 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. W myśl ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie 

klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz.333, z późn. zm.) ze stanem klęski mamy do czynienia, gdy ochrona 

zdrowia i życia dużej liczby osób oraz mienia znacznych rozmiarów lub środowiska na znacznych 

obszarach możliwa jest tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków. Stała kontrola nad postępami 

usuwania skutków nawałnic wskazuje, że nie została wypełniona powyższa przesłanka, a stosowane siły 

oraz środki w pełni pozwalały i pozwalają na skuteczne i sprawne zażegnanie sytuacji kryzysowej 

na terenie województwa pomorskiego. Należy podkreślić, że aktualny stan terenów dotkniętych 

nawałnicą świadczy, że była to słuszna decyzja, a uruchomienie tego skomplikowanego instrumentu 

prawnego byłoby bezzasadne.

Podkreślenia wymaga fakt, że w stanie klęski żywiołowej w sposób nadzwyczajny funkcjonują organy 

władzy publicznej oraz mogą zostać ograniczone wolności praw człowieka i obywatela poprzez m.in.: 

zawieszenie działalności niektórych przedsiębiorców, nakaz lub zakaz prowadzenia działalności 

gospodarczej określonego rodzaju, nakazanie pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji 

organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich 

usunięcia, całkowita lub częściowa reglamentacja zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły, 

ograniczenia w dostępie do usług komunikacyjnych, transportowych, pocztowych, obowiązek 

opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń, dokonanie przymusowych 

rozbiórek i wyburzeń budynków lub innych budynków budowlanych albo ich części, nakaz ewakuacji 

w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów, nakaz lub zakaz przebywania
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w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, zakaz organizowania imprez 

masowych, nakaz lub zakaz określonego sposobu przemieszczenia się.

Za niedostosowanie się do nakazów, zakazów i ograniczeń w myśl ustawy grożą sankcje karne 

w postaci aresztu bądź grzywny.

Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej jest zasadne w momencie, gdy powyższe zmiany 

w funkcjonowaniu państwa są niezbędne do usunięcia lub zapobieżenia negatywnych skutków katastrof 

naturalnych lub awarii technicznych. Wojsko, służby, straże i organy były wydolne i działały sprawnie, 

akcja usuwania skutków nawałnicy była należycie koordynowana i monitorowana 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.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dot. DSP.INT.4810.482.2017).

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

Warszawa, 2017-09-12

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-155/2017

Odpowiedź na interpelację nr 14970

odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 14970

W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 14970.

Załączniki:
1. ODP. MSWIA NA INT 14970.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć 
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu: 
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Minister
%j8m Spraw Wewnętrznych 

i Administracji

BMP-0713-1-155/2017/PS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14970 Posła na Sejm RP Pani Moniki Wielichowskiej 

w sprawie dymisji wojewody pomorskiego i sytuacji na dotkniętym kataklizmem Pomorzu, przekazaną 

przy piśmie Sekretarza Stanu Sekretarza do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

Pana Grzegorza Schreibera (sygn. DSP.INT.4810.476.2017), z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów 

pragnę wskazać, że od samego początku w działania ratownicze w związku z wydarzeniami 

w województwie pomorskim zaangażowane były wszystkie służby, a ich reakcja była natychmiastowa.

W dniu 12 sierpnia 2017 roku w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie 

Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczyli: Wojewoda Pomorski, 

przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej (PSP), Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, 

Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

Sanepidu oraz przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Państwowa Straż 

Pożarna przedstawiła zakres działań na terenie województwa, w tym użyte siły i środki. Przedstawiciele 

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego zapewnili o pełnym wsparciu ze strony Sił Zbrojnych RP, 

a także zasygnalizowali, że siły zbrojne są w stanie wspomóc władze cywilne po otrzymaniu 

odpowiedniego rozkazu Ministra Obrony Narodowej, który musi być poprzedzony wnioskiem wojewody.

Omówiono także sytuację awarii sieci energetycznych, uruchomiono infolinię pod numerem 987 

dla osób poszkodowanych i ich rodzin oraz ustanowiono punkt kontaktowy w powiecie chojnickim. 

Komenda Wojewódzka PSP (KW PSP) w Gdańsku przekazała informację Wojewodzie Pomorskiemu, 

że na chwilę obecną użycie Sił Zbrojnych RP na obszarze dotkniętym nawałnicą nie jest konieczne 

ze względu na fakt podjętych i prowadzonych działań przez PSP.

Tego samego dnia w siedzibie 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.
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W kwestii zaangażowania środków nadzwyczajnych i wojska w celu wsparcia działań na terenach 

dotkniętych skutkami nawałnicy należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 

2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209), jeżeli w sytuacji kryzysowej użycie innych sił 

i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej, 

Minister Obrony Narodowej - na wniosek wojewody - może przekazać do jego dyspozycji pododdziały 

lub oddziały Sił Zbrojnych RP, wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań z zakresu zarządzania 

kryzysowego. Aby Wojewoda Pomorski mógł złożyć stosowny wniosek, musiał najpierw otrzymać 

zgłoszenie takiego zapotrzebowania. Decyzja taka została podjęta, gdy niezbędne stało się udrożnienie 

kanału rzeki Brdy i przejazdu do zapory z użyciem ciężkiego sprzętu, którym nie dysponowała PSP. 

Po zgłoszeniu zapotrzebowania stosowny wniosek został złożony do Ministra Obrony Narodowej. 

Przed przyjazdem wojska został wykonany rekonesans przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, 

któremu towarzyszył Wojewoda Pomorski. Działanie to przyspieszyło skuteczność Sił Zbrojnych 

w niesieniu pomocy na terenach dotkniętych skutkami nawałnicy. W toku prowadzonych już działań 

przez wojsko, wnioskowano o dodatkowe wsparcie Sił Zbrojnych w odpowiedzi na zapotrzebowania 

złożone przez jednostki samorządu terytorialnego. Efekty i postęp pracy oraz brak zagrożenia 

powodziowego na rzece Brda wskazują, że żołnierze zostali zaangażowani w odpowiednim momencie.

Ponadto informuję, 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. W myśl ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 

(Dz. U. z 2014 r. poz.333, z późn. zm.) ze stanem klęski mamy do czynienia, gdy ochrona zdrowia i życia 

dużej liczby osób oraz mienia znacznych rozmiarów lub środowiska na znacznych obszarach możliwa jest 

tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków. Stała kontrola nad postępami usuwania skutków 

nawałnic wskazuje, że nie została wypełniona powyższa przesłanka, a stosowane siły oraz środki w pełni 

pozwalały i pozwalają na skuteczne i sprawne zażegnanie sytuacji kryzysowej na terenie województwa 

pomorskiego. Należy podkreślić, że aktualny stan terenów dotkniętych nawałnicą świadczy, że była 

to słuszna decyzja, a uruchomienie tego skomplikowanego instrumentu prawnego byłoby bezzasadne.

Podkreślenia wymaga fakt, że w stanie klęski żywiołowej w sposób nadzwyczajny funkcjonują organy 

władzy publicznej oraz mogą zostać ograniczone wolności praw człowieka i obywatela poprzez m.in.: 

zawieszenie działalności niektórych przedsiębiorców, nakaz lub zakaz prowadzenia działalności 

gospodarczej określonego rodzaju, nakazanie pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji 

organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich 

usunięcia, całkowita lub częściowa reglamentacja zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły, 

ograniczenia w dostępie do usług komunikacyjnych, transportowych, pocztowych, obowiązek 

opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń, dokonanie przymusowych 

rozbiórek i wyburzeń budynków lub innych budynków budowlanych albo ich części, nakaz ewakuacji
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w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów, nakaz lub zakaz przebywania 

w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, zakaz organizowania imprez 

masowych, nakaz lub zakaz określonego sposobu przemieszczenia się.

Za niedostosowanie się do nakazów, zakazów i ograniczeń w myśl ustawy grożą sankcje karne 

w postaci aresztu bądź grzywny.

Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej jest zasadne w momencie, gdy powyższe zmiany 

w funkcjonowaniu państwa są niezbędne do usunięcia lub zapobieżenia negatywnych skutków katastrof 

naturalnych lub awarii technicznych. Wojsko, służby, straże i organy były wydolne i działały sprawnie, 

akcja usuwania skutków nawałnicy była należycie koordynowana i monitorowana 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.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dot. DSP.INT.4810.476.2017).

ul. Stefana Batorego 5 
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Strona 1 z 1Odpowiedź na interpelację nr 15026

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

Warszawa, 2017-09-13

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-157/2017

Odpowiedź na interpelację nr 15026

odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 15026

W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 15026.

Załączniki:
1. ODP. MSWIA NA INT. NR 15026.DOC

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

i Administracji

BMP-0713-1-157/2017/PS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 15026 Posła na Sejm RP Pana Andrzeja Halickiego 

w sprawie porozumienia zawartego z operatorami telefonii komórkowej dotyczącego Regionalnego 

Systemu Ostrzegania pragnę wyjaśnić, że stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

zostało szczegółowo przedstawione w odpowiedzi na interpelację numer 14910 Posłów na Sejm RP 

Pana Andrzeja Halickiego oraz Pani Moniki Wielichowskiej w sprawie funkcjonowania Regionalnego 

Systemu Ostrzegania "RSO" i pozostaje aktualne.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Odpowiedź na interpelację nr 15041 Strona 1 z 1

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

Warszawa, 2017-09-22

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-158/2017

Odpowiedź na interpelację nr 15041

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 15041

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 15041 Posłów na Sejm RP Pana Jerzego Meysztowicza, Pani Joanny Scheuring-Wielgus 
oraz Pani Ewy Lieder w sprawie usuwania skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 roku i pomocy 
poszkodowanym

Załączniki:
1. ODP_INT15041.DOC

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

BMP-0713-1-158/2017/PS/MM

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację numer 15041 Posłów na Sejm RP Pana Jerzego Meysztowicza, 

Pani Joanny Scheuring-Wielgus oraz Pani Ewy Lieder w sprawie usuwania skutków nawałnicy z dnia 

11 sierpnia 2017 roku i pomocy poszkodowanym, uprzejmie informuję, że odpowiedź na ww. wystąpienie 

została udzielona przy interpelacji Państwa Posłów o numerze 15040, która została przekazana pismem 

Sekretarza Stanu Sekretarza do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana 

Grzegorza Schreibera (sygn. DSP.INT.4810.515.2017), z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

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

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

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



Odpowiedź na interpelację nr 15055 Strona 1 z 1

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

Warszawa, 2017-09-21

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-160/2017

Odpowiedź na interpelację nr 15055

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 15055 Posła na
Sejm RP Pana Adama Andruszkiewicza

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 15055 Posła na Sejm RP Pana Adama Andruszkiewicza w sprawie działań Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas nawałnic w Polsce.

Załączniki:
1. ODP_INT15055.DOC

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

i Administracji

BMP-0713-1-160/2017/PS/MM

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 15055 Posła na Sejm RP Pana Adama Andruszkiewicza 

w sprawie działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas nawałnic w Polsce, 

należy wskazać, że w związku z wydarzeniami w dniach 11-12 sierpnia 2017 roku w działania ratownicze 

od samego początku zaangażowane były 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, 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 byli 

zaangażowani 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 także 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 było zaangażowanych ogółem 317 żołnierzy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że według stanu na dzień 20 września 2017 roku, z rezerwy 

celowej budżetu państwa zostały przyznane środki finansowe w kwocie ponad 94 min zł głównie

tel. +48 222 S00 112 
fax +48 22 601 39 88

ul. Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa, Polska 
mswia.gov.pl 1/2



na pomoc dla poszkodowanych rodzin, w tym na remont i odbudowę budynków mieszkalnych 

i gospodarczych. Na ten cel województwo kujawsko-pomorskie otrzymało środki finansowe w wysokości 

ponad 39,3 min zł, województwo pomorskie - 14 min zł, natomiast województwo wielkopolskie 

- 35,5 min zł. Kolejne środki finansowe będą przyznawane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi 

przez poszczególnych wojewodów.

Należy również 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.

W związku ze skalą zdarzeń Rząd RP podjął decyzję o zwiększeniu maksymalnej pomocy finansowej 

na remont i odbudowę zniszczonych budynków mieszkalnych ze 100 tys. zł do 200 tys. zł.

Jednocześnie 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 upraszczają 

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; kolejne (opublikowane w dniu 25 sierpnia 

2017 roku), w związku z kolejnymi zgłoszeniami przez wojewodów - dodatkowe 76 gmin.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

Orzymuie:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Odpowiedź na interpelację nr 15204 Strona 1 z 1

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

Warszawa, 2017-09-21

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-162/2017

Odpowiedź na interpelację nr 15204

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 15204 Posła na 
Sejm RP Pana Jana Dziedziczaka w sprawie rozszerzenia rozporządzenia upraszczającego 

procedury związane z remontem lub odbudową domów (...)

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 15204 Posła na Sejm RP Pana Jana Dziedziczaka w sprawie rozszerzenia 
rozporządzenia upraszczającego procedury związane z remontem lub odbudową domów zniszczonych w 
wyniku sierpniowych nawałnic o gminę Krzywiń i gminę Osieczna.

Załączniki:
1. OOP. MSWIA NA INT. NR 15204.DOC

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

i Administracji

BMP-0713-1-162/2017/PS/MJ

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 15204 Posła na Sejm RP Pana Jana Dziedziczaka w sprawie 

rozszerzenia rozporzgdzenia upraszczajgcego procedury zwigzane z remontem lub odbudowg domów 

zniszczonych w wyniku sierpniowych nawałnic o gminę Krzywiń i gminę Osieczna, przekazaną przy piśmie 

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

Schreibera (sygn. DSP.INT.4810.501.2017), z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie 

przedstawiam, co następuje.

Wydanie, na postawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, 

remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1067), rozporządzenia określającego gminy lub miejscowości, w których stosuje się 

szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, uszkodzonych w wyniku 

działania żywiołu wymaga wskazania gmin lub miejscowości, na terenie których obiekty budowlane zostały 

zniszczone lub uszkodzone, a kompetencję do ich określenia posiada właściwy terytorialnie wojewoda.

Od dnia 2 sierpnia 2017 roku, tj. od dnia przejścia nawałnicy przez gminy Krzywiń i Osieczna, zostały 

wydane dwa rozporządzenia określające wykaz gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, 

remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Pierwsze z ww. rozporządzeń, tj. w rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. 

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), które weszło 

w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia, uwzględnia 101 gmin z województw: kujawsko- 

pomorskiego, pomorskiego oraz wielkopolskiego. Drugie z wymienionych rozporządzeń - rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. 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. 1583), które weszło w życie z dniem ogłoszenia, obejmuje 76 gmin 

z terenu województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego 

oraz wielkopolskiego.

Do obu rozporządzeń Wojewoda Wielkopolski zgłaszał gminy z terenu województwa, nie wskazując 

gminy Krzywiń ani gminy Osieczna. W związku z powyższym brak było przesłanek do uwzględnienia
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wymienionych gmin w rozporządzeniach wydawanych na podstawie art. 2 przywołanej ustawy. Do dnia 

11 września 2017 roku Wojewoda Wielkopolski nie wystąpił o uwzględnienie wspomnianych gmin 

w ww. rozporządzeniach.

Natomiast z takim wnioskiem dnia 29 sierpnia 2017 roku skierowanym do Prezesa Rady Ministrów 

(i przekazanym do wiadomości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi oraz Wojewody Wielkopolskiego) wystąpił Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń. W przedmiotowym piśmie 

wskazano, że szacowane straty obejmują ponad 500 ha upraw, a ostateczny bilans strat - zarówno 

w uprawach, jak i budynkach służących produkcji rolnej, sadowniczej i ogrodniczej - znany będzie 

po zakończeniu prac komisji szacującej szkody. W odpowiedzi na ww. pismo, przekazane przez Kancelarię 

Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, poinformowano 

o ustawowych przesłankach uwzględnienia gminy w przedmiotowym rozporządzeniu, tj. konieczności 

wystąpienia właściwego wojewody z wnioskiem o umieszczenie gminy w rozporządzeniu wraz z informacją 

dotyczącą uszkodzenia obiektów budowlanych w wyniku zdarzeń klęskowych, które uzasadniają stosowanie 

szczególnych procedur określonych ww. ustawą. Ponadto w odpowiedzi wskazano, że wydanie 

przedmiotowego rozporządzenia nie oznacza dodatkowych form pomocy w związku ze stratami 

poniesionymi w uprawach rolnych czy w drzewostanie, bowiem temu służy przygotowany przez Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi program pomocy poszkodowanym rolnikom. Szczegółowe warunki przyznania 

wspomnianej pomocy określa Uchwała nr 129/2017 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie 

ustanowienia programu pomocy dla rolników / producentów rolnych, którzy ponieśli szkody 

w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystqpieniem w sierpniu 

2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego.

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 15040 Strona 1 z 1

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

Warszawa, 2017-09-22

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-163/2017

Odpowiedź na interpelację nr 15040

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 15040 Posłów na 
Sejm RP Pana Jerzego Meysztowicza,Pani Joanny Scheuring-Wielgus oraz Pani Ewy Lieder w

sprawie usuwania skutków nawałnicy

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 15040 Posłów na Sejm RP Pana Jerzego Meysztowicza, Pani Joanny Scheuring-Wielgus 
oraz Pani Ewy Lieder w sprawie usuwania skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 roku i pomocy 
poszkodowanym.

Załączniki:
1. ODP_INT15040.DOC

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

BMP-0713-1-163/2017/PS/MM

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 15040 Posłów na Sejm RP Pana Jerzego Meysztowicza, 
Pani Joanny Scheuring-Wielgus oraz Pani Ewy Lieder w sprawie usuwania skutków nawałnicy z dnia
11 sierpnia 2017 roku i pomocy poszkodowanym, przekazaną pismem Sekretarza Stanu Sekretarza 
do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Grzegorza Schreibera 
(sygn. DSP.INT.4810.515.2017), z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie przedstawiam 
następujące informacje

Na wstępie należy zauważyć, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
0 zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209) organem właściwym w sprawach zarządzania 
kryzysowego na terenie województwa jest wojewoda. Ponadto, stosownie do art. 14 ust. 7 ww. ustawy 
organem pomocniczym wojewody w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego 
jest wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego (WZZK), do którego zadań należy m.in. ocena 
występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne
1 prognozowanie tych zagrożeń (art. 14 ust. 8 pkt 1).

W kontekście powyższego informuję, że zgodnie z decyzjami wojewodów począwszy od dnia
12 sierpnia 2017 roku odbywały się posiedzenia WZZK dla województw dotkniętych nawałnicami. W dniu 
12 sierpnia 2017 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) 
w Gdańsku odbyło się również 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 m.in. z Ministrem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (wideokonferencja).

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji bezpośrednio po przejściu nawałnic był na bieżąco 
informowany przez komendantów wojewódzkich PSP oraz wojewodów o sytuacji mieszkańców 
na terenach dotkniętych nawałnicami, prowadzonych działaniach ratowniczych i etapach usuwania 
skutków kataklizmu. Jednocześnie w ciągu kolejnych dni na bieżąco otrzymywał raporty o trwających 
działaniach ratowniczych, m.in. poprzez wideokonferencje z wojewodami oraz komendantami 
wojewódzkimi PSP.

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.

W związku ze skalą zdarzeń Rząd RP podjął decyzję o zwiększeniu maksymalnej pomocy finansowej 
na remont i odbudowę zniszczonych budynków mieszkalnych ze 100 tys. zł do 200 tys. zł.
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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 upraszczają 
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; kolejne (opublikowane w dniu 25 sierpnia 
2017 roku), w związku z kolejnymi zgłoszeniami przez wojewodów - dodatkowe 76 gmin.

Jednocześnie należy zauważyć, że szacunkowe straty w infrastrukturze komunalnej, zgłoszone 
przez powiaty i gminy, wynoszą około 200 min zł i podlegają obecnie weryfikacji przez wojewódzkie 
komisje, które po zakończonej pracy określą rzeczywiste wielkości strat, a na podstawie ich danych 
wojewodowie wystąpią o środki finansowe na realizację konkretnych zadań zgodnie z Wytycznymi 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorzgdu 
terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych zwigzanych 
z remontem i odbudowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń 
noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

W kontekście zagadnień poruszonych w interpelacji pragnę wskazać, że w dniu 7 września 2017 roku 
rozpoczął prace, powołany zarządzeniem nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 roku, 
Międzyresortowy Zespół do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego. 
Przewodniczącym ww. Zespołu został Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a członkami 
Ministrowie: Cyfryzacji, Energii, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Infrastruktury 
i Budownictwa, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Środowiska, Obrony Narodowej, Zdrowia, 
a także Wojewodowie: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Łódzki, Mazowiecki, Pomorski, Wielkopolski. 
Ponadto w jego składzie znaleźli się: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant 
Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej oraz Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej. Sekretarzem Zespołu został Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Do zadań Zespołu należy analiza i ocena funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania 
kryzysowego w Polsce. Rekomendacje i wnioski dotyczące ewentualnych zmian w zakresie 
funkcjonowania przedmiotowego systemu zostaną zawarte w sprawozdaniu, które zgodnie 
z ww. zarządzeniem ma być przedstawione Radzie Ministrów w terminie do dnia 30 września 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 (dot. sygn.: DSP.INT.4810.515.2017).
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul. 
Stefana Batorego 5

Warszawa, 2017-09-19

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-164/2017

Odpowiedź na interpelację nr 15088

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 15088 Posła na
Sejm RP Pana Marka Biernackiego

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 15088 Posła na Sejm RP Pana Marka Biernackiego w sprawie funkcjonowania instytucji 
związanych z zarządzaniem kryzysowym, w szczególności Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, podczas 
zagrożenia spowodowanego nawałnicami w północnej Polsce.

Załączniki:
1. ODP_INT15088.DOC

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

i Administracji

BMP-0713-1-164/2017/PS/MM

m

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 15088 Posła na Sejm RP Pana Marka Biernackiego 

w sprawie funkcjonowania instytucji zwigzanych z zarzgdzaniem kryzysowym, w szczególności 

Rzędowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB), podczas zagrożenia spowodowanego nawałnicami 

w północnej Polsce, przekazaną pismem Sekretarza Stanu Sekretarza do Spraw Parlamentarnych 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Grzegorza Schreibera (sygn. DSP.INT.4810.514.2017), 

z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

W związku z nawałnicami, które przeszły nad Polską w nocy z dnia 11 sierpnia na 12 sierpnia 

2017 roku zostały uruchomione procedury reagowania kryzysowego, w tym m.in. zostały zwołane 

wojewódzkie zespoły zarządzania kryzysowego. Z uwagi na dynamikę wydarzeń. Prezes Rady Ministrów 

Pani Beata Szydło oraz - za pomocą systemu wideokonferencji - Minister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, Pan Mariusz Błaszczak, w dniu 12 sierpnia 2017 roku uczestniczyli w posiedzeniu 

Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku, podczas którego omówiono bieżącą 

sytuację, przebieg akcji ratowniczej oraz potrzeby mieszkańców. W związku z powyższym nie zostało 

zwołane posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (RZZK) w Warszawie.

Jednocześnie na szczeblu centralnym sytuacja była na bieżąco monitorowana 

przez funkcjonujące w RCB Centrum Operacyjno-Analityczne, które w ciągu pierwszej doby od przejścia 

nawałnicy wysyłało wiadomości tekstowe m.in. do członków RZZK, właściwych ministrów oraz innych 

podmiotów systemu zarządzania kryzysowego.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa od samego początku było aktywnie zaangażowane 

w działania. Pierwszą informację o zagrożeniu związanym z przewidywanym wystąpieniem burz zawierał 

raport dobowy RCB z dnia 11 sierpnia 2017 roku. Znalazły się w nim m.in. ostrzeżenia Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) oraz prognoza zagrożeń. Raport został wysłany, zgodnie 

z obowiązującym trybem raportowania, około godziny 8:30, m.in. do wojewódzkich centrów zarządzania 

kryzysowego i kilkudziesięciu innych odbiorców. W ciągu całego dnia wysłano sześć informacji o rozwoju

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

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

1/2



frontu burzowego, sporządzonych na podstawie danych, które RCB otrzymywało z wojewódzkich 

centrów zarządzania kryzysowego. Około godziny 15:00 w raporcie sytuacyjnym zostały powtórzone 

ostrzeżenia IMGW. Centrum przekazywało także ostrzeżenia poprzez media społecznościowe. Informacje 

o zdarzeniach w miejscowości Suszek RCB otrzymało w dniu 12 sierpnia 2017 roku o godz. 4:31. Centrum 

zgodnie z kompetencjami podjęło natychmiastowe działania, które z jednej strony zapewniały informacje 

o zdarzeniach wszystkim podmiotom wchodzącym w skład systemu zarządzania kryzysowego, z drugiej, 

wspomagały działania ratownicze, m.in. ułatwiając komunikację pomiędzy instytucjami 

(np. pomiędzy służbami ratowniczymi a instytucjami, które nie dysponują całodobowymi centrami 

zarządzania kryzysowego). Dzięki działaniom RCB o godz. 6:00 Lasy Państwowe skierowały 

funkcjonariuszy służby leśnej na miejsce zdarzenia oraz zaczęły organizować wycinkę i usuwanie 

wiatrołomów, aby jak najszybciej dotrzeć do poszkodowanych harcerzy w Suszku.

W kolejnych dniach Centrum realizowało swoje ustawowe zadania, m.in. monitorując ciągłość 

działania infrastruktury krytycznej w kraju. Podkreślenia wymaga, że RCB pozostaje w bieżącym kontakcie 

ze wszystkimi operatorami infrastruktury krytycznej, np. w sektorze zaopatrzenia w energię, surowce 

energetyczne i paliwa, łączności, sieci teleinformatycznych, finansowym, zaopatrzenia w wodę, ochrony 

zdrowia, transportowym, zapewniającym ciągłość działania administracji publicznej oraz produkcji, 

składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych (w tym 

rurociągi substancji niebezpiecznych). Z przekazanych raportów wynika, że pomimo lokalnych awarii 

spowodowanych nawałnicami ciągłość działania infrastruktury krytycznej została zachowana.

Z poważaniem 

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dot. sygn. DSP.INT.4810.514.2017).
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Odpowiedź na interpelację nr 14973 Strona 1 z 1

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

Warszawa, 2017-10-04

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-165/2017

Odpowiedź na interpelację nr 14973

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 14973 Posła na
Sejm RP Pana Grzegorza Furgo

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 14973 Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Furgo w sprawie współpracy polskiego Rządu 
z Komisją Europejską w zakresie pomocy finansowej dla poszkodowanych w nawałnicy na Pomorzu.

Załączniki:
1. ODP_INT14973.DOC

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

2017-10-11T13:38:46Z
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Minister 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

BMP-0713-1-165/2017/PS/MM

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 14973 Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Furgo w sprawie 
współpracy polskiego Rządu z Komisją Europejską w zakresie pomocy finansowej dla poszkodowanych 
w nawałnicy na Pomorzu, przekazaną według właściwości pismem Ministra Spraw Zagranicznych 
o sygn. BDG.2113.39.2017/1, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami Komisji Europejskiej odpowiedzialnymi za Fundusz 
Solidarności Unii Europejskiej (FSUE).

Należy jednak zauważyć, że w wyniku nawałnic, które miały miejsce w dniach 11-12 sierpnia 
2017 roku powstały znaczące straty przede wszystkim w mieniu prywatnym. W całym kraju uszkodzonych 
zostało ponad 11 tys. budynków mieszkalnych oraz ponad 10 tys. budynków gospodarczych. Szczególnie 
dotknięte zostały województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i wielkopolskie. Na wsparcie rodzin 
poszkodowanych tylko w tych trzech województwach Rząd RP wyasygnował już ponad 104,5 min zł. 
Ponadto Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał ponad 784 tys. zł na zapewnienie 
zakwaterowania dla osób poszkodowanych. Należy podkreślić, że kolejne środki będą przekazywane 
sukcesywnie w miarę zapotrzebowania.

W kontekście zagadnień poruszonych w interpelacji wymaga wyjaśnienia, że oszacowane zostały 
straty i obecnie trwa ich weryfikacja w celu ewentualnego złożenia wniosku o pomoc z FSUE. Niemniej, 
trzeba podkreślić, że środki ww. funduszu mogą zostać przekazane na: 1) przywrócenie do sprawnego stanu 
technicznego infrastruktury i zakładów w obszarach energii, wodociągów i kanalizacji, telekomunikacji, 
transportu, zdrowia i szkolnictwa; 2) zapewnienie czasowego zakwaterowania i finansowanie służb 
ratownictwa w celu zaspokojenia potrzeb dotkniętej klęską żywiołową ludności; 3) zabezpieczenie 
infrastruktury prewencyjnej i środków ochrony dziedzictwa kulturowego; 4) oczyszczenie obszarów 
dotkniętych katastrofą, w tym stref przyrodniczych, w stosownych przypadkach zgodnie z podejściem 
ekosystemowym, a także natychmiastowe odtworzenie stref przyrodniczych dotkniętych klęską żywiołową, 
aby uniknąć natychmiastowych skutków erozji gleby.

Natomiast ze środków FSUE nie mogą być finansowane działania związane ze stratami w mieniu 
prywatnym, takie jak straty w gospodarstwach domowych i uprawach rolnych.

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

Warszawa, 2017-10-06

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-168/2017

Odpowiedź na interpelację nr 15273

odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 15273

W załączeniu uprzejmie przekazujęodpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 15273.

Załączniki:
1. ODP_INT. 15273.DOC

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

BMP-0713-1-168/2017/PS/MM

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 15273 Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Gadowskiego 

w sprawie nowego systemu ostrzegania przed zagrożeniami meteorologicznymi, na wstępie należy 

zauważyć, że za wydawanie ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych w Polsce odpowiada Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), nad którym nadzór 

sprawuje Minister Środowiska.

Ostrzeżenia dotyczące możliwości wystąpienia zagrożenia w postaci burz i silnych wiatrów 

publikowane są przez IMGW, a następnie - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna 

i państwowa służba hydrologiczna sq obowiqzane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty 

i biuletyny oraz sposoby i częstotliwość ich przekazywania (Dz. U. Nr 158, poz. 1114, z późn. zm.) 

- dystrybuowane m.in. do wojewodów. Wojewodowie za pośrednictwem wojewódzkich centrów 

zarządzania kryzysowego przekazują ostrzeżenia wydane przez IMGW na poziom powiatów, 

które z kolei są zobowiązane do przekazania ostrzeżeń na poziom gminy.

Jednocześnie w kontekście zagadnień poruszonych w interpelacji pragnę wskazać, że w dniu 

7 września 2017 roku rozpoczął prace, powołany zarządzeniem nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 

4 września 2017 roku, Międzyresortowy Zespół do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa 

i zarządzania kryzysowego. Przewodniczącym ww. Zespołu został Minister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, a członkami Ministrowie: Cyfryzacji, Energii, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 

Infrastruktury i Budownictwa, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Środowiska, Obrony Narodowej, Zdrowia, 

a także Wojewodowie: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Łódzki, Mazowiecki, Pomorski, Wielkopolski. 

Ponadto w jego składzie znaleźli się: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant 

Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej oraz Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej. Sekretarzem Zespołu został Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
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Do zadań Zespołu należała analiza i ocena funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania 

kryzysowego w Polsce. Rekomendacje i wnioski dotyczące ewentualnych zmian w zakresie 

funkcjonowania przedmiotowego systemu zostały zawarte w sprawozdaniu, które w dniu 29 września 

2017 roku zostało przesłane Radzie Ministrów celem przedstawienia i uzyskania akceptacji.

Trzeba dodać, że kwestia oceny skuteczności działania systemu ostrzegania i alarmowania była 

również przedmiotem prac i ustaleń ww. Zespołu, natomiast Stowarzyszenie Skywarn Polska, zwane 

potocznie „Łowcami burz", nie uczestniczyło w jego pracach.

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, 2017-10-05

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-170/2017

Odpowiedź na interpelację nr 15428

odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 15428

W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 15428.

Załączniki:
1. ODP.MSWIANAINT.NR 15428.DOC

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

V'Y;v i Administracji

BMP-0713-1-170/2017/PS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 15428 Posła na Sejm RP Pana Józefa Lassoty 
w sprawie uniemożliwiania pracy dziennikarzom w Puszczy Białowieskiej uprzejmie informuję, że zgodnie 
z art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788, z późn. zm.) 
właściwą do ochrony bezpieczeństwa i porządku w lasach państwowych jest Służba Leśna. Rola Policji 
ogranicza się jedynie do realizacji zadań określonych w art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.), w przypadku potrzeby udzielenia pomocy Straży Leśnej, 
która zgodnie z art. 47 ust. 2 pkt 10 ustawy o lasach, zwróci się o taką pomoc.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji w ostatnim czasie policjanci 
Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce przeprowadzali interwencje w następstwie zgłoszeń 
od funkcjonariuszy Straży Leśnej, jak i osób związanych z protestami dotyczącymi Puszczy Białowieskiej.

W dniu 16 sierpnia 2017 roku pracownik jednej ze stacji telewizyjnych zawiadomił telefonicznie 
dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce o fakcie niestosowania się przez funkcjonariuszy 
Straży Leśnej do obowiązku poruszania się pojazdem jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, co utrudniało 
mu dojazd na miejsce protestu ekologów. Jednocześnie interwencję zgłosili funkcjonariusze Służby Leśnej, 
na wezwanie których pracownik telewizji nie poddał się czynności legitymowania w związku z naruszeniem 
przez niego zakazu wjazdu na teren leśny [art. 161 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, z późn. zm.)]. Obecnie są prowadzone czynności wyjaśniające w powyższych 
sprawach. Po ich zakończeniu zapadnie decyzja co do zasadności skierowania wniosków o ukaranie do sądu.

Należy nadmienić, że nie odnotowano przypadków utrudniania pracy dziennikarzom 
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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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul. 
Stefana Batorego 5

Warszawa, 2017-09-29

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-171/2017

Odpowiedź na interpelację nr 15283

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 15283 Posła na 
Sejm RP Pana Marka Biernackiego w sprawie działań z zakresu zwalczania klęsk żywiołowych

po 11/12 sierpnia 2017 r.

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 15283 Posła na Sejm RP Pana Marka Biernackiego w sprawie działań z zakresu 
zwalczania klęsk żywiołowych po 11/12 sierpnia 2017 r.

Załączniki:

1. ODP. MSWIA NA INT. 15283.DOC

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

2017-10-11T13:40:25Z
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jjAA Minister
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

BMP-0713-1-171/2017/PS/MJ

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 15283 Posła na Sejm RP Pana Marka Biernackiego 
w sprawie działań z zakresu zwalczania klęsk żywiołowych po 11/12 sierpnia 2017 r., przekazaną przy 
piśmie Pana Grzegorza Schreibera, Sekretarza Stanu - Sekretarza do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów (sygn. DSP.INT.4810.522.2017), z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, 
uprzejmie przedstawiam co następuje.

Na wstępie należy wyjaśnić, że Szef Obrony Cywilnej Kraju (OCK), zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. 
poz 1430, z późn. zm.), jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej. 
Zgodnie z art. 137 ww. ustawy obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń 
użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny 
oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Na marginesie należy wskazać, że na terytorium Polski, po przejściu nawałnic w nocy 
z 11 na 12 sierpnia 2017 roku nie wprowadzono stanu klęski żywiołowej.

Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 209) wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego jest organem pomocniczym 
wojewody w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego, a zasady jego funkcjonowania 
określa wspomniana ustawa. W kontekście powyższego, odnosząc się do poruszonej w wystąpieniu 
kwestii dotyczącej wydawania przez Szefa OCK polecenia zwołania przez wojewodów pomorskiego 
i kujawsko-pomorskiego „wojewódzkich sztabów kryzysowych", uprzejmie wyjaśniam, że Szef OCK nie jest 
uprawniony do wydawania poleceń wojewodom w zakresie zarządzania kryzysowego.

Pragnę również poinformować, że Stanowisko Kierowania Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej (SK KG PSP) prowadzi stały monitoring zagrożeń meteorologicznych i hydrologicznych 
na terenie kraju we współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), na podstawie 
publikowanych przez niego ostrzeżeń oraz przy wykorzystaniu programu „Hydromonitor". Wspomniany 
program został uruchomiony we wszystkich stanowiskach kierowania PSP (SK PSP). Ponadto mając 
na celu zapewnienie pełnej dostępności zasobów ratowniczych, w tym właściwych stanów osobowych, 
a także zapewnienie właściwego obiegu informacji pomiędzy SK PSP, w kontekście prognozowanych 
zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych, w ramach Państwowej Straży Pożarnej zostały wdrożone 
procedury postępowania, w zależności od stopnia i rodzaju ostrzeżenia wydanego przez IMGW. 
W przypadku ostrzeżeń 1 stopnia SK PSP prowadzą bieżący monitoring sytuacji hydrologiczno- 
meteorologicznej, natomiast w przypadku ostrzeżeń 2 stopnia, oprócz działań zalecanych dla 1 stopnia, 
dodatkowo jest przeprowadzona ocena bieżącej sytuacji, na podstawie której właściwi komendanci PSP 
podejmują decyzję o ewentualnym zwiększeniu obsad osobowych SK lub jednostek ratowniczo- 
gaśniczych (JRG). Z kolei w przypadku wydania przez IMGW ostrzeżeń 3 stopnia właściwi komendanci PSP
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dokonują wzmocnienia stanów osobowych JRG PSP oraz sprawdzenia gotowości do działań oficerów 
operacyjnych oraz grup operacyjnych, gotowości do użycia sprzętu przydatnego do usuwania skutków 
danego zjawiska, gotowości do użycia zasobów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (ksrg), w tym 
przede wszystkim dostępności ochotniczych straży pożarnych (OSP) w ksrg, a także prowadzą bieżącą 
współpracę z centrami zarządzania kryzysowego oraz właściwymi służbami i instytucjami.

Niezależnie od wdrożonych procedur postępowania, Komendant Główny PSP na podstawie 
prowadzonego od dnia 9 sierpnia 2017 roku przez SK KG PSP monitoringu, zarówno zagrożeń 
atmosferycznych, jak i realizowanych działań ratowniczo-gaśniczych w poszczególnych województwach, 
wystosował w dniu 10 sierpnia 2017 roku pisemne polecenie do wszystkich komendantów wojewódzkich 
PSP dotyczące dokonania przeglądu potencjału sprzętowego, który może być wykorzystany w przypadku 
ewentualnych interwencji związanych z wystąpieniem intensywnych opadów, w tym możliwych 
przyborów wód i silnymi wiatrami oraz dokonania sprawdzenia gotowości operacyjnej odwodów 
operacyjnych, w tym zapewnienia właściwych stanów osobowych. W odpowiedzi na ww. polecenie 
wszyscy komendanci wojewódzcy PSP poinformowali o dokonanym przeglądzie potencjału sprzętowego, 
gotowości odwodów operacyjnych oraz zapewnieniu właściwych stanów osobowych w podległych 
jednostkach organizacyjnych PSP, w zależności od szacowanego zagrożenia. Dodatkowo, w tym dniu 
stany osobowe zostały zwiększone w województwie dolnośląskim o 70 strażaków w jednostkach 
ratowniczo-gaśniczych oraz w województwach śląskim, opolskim i wielkopolskim we wszystkich 
stanowiskach kierowania PSP. W kolejnych dniach zwiększano stany osobowe w województwach, 
w których prognozowano zagrożenie pogodowe.

Ponadto oprócz własnych zasobów ratowniczych województw, w ramach PSP utworzony został 
centralny odwód operacyjny (COO), który jest uruchamiany na podstawie zapotrzebowania kierującego 
działaniem ratowniczym, przekazywanego przez poszczególne stanowiska kierowania komendantów 
wojewódzkich PSP. Podczas działań prowadzonych w związku ze zjawiskami pogodowymi w miesiącu 
sierpniu zaangażowane były siły i środki COO w sile 688 strażaków i 155 samochodów pożarniczych 
oraz 282 słuchaczy szkół pożarniczych PSP. Na teren województwa pomorskiego skierowano 
481 strażaków i 99 samochodów pożarniczych, a na teren województwa kujawsko-pomorskiego - 
207 strażaków oraz 56 samochodów pożarniczych.

Z uwagi na zapewnienie właściwych stanów osobowych w poszczególnych województwach poprzez 
uruchomienie procedur zwiększania stanów osobowych, nie zachodziła potrzeba wprowadzania 
podwyższonej gotowości operacyjnej przez Komendanta Głównego PSP.

Odnosząc się natomiast do kwestii udziału wojska w działaniach ratowniczych uprzejmie wyjaśniam, 
że udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (RP) w realizacji zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego jest możliwy na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, jeżeli 
w sytuacji kryzysowej użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające,
0 ile inne przepisy nie stanowią inaczej, Minister Obrony Narodowej, na wniosek wojewody, może 
przekazać do jego dyspozycji pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych RP, wraz ze skierowaniem 
ich do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Należy podkreślić, że Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku już w godzinach nocnych z dnia 
11 na 12 sierpnia 2017 roku, po uzyskaniu pierwszych informacji o osobach poszkodowanych
1 uwięzionych w wyniku przejścia nawałnicy, szczególnie na terenie powiatu chojnickiego, oprócz 
dysponowania własnych zasobów ratowniczych, podjął próby uruchomienia Lotniczego Pogotowia 
Ratowniczego, lotnictwa Straży Granicznej oraz lotnictwa Marynarki Wojennej do wsparcia 
prowadzonych działań ratowniczych. Od godz. 23:45 dnia 11 sierpnia 2017 roku do około godz. 05:00 
dnia 12 sierpnia 2017 roku SK Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku i SK KG PSP wysyłało 
zapytania oraz podejmowało próby zadysponowania statków powietrznych. W tym celu dyżurny SK KG
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PSP od godz. 3.26 prowadził uzgodnienia z Centrum Operacji Morskich - Dowództwem Komponentu 
Morskiego celem użycia śmigłowców Sił Zbrojnych RP do wsparcia działań ratowniczych ksrg 
w miejscowości Suszek. Podejmowane próby zadysponowania okazały się nieskuteczne m.in. ze względu 
na warunki pogodowe uniemożliwiające start statków powietrznych. Należy nadmienić, że lotnictwo 
Marynarki Wojennej osiągnęło gotowość do startu około godz. 8:00 dnia 12 sierpnia 2017 roku, 
w sytuacji gdy ratownicy ksrg dotarli już do obozowiska w miejscowości Suszek i rozpoczęli ewakuację 
poszkodowanych harcerzy.

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.

tel. +48 22 250 01 12 
fax +48 22 601 39 88
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KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-173/2017

Odpowiedź na interpelację nr 15604

odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 15604
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^iĄĄ Minister 
§fjjgi|p Spraw Wewnętrznych 

i Administracji

BMP-0713-1-173/2017/PS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 15604 Posła na Sejm RP Pana Zbigniewa Gryglasa w sprawie 

budowy siedziby Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na wstępie należy wskazać, 

że przeniesienie na Agencję, do końca 2017 roku, własności nieruchomości położonej w Warszawie 

przy ul. Racławickiej 132, stanowiącej obecnie działkę nr 5/7 o powierzchni 2,9326 ha, wyodrębnioną 

geodezyjnie z działki o nr 5/5 w obrębie 1-01-15, przewiduje art. 10 ust. 1 umowy w sprawie siedziby 

między Rzeczqpospolitq Polskq a Europejskq Agencjq Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej 

w Warszawie w dniu 9 marca 2017 roku.

Po ratyfikacji oraz wejściu w życie podpisana z Agencją umowa będzie stanowiła źródło podlegających 

wykonaniu zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zobowiązania do przeniesienia 

na Agencję własności wspomnianej nieruchomości. Zagospodarowanie terenów położonych w sąsiedztwie 

tej nieruchomości, w tym na cele sportowo-rekreacyjne, będzie zatem możliwe - z prawnego punktu 

widzenia - jedynie w takim zakresie, w jakim nie będzie stało na przeszkodzie realizacji zobowiązań 

wynikających ze wspomnianej umowy międzynarodowej.

Dodatkowo można wskazać, iż nieruchomość, której własność ma zostać przeniesiona na Agencję, 

nie obejmuje terenu obecnej lokalizacji stadionu lekkoatletycznego „Gwardia".

Jednocześnie informuję, że część działki nr 5/5 z obrębu 1-01-15, poza służącą realizacji zobowiązań 

wynikających z umowy z Agencją, pozostaje w zainteresowaniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

(ABW)1. Obecnie Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wystąpił z prośbą o wszczęcie procedury 

przekazania jej w trwały zarząd ABW.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

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

dotyczy dziatki nr 5/8 o powierzchni 7,2671 ha
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& Minister
jf Spraw Wewnętrznych 

i Administracji
BMP-0713-1-174/2017/PS

m

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 15660 Posła na Sejm RP Pani Anny Elżbiety Sobeckiej 

w sprawie wymiany znacznej liczby pojazdów policyjnych na wstępie uprzejmie informuję, że głównym 

celem kontroli Najwyższej Izby Kontroli (NIK), do której odwołuje się Pani Poseł, tj. kontroli pt. „Organizacja 

i przygotowanie do działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych" było dokonanie oceny 

czy obowiązujące w Polsce rozwiązania gwarantują sprawne i skoordynowane prowadzenie działań 

ratowniczych w przypadku wystąpienia zdarzeń drogowych na autostradach i drogach ekspresowych. 

Powyższą kontrolą objęto ogółem 57 jednostek organizacyjnych, tj.:

■ 16 jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym Ministerstwo Zdrowia, 

osiem urzędów wojewódzkich, sześciu dysponentów zespołów ratownictwa medycznego i Lotnicze 

Pogotowie Ratunkowe;

■ 15 jednostek Państwowej Straży Pożarnej (PSP), w tym Komendę Główną PSP, osiem komend 

wojewódzkich PSP oraz sześć komend powiatowych (miejskich) PSP;

■ 15 jednostek Policji, w tym Komendę Główną Policji, osiem komend wojewódzkich Policji oraz sześć 

komend powiatowych (miejskich) Policji;

■ 11 jednostek organizacyjnych zarządzających drogami, w tym Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad (GDDKiA) (centrala w Warszawie), dziewięć oddziałów wojewódzkich GDDKiA 

oraz dwóch prywatnych koncesjonariuszy zarządzających płatnymi autostradami.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, organizację 

i przygotowanie jednostek krajowych systemu ratowniczo-gaśniczego do działań ratowniczych 

na autostradach i drogach ekspresowych1.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 15 września 2017 roku przekazał NIK stanowisko 

do Informacji o wynikach kontroli pt. „Organizacja i przygotowanie do działań ratowniczych 

na autostradach i drogach ekspresowych", w którym odniósł się m.in. do kwestii poruszonej w niniejszej 

interpelacji.

1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową.
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Należy również wskazać, że według stanu na dzień 1 lipca 2017 roku na wyposażeniu służby ruchu 

drogowego znajdowało się 2915 sztuk sprzętu transportowego, w tym w tym: 1952 samochody osobowe 

nieoznakowane i oznakowane, 274 samochody typu furgon oznakowane i nieoznakowane, 

30 samochodów osobowo-terenowych oznakowanych i nieoznakowanych, 649 motocykli oraz 10 sztuk 

sprzętu specjalistycznego, w tym przyczepy. Zabezpieczenie norm wyposażenia ustalonych w oparciu 

o zarządzenie Nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie norm wyposażenia 

jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy (Dz. Urz. KGP poz. 29, 

z późn. zm.) wynosi - 102%, w tym dla samochodów osobowych - 103%, samochodów typu furgon - 98%. 

Mając na uwadze, iż w użytkowaniu służby ruchu drogowego znajdują się pojazdy przestarzałe, 

wyeksploatowane, generujące wysokie koszty eksploatacji, w Komendzie Głównej Policji podjęto starania 

o doposażeniu tej służby w nowoczesny sprzęt transportowy. Efektem powyższego było podpisanie umowy

0 dofinansowanie projektu pn. POIŚ.03.01.00-00-0029/16-00 Bezpieczeństwo na drogach - nowoczesny 

sprzęt dla polskiej Policji - działanie 3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach 

którego w latach 2017-2018 jest realizowany zakup m.in. 140 samochodów osobowych nieoznakowanych

100 sztuk)

oraz 600 samochodów osobowych oznakowanych (w 2017 roku zakup 100 sztuk, w 2018 roku - 

zakup 500 sztuk).

W odniesieniu do stwierdzonych w wymienionej kontroli niedoborów wyposażenia jednostek PSP 

w niektóre rodzaje samochodów pożarniczych i specjalnych dotychczas zostały uzupełnione, w stosunku 

do normatywów, następujące rodzaje sprzętu: 1) samochody ratowniczo-rozpoznawcze w województwie 

śląskim; 2) ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze w województwach podkarpackim, zachodniopomorskim

1 śląskim; 3) ciężkie samochody ratownictwa technicznego w województwie opolskim; 4) lekkie samochody 

rozpoznawczo-ratownicze w województwie śląskim.

Pozostałe niedobory będą sukcesywnie uzupełniane m.in. w ramach następujących projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

1) „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym" 

m.in. 8 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 21 lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych 

oraz 26 średnich samochodów ratownictwa technicznego;

2) „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach" - planowany jest zakup m.in. 63 ciężkich 

samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Omawiając poruszone przez Panią Poseł zagadnienie należy zwrócić szczególną uwagę na Program 

modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 

2017-2020, zwany dalej „Programem", który został ustanowiony ustawą z 15 grudnia 2016 roku 

(Dz. U. poz. 2140). Zgodnie z ww. ustawą, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, wdrożenie 

Programu ma na celu poprawę skuteczności i sprawności działania powyższych formacji oraz stworzenie

wyposażonych w videorejestratory (w 2017 roku zakup 40 sztuk, w 2018 roku

planowany jest zakup
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warunków sprzyjających realizacji ich ustawowych zadań, w szczególności przez modernizację 

infrastruktury, sprzętu i wyposażenia.

Jednym z przedsięwzięć Programu są planowane zakupy sprzętu transportowego, w celu 

m.in. zastąpienia sprzętu wyeksploatowanego, przestarzałego i generującego wysokie koszty serwisu 

przy niskiej gotowości technicznej.

W przypadku Policji oraz PSP, w ciągu czterech lat obowiązywania Programu są planowane 

następujące zakupy:

■ w Policji za kwotę 502 min zł około 3 790 sztuk środków transportu, w tym:

- około 3000 samochodów osobowych o wartości 227 min zł,

- około 110 samochodów do poruszania się w terenie trudnodostępnym o wartości 23 min zł,

- około 570 pojazdów typu furgon o wartości 117 min zł,

- ponad 110 samochodów specjalistycznych (w tym m.in. ambulanse pirotechniczne, pojazdy 

do przewozu materiałów niebezpiecznych, więźniarki, transportery opancerzone, armatki 

wodne, samochody ciężarowe, przyczepy specjalistyczne, cysterny do przewozu paliwa 

lotniczego, ambulanse sanitarne) o wartości 135 min zł;

■ w PSP zakupy sprzętu transportowego za kwotę 302 min zł, w tym:

- 16 ciężkich samochodów ratowniczych dla jednostek PSP o wartości 16 min zł,

- 8 samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz 6 innych specjalistycznych pojazdów dla szkół PSP 

o wartości 18 min zł,

- dofinansowanie zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży 

pożarnych (OSP) włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) w kwocie 

200 min zł,

- dofinansowanie zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP niewłączonych 

do systemu KSRG w kwocie 68 min zł.

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, 2017-10-12

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-176/2017

Odpowiedź na interpelację nr 15591

odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 15591

W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 15591.
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Minister
Spraw Wewnętrznych 

* i Administracji

BMP-0713-1-176/2017/PS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 15591 Posła na Sejm RP Pani Anny Nemś 

w sprawie korzystania z Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) w czasie zagrożenia sierpniowym 

kataklizmem na Pomorzu, przekazaną zgodnie z właściwością przy piśmie Ministra Cyfryzacji 

(sygn. BM-WOP.072.132.2017) uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zostały aktywowane 

w systemie RSO i ukazały się zarówno w komponencie TVP, na stronach internetowych urzędów 

wojewódzkich, jak i w Aplikacji Mobilnej RSO (Android, iOS, Windows Phone). Warto w tym miejscu 

dodać, że ostrzeżenia wydane przez IMGW są przekazywane na poziom wojewódzkich centrów 

zarządzania kryzysowego (WCZK) w sposób zautomatyzowany - za pomocą interfejsu. Otrzymane 

tą drogą ostrzeżenia dyżurni WCZK aktywują następnie w systemie.

Ponadto informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 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.

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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