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Odpowiedź na interpelację nr 30358

Odp. MSWiA na Interpelację nr 30358 Posła na Sejm RP Pana Pawła Papkę w sprawie 
fałszywych zawiadomień o podłożeniu ładunków wybuchowych w Urzędzie Miasta Olsztyna

W zaaczeniu przekazuję odpowiedź MSWiA na interpelację nr 30358 Posła na Sejm RP Pana Pawła Papkę w 
w sprawie fałszywych zawiadomień o podłożeniu ładunków wybuchowych w Urzędzie Miasta Olsztyna.
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^ Minister 
%/MW Spraw Wewnętrznych 
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BMP-0713-5-17/2019/OM

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 30358 Posła na Sejm RP Pana Pawła Papkę w sprawie fałszywych 

zawiadomień o podłożeniu ładunków wybuchowych w Urzędzie Miasta Olsztyna, uprzejmie 

przedstawiam informacje pozostające w zakresie właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji.

Działania Policji, w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu urządzeniu 

wybuchowego, są prowadzone na podstawie zarządzenia nr 36 Komendanta Głównego Policji 

z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach 
kryzysowych1. Zgodnie z przepisami tego zarządzenia Koordynator Centralnego Biura Śledczego 

Policji (CBŚP) dokonuje analizy otrzymanej informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego. 

Na jej podstawie przedstawia ocenę wiarygodności informacji, która jest oparta na kryteriach:
■ informacja bez możliwości weryfikacji - co oznacza, że Koordynator CBŚP, po dokonaniu 

oceny wiarygodności informacji, nie odnalazł powiązań i potwierdzenia poszczególnych 

cząstkowych danych,
■ informacja o niskiej wiarygodności - co oznacza, że Koordynator CBŚP, po dokonaniu oceny 

wiarygodności informacji, znalazł potwierdzenie szczątkowych danych zawartych 

w informacji w zdarzeniach będących fałszywymi powiadomieniami,
■ informacja wiarygodna - co oznacza, że Koordynator CBŚP, po dokonaniu oceny 

wiarygodności informacji, znalazł potwierdzenie wiarygodności groźby użycia urządzenia 

wybuchowego, uzyskał informację o wskazaniu przedmiotu mogącego być urządzeniem 

wybuchowym lub stwierdzeniu zagrożenia.

Ocena wiarygodności oraz pozostałe informacje mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo 

lub decyzję administratora w zakresie ewakuacji obiektu lub terenu jest przekazywana 

przez Koordynatora CBŚP dyżurnemu komendy wojewódzkiej/stołecznej Policji, który przesyła 

ją administratorowi obiektu lub terenu (za pośrednictwem dyżurnego komendy powiatowej, 

rejonowej lub miejskiej Policji). Następnie dyżurny komendy wojewódzkiej/stołecznej Policji 
przekazuje Koordynatorowi CBŚP informacje dotyczące decyzji podjętej przez administratora 

obiektu lub terenu w zakresie ewentualnej ewakuacji oraz użytych sił i środków.

Przyjęte rozwiązania są konsekwencją przepisów o charakterze ustawowym. 

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane2 do obowiązków właściciela

1 Dz.Urz. KGP poz. 73.
2 Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.

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

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

1/2



lub zarządcy obiektu budowlanego należy zapewnienie jego bezpiecznego użytkowania w razie 

wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem 

człowieka lub sił natury. Wydawane przez Policję rekomendacje w ww. zakresie nie mają więc 

dla zarządców i właścicieli obiektów budowlanych charakteru wiążącego.

Mając powyższe na uwadze - w celu uniknięcia możliwych wątpliwości interpretacyjnych 

w zakresie charakteru przedmiotowych rekomendacji - przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym 
jest przedstawiana, dokonywana przez Koordynatora w Centralnym Biurze Śledczym Policji, ocena 

wiarygodności informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego, na podstawie której właściciel 

lub zarządca obiektu budowlanego podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji. Przyjęte 

rozwiązanie ma na celu dostarczenie administratorowi dodatkowej oceny zaistniałego incydentu, 

jednak nie zwalnia go z podjęcia ostatecznej decyzji o ewakuacji osób z zagrożonego obiektu. 
Rekomendacja CBŚP stanowi więc wyłącznie jeden z elementów mogących mieć wpływ na decyzję 

administratora obiektu.

Należy zauważyć, że w dniu 2 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. 

o działaniach antyterrorystycznych3, która wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny4 (zwanej dalej: k.k.), zaostrzające odpowiedzialność karną za powiadomienie 

o nieistniejącym zagrożeniu - zgodnie z art. 224b k.k. w razie skazania za przestępstwo określone 

w art. 224a k.k. sąd orzeka nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości co najmniej 10.000 zł 

oraz środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w wysokości co najmniej 10.000 zł.

W odniesieniu do pozostałych zagadnień zawartych w interpelacji uprzejmie informuję, 

że są one objęte niejawną formą pracy operacyjnej Policji, wobec czego dane, o które wnioskuje 

Pan Poseł, nie mogą zostać udostępnione.

Z poważaniem 

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

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

3 Dz.U. z 2018 r. poz. 452, z późn. zm.
4 Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.
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