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CO TAM PANIE W… BEZPIECZEŃSTWIE, CZYLI
PODSUMOWANIE TYGODNIA [1.01 - 8.01]
Co wydarzyło się w minionym tygodniu? Na co warto zwrócić uwagę? Zapraszamy do lektury
podsumowania tygodnia.

Ochrona granicy wzmocniona
Straż Graniczna poinformowała 31 grudnia o wzmocnieniu ochrony granicy zewnętrznej o kolejne
zestawy perymetryczne. Chodzi dokładnie o instalację dziewięciu nowych zestawów, za które formacja
zapłaciła 4,8 mln złotych. Z perymetrii Straż Graniczna korzysta już od kilku lat, jest ona jednym z
elementów elektronicznej ochrony granicy.
Nowe zestawy perymetryczne wzmacniają ochronę granicy

Kogo NIK skontroluje w 2021 roku?
4 stycznia Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że przyjrzy się w tym roku m.in. wykorzystywaniu
przez służby mundurowe środków przymusu bezpośredniego oraz sprawdzi jak wyglądały kwestie
naboru i utrzymania zatrudnienia w formacjach podległych MSWiA oraz w cywilnych służbach
specjalnych. Może się okazać, że tegoroczna lista "mundurowych" tematów
ostatecznie będzie dłuższa niż ta, którą NIK przedstawiła. Może ona zostać bowiem poszerzona o
kontrole doraźne.
Środki przymusu bezpośredniego oraz nabór i zatrudnienie w służbach na liście
tegorocznych kontroli NIK

Opozycjoniści na celowniku KGB
4 stycznia do sieci traﬁło nagranie byłego szefa białoruskiego KGB, udostępnione przez brukselski
portal EUobserver. Wynika z niego, że służba planowała zamachy na opozycjonistów, w tym na
niezależnego dziennikarza Pawła Szeremeta, który zginął w Kijowie w 2016 r. Nagranie zostało
przekazane portalowi przez Ihara Makara, byłego funkcjonariusza oddziałów antyterrorystycznych

MSW Ałmaz, a obecnie opozycjonistę.
Białoruskie KGB planowało zamachy na opozycjonistów za granicą?

Mundurowe OC zlecone
Od 1 stycznia obowiązuje podpisana m.in. między Policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą
Pożarną, Służbą Ochrony Państwa, Szkołą Główną Służby Pożarniczej oraz Wyższą Szkołą Policji w
Szczytnie umowa dotycząca usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności
cywilnej. Zamówienie traﬁło do Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA.
OC na kolejne lata zamówione. Duża mundurowa umowa dla PZU

Wymiana komendantów
5 stycznia rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Ciarka poinformował, że na stanowisko
komendanta stołecznego policji powołany został nadinsp. Paweł Dzierżak, dotychczasowy komendant
wojewódzki policji w Kielcach. Dotychczasowy szef stołecznego garnizonu nadinsp. Paweł
Dobrodziej przeniósł się do Komendy Głównej Policji, by zastąpić odchodzącego na emeryturę
zastępcę szefa formacji, nadinsp. Kamila Brachę.
Przetasowania w policji. Odchodzi wiceszef formacji, zmiany też w fotelu szefa KSP

Nowy sprzęt na katowickim lotnisku
Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP poinformował 5 stycznia, że
najnowszy model średniego (48 kg) robota EOD traﬁł pod koniec grudnia 2020 r. do funkcjonariuszy
pełniących służbę w Zespole Interwencji Specjalnych Straży Granicznej. Obok wspomnianego Gryfa
funkcjonariusze SG otrzymali również pojazd przystosowany do przewozu i magazynowania
specjalistycznego sprzętu pirotechnicznego, tarczę pirotechniczną, której podstawowym zadaniem
jest ochrona pirotechnika przed negatywnym oddziaływaniem nadciśnienia oraz odłamków,
spowodowanym detonacją urządzenia wybuchowego oraz kombinezon ciężki pirotechniczny
zapewniający pirotechnikowi ochronę w trakcie bojowych działań minersko-pirotechnicznych. Wartość
przekazanego sprzętu to ponad 1,9 mln złotych.
Cyfrowy Gryf na katowickim lotnisku

Za mało na trzy łodzie

Pod koniec grudnia Służba Ochrony Państwa zdradziła ile zamierzała wydać na zakup trzech łodzi z
kategorii C, czyli przeznaczonych do pływania po wodach śródlądowych. Dowiedzieliśmy się również
jakie ﬁrmy okazały się zainteresowane ich dostawami. Niestety, wygląda na to, że formacja
przeznaczyła na ten cel za mało środków.
900 tys. złotych na łodzie dla SOP to jednak za mało

Budżet+
Zgodnie z opublikowanym 30 grudnia w Dzienniku Ustaw Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają̨ z upływem roku budżetowego, ponad
11,6 mld złotych będzie można wykorzystać do 30 listopada 2021. Jaką część z nich będą miały do
wydania służby? Ano, wcale nie taką małą.
Zeszłoroczne miliony do wydania w tym roku, czyli mundurowe budżety z plusem

MSWiA przychyla się do związkowych propozycji
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia
zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, które wprowadza
dodatek kontrterrorystyczny dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jak się okazało, resort wziął pod
uwagę część zmian, które zaproponowali związkowcy z NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej w
projekcie i rozszerzył listę mundurowych do których traﬁą dodatkowe środki.
Więcej mundurowych z SG objętych dodatkiem kontrterrorystycznym. To jednak nie koniec
zmian

Rzecznik pyta, ale czy ABW odpowie...?
Rzecznik Praw Obywatelskich zainteresował się doniesieniami medialnymi, zgodnie z którymi Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego chce uzyskać dostęp m.in. do kamer CCTV spółki Tramwaje
Warszawskie. Pytania w tej sprawie przesłał do szefa służby, pułkownika Krzysztofa
Wacławka. Problem w tym, że odpowiedź może okazać się, jak to często w przypadku służb bywa,
bardzo krótka: bez komentarza.
ABW zagląda do tramwajów

Zmiana zakupowej taktyki?

Polska policja ruszyła z trzema nowymi przetargami dotyczącymi zakupu samochodów, i to niemałej
ich liczby. Chodzi bowiem o nawet 350 radiowozów z silnikami hybrydowymi, 300 pojazdów typu SUV
z napędem 4x4 oraz 250 osobówek segmentu "C". We wszystkich przypadkach formacja chce
podpisać umowę ramową, która obowiązywać będzie do końca 2022 roku. Czy to nowy plan na
ułatwienie i przyspieszenie zakupów?
Policja przestawia się na umowy ramowe?

