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CO TAM PANIE W… BEZPIECZEŃSTWIE, CZYLI
PODSUMOWANIE TYGODNIA [13.03 - 19.03]
Co wydarzyło się w minionym tygodniu? Na co warto zwrócić uwagę? Zapraszamy do lektury
podsumowania tygodnia.

Wirus w wielkopolskiej PSP
13 marca Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej poinformowała, że mimo stwierdzenia
zakażenia koronawirusem u szefa wielkopolskiej straży pożarnej i jego zastępców, Komenda
Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu pracuje bez zakłóceń. Na razie nie wiadomo w
jakich okolicznościach mogło dojść do zakażenia. 5 marca st. bryg. Dariusz Matczak, szef
wielkopolskiej PSP, brał udział w uroczystości otwarcia nowej strażnicy we Wrześni. W uroczystości
uczestniczyli też m.in. wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, komendant główny PSP nadbryg. Andrzej
Bartkowiak oraz wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Jak zapewnia PSP "wszystko wskazuje na to,
że do zakażenia kadry kierowniczej KW PSP w Poznaniu doszło kilka dni przed uroczystością".
Koronawirus w wielkopolskiej straży pożarnej. KG PSP: komenda w Poznaniu funkcjonuje
bez zakłóceń

Ugaszą z powietrza
Policyjni piloci i strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 KM PSP m.st. Warszawy przez dwa dni
(16-17 marca) ćwiczyli wspólnie z wykorzystaniem podwieszanego pod śmigłowiec zbiornika z wodą,
tzw. Bambi Bucket. Mundurowi przygotowują się w ten sposób do gaszenia pożarów z powietrza.
Komendy PSP i Policji mają w tej sprawie podpisaną umową, zgodnie z którą policyjne maszyny mogą
zostać użyte m.in. właśnie do akcji gaśniczych.
Policyjny Black Hawk z Bambi Bucket nad Wisłą [WIDEO]

Certyﬁkat bezprawnie zabrany
Naczelny Sąd Administracyjny 16 marca, oddalił skargę Kancelarii Premiera i orzekł ostatecznie o

uchyleniu decyzji byłej premier Beaty Szydło o pozbawieniu ówczesnego szefa CBA Pawła Wojtunika
certyﬁkatów bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych. Odebranie
Wojtunikowi poświadczeń bezpieczeństwa było bezpośrednią przyczyną jego odejścia ze stanowiska
szefa CBA w 2015 roku.
Decyzja o pozbawieniu byłego szefa CBA certyﬁkatów bezpieczeństwa uchylona

Strażacy rozniosą ulotki
Komenda Główna PSP poinformowała 17 marca, że strażacy rozpoczęli kolportaż ulotek
informacyjnych na temat proﬁlaktyki oraz szczepień przeciwko COVID-19. Do rozdania jest ich około
10 mln. Traﬁą one przede wszystkim do mieszkańców wykluczonych cyfrowo. Akcję
realizują druhowie ochotniczych straży pożarnych.
Strażacy poinformują o szczepieniach przeciw COVID-19

COVID-19 dziesiątkuje policję
Prawie 1/5 etatowych policjantów została od początku pandemii zakażona koronawirusem poinformowała 17 marca Komenda Głowna Policji. Jak podkreślał rzecznik prasowy szefa formacji,
liczby te pokazują, że wirus nie omija mundurowych mimo zachowywanych środków ostrożności.
"Liczba zarażonych jest niestety duża. Jeszcze więcej, bo ponad 32200 policjantów było na
kwarantannie. Obecnie przebywa na kwarantannie ok. 1090 funkcjonariuszy" - mówił insp.
Mariusz Ciarka.
KGP: Prawie 20 proc. policjantów zostało zakażonych koronawirusem

Zmiana nazwy to nie wszystko
17 marca w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie szefa resortu edukacji i nauki zgodnie z
którym Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki zmieni nazwę. Od 1 kwietnia uczelnia
podlegająca Ministerstwu Sprawiedliwości funkcjonować będzie jako Szkoła Wyższa Wymiaru
Sprawiedliwości. Zmiana, jak tłumaczono, wynika z "konieczności dostosowania nazwy uczelni do
rozszerzonego zakresu jej działalności, uwzględniającego oprócz kształcenia funkcjonariuszy Służby
Więziennej, również prowadzenie kształcenia przyszłych kadr organów wymiaru sprawiedliwości oraz
innych służb realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego". Uczelnia zamierza
kształcić będzie m.in. prawników i urzędników.
Koniec Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki
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