
Oświadczenie złożone 
przez senatora Marka Martynowskiego 

na 6. posiedzeniu Senatu 
w dniu 16 lutego 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Mam pytanie w związku z art. 20 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu. Zgodnie 

z art. 20 ust. 3 minister właściwy do spraw wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia wymagania w za-
kresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz na 
stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem sposobu usta-
lania kwalifikacji zawodowych i zaliczania ich do poszczególnych grup i specjalności oraz przypadków, 
w których wymagania te mogą być obniżone (DzU 04.163.1712 z 1 października 2004 r., zm. DzU 
04.210.2135, art. 217, rozporządzenie MSWiA z dnia 27 sierpnia 2008 r.). Proszę o odpowiedź na następują-
ce pytanie: czy obecny szef BOR posiada tytuł magistra? 

Proszę również o odpowiedź na pytanie związane z art. 56 powyższej ustawy. Zgodnie z art. 56 ust. 1 
funkcjonariusz nie może bez zezwolenia przełożonego podejmować dodatkowych zajęć zarobkowych poza 
służbą. Z ust. 2 wynika, że przełożony może zezwolić funkcjonariuszowi na podejmowanie zajęć zarobko-
wych poza służbą, jeżeli nie koliduje to z wykonywaniem zadań służbowych przez funkcjonariusza oraz 
wpływa dodatnio na podwyższenie jego kwalifikacji, a także nie narusza prestiżu służby. Mam takie pytanie: 
czy w 2010 r. funkcjonariusze BOR podejmowali jakiekolwiek dodatkowe zajęcia zarobkowe poza służbą 
w BOR, a jeżeli tak, to jakie? 

Nawiążę też do ukazania się komunikatu V Ds 32/11 Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w War-
szawie z dnia 30 stycznia 2012 r., w którym możemy przeczytać o licznych uchybieniach. To komunikat 
w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych, w tym Biura Ochro-
ny Rządu, przygotowujących wizyty premiera RP, pana Donalda Tuska i prezydenta RP, pana Lecha Ka-
czyńskiego wraz z małżonką w Katyniu, odpowiednio w dniach 7 i 10 kwietnia 2010 r. i działanie tym na 
szkodę interesu publicznego, to jest o czyn z art. 231 §1 k.k. Chodzi o: 

— „brak właściwego nadzoru ze strony kierownictwa BOR nad działaniami ochronnymi, tj. planowaniem, 
organizowaniem i realizowaniem zabezpieczeń wizyt; 

— niewyznaczenie dowódców grupy rekonesansowej i grup zabezpieczających, co skutkowało niemożli-
wością realizowania procesu kierowania działaniami ochronnymi, tj. planowania, organizowania i realizowa-
nia zabezpieczeń wizyt; 

— niewłaściwe przeprowadzenie analizy zadania, czego skutkiem był brak niezbędnych specjalistów 
w grupie rekonesansowej i grupach zabezpieczających (funkcjonariusza grupy lotniskowej, pirotechnika, 
lekarza sanitarnego), celem dokonania przez nich oceny bezpieczeństwa w miejscu przebywania ochrania-
nych osób; 

— nieprzeprowadzenie odprawy koordynacyjnej, podczas której funkcjonariusze BOR powinni otrzymać 
zadania i informacje o ewentualnych zagrożeniach przy ich realizacji; 

— zaniżenie kategorii działań ochronnych zabezpieczenia wizyt ochranianych osób w dniach 7 i 10 
kwietnia 2010 r.; 

— niewyznaczenie spośród funkcjonariuszy BOR osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie poszczegól-
nych miejsc czasowego pobytu; 

— nieprzeprowadzenie rekonesansu zaplanowanego miejsca czasowego pobytu ochranianych osób, jakim 
było lotnisko «Siewiernyj» w Smoleńsku oraz zbyt pobieżne przeprowadzenie rekonesansu w pozostałych 
miejscach czasowego pobytu; 

— nieprzeprowadzenie rekonesansu zaplanowanych tras przejazdu kolumn specjalnych ochranianych 
osób w dniach 7 i 10 kwietnia 2010 r. na terenie Federacji Rosyjskiej oraz brak działań w celu uzyskania 
informacji o lotniskach zapasowych i zapewnienia tam ochrony osobom ochranianym na wypadek awaryjne-
go lądowania samolotów specjalnych; 

— zaniechanie działań kierownictwa BOR, w sytuacji nieprzeprowadzenia rekonesansu lotniska «Sie-
wiernyj» w Smoleńsku; 

— sporządzenie planów zabezpieczeń obydwu wizyt w sposób sprzeczny z przepisami i zasadami prowa-



dzenia działań ochronnych; 
— zatwierdzenie planu zabezpieczenia wizyty w dniu 7 kwietnia 2010 r. przez nieuprawnionego do tego 

funkcjonariusza; 
— nieprzeprowadzenie odprawy zadaniowej zabezpieczenia wizyt ochranianych osób w dniach 7 i 10 

kwietnia 2010 r.; 
— brak zorganizowania przez BOR ochrony bazowania samolotów specjalnych TU 154M na lotnisku 

«Siewiernyj» w Smoleńsku, w dniach 7 i 10 kwietnia 2010 r.; 
— brak obecności funkcjonariusza BOR na lotnisku «Siewiernyj» w Smoleńsku przed i podczas lądowań 

samolotów specjalnych w dniach 7 i 10 kwietnia 2010 r.; 
— brak zabezpieczenia pirotechniczno-radiologicznego wizyty w dniu 7 kwietnia 2010 r.; 
— brak zabezpieczenia sanitarnego i biochemicznego wizyt w dniach 7 i 10 kwietnia 2010 r.; 
— brak prawidłowego systemu łączności podczas prowadzonych działań; 
— wyznaczenie do działań funkcjonariuszy nieposiadających doświadczenia w działaniach poza granica-

mi Polski, o niskim stopniu kompetencyjności; 
— brak wyposażenia funkcjonariuszy grup zabezpieczających w broń palną; 
— brak prawidłowej kontroli działań, podejmowanych przez służby rosyjskie, zgodnie z poczynionymi 

ustaleniami”. 
Proszę o odpowiedź na pytanie: jakie zamierza Pan wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec szefa 

BOR? 

Z poważaniem 
Marek Martynowski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




