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Warszawa,

Aleksander Miszalski

minister spraw wewnętrznych i 
administracji

Interpelacja nr 0

Interpelacja w sprawie Służby Ochrony Państwa

Kraków, 18.12.2019 r.

Szanowny Panie Ministrze,

kierowany troską o dobro oraz międzynarodowy wizerunek Rzeczpospolitej Polskiej,
zaniepokojony jednocześnie poziomem bezpieczeństwa najważniejszych przedstawicieli władz
państwowych oraz gości międzynarodowych, na podstawie art. 192 pkt 1 Regulaminu Sejmu
oraz art. 14 pkt 1 ust. 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora zwracam się z
uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, które kieruję do Pana w związku
z medialnymi doniesieniami o zaistnieniu w ciągu ostatnich dni kolejnych incydentów
związanych z pełnieniem służby przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. 
 

Proszę o udzielenie szczegółowej informacji dotyczącej przebiegu incydentu z udziałem
Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, Pani Angeli Merkel, z dnia 6 grudnia bieżącego
roku - wskazanie i wyczerpujące omówienie przyczyn oraz przebiegu zdarzenia, a także
konsekwencji jego zaistnienia (jeżeli takowe powstały). Proszę jednocześnie o wskazanie
stażu pracy funkcjonariusza, który wykonywał tego dnia obowiązki związane z
kierowaniem pojazdem przewożącym Panią Kanclerz oraz informację, czy został on
przeszkolony na okoliczność prowadzenia pojazdów pancernych.
Proszę o przedstawienie stanowiska względem incydentu drogowego, do którego doszło
11 grudnia 2019 r. z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina, a w szczególności
udzielenie informacji na temat przyczyn rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego
(przeprowadzenie manewru wyprzedzania poprzez ominięcie "wyspy" oraz pasa
wyłączonego z ruchu poprzez wykorzystanie pasa o przeciwnym kierunku jazdy podczas
trudnych warunków drogowych m.in. prawdopodobnego oblodzenia jezdni, a także
sytuacji drogowej umożliwiającej nienaruszające przepisów dokonanie manewru
wyprzedzania) oraz przyczyn i konsekwencji zaistniałej chwilę później kolizji z
samochodem ciężarowym (stanu zdrowia uczestników kolizji, konsekwencji służbowych
np. opóźnień, odwołania spotkań, jak również konsekwencji finansowych tj. kosztu
naprawy pojazdu).
Proszę o wskazanie danych statystycznych dotyczących liczby oraz kosztów
poniesionych wskutek zaistnienia incydentów drogowych, do których doszło na
przestrzeni ostatnich 4 lat przy wykonywaniu obowiązków służbowych przez
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funkcjonariuszy SOP oraz BOR (Biura Ochrony Rządu). Proszę o podanie statystyk
dotyczących każdego roku z osobna.
Proszę o udzielenie informacji dotyczącej wewnętrznych kryteriów doboru spośród
funkcjonariuszy SOP kierowców pojazdów przewożących osoby zajmujące naczelne
stanowiska w państwie bądź wysokiej rangi przedstawicieli innych państw.
Proszę o informację, czy funkcjonariusze SOP wykonujący obowiązki kierowcy pojazdu
szkoleni są w zakresie szczegółowej obsługi samochodów służbowych, a jeśli tak, to czy
szkolenia te są zróżnicowane w zależności od typu używanego pojazdu?
Proszę o informację, jakie działania ministerstwo zamierza podjąć w celu uniknięcie
podobnych incydentów w przyszłości?
Proszę o zajęcie stanowiska względem ewentualnego dokonania zmian w przepisach o
ruchu drogowym wprowadzających regulację umożliwiającą kierującemu pojazdem
uprzywilejowanym niezastosowanie się do przepisów o ruchu drogowym wyłącznie w
okolicznościach zaistnienia uzasadnionej przyczyny, której przesłanką będzie troska o
życie, zdrowie bądź bezpieczeństwo lub ważny interes publiczny, a nie, jak ma to miejsce
obecnie, sam tylko fakt prowadzenia w zw. z wykonywaniem obowiązków funkcjonariusza
SOP pojazdu przewożącego osobę zajmującą kierownicze stanowisko państwowe.

Z wyrazami szacunku

Aleksander Miszalski
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