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Pan 
Bartłomiej SIENKIEWICZ 

Minister Spraw Wewnętrznych 

Uprzejmie informuję, że w trakcie przeprowadzonej w grudniu 2012 roku 

kontroli przestrzegania praw i wolności obywatelskich funkcjonariuszy komendy 

wojewódzkiej Policji w Ł. zapoznano się z problemami funkcjonariuszy 

Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji (SPAP). 

W trakcie rozmów z Dowódcą i funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału 

Antyterrorystycznego Policji podniesione zostały m.in. kwestie związane z szybkim 

pozyskiwaniem materiałów wybuchowych i inicjujących. Najbliższy magazyn dla jednostki 

znajduje się w S . . Czas dojazdu wynosi ok. 8 0 minut. W soboty 

i niedziele magazyn nie działa, a pozostałe dni jest czynny do 16.00. Jeżeli przykładowo 

w sobotę zaistnieje potrzeba natychmiastowej interwencji SPAP (np. neutralizacji materiału 

wybuchowego), przed przystąpieniem do działań przez pirotechników, może zajść 

konieczność niezwłocznego pozyskania materiałów wybuchowych. Pobranie niezbędnych 

środków z magazynu w S. zajmie co najmniej kilka godzin, które mogą okazać się 

kluczowe dla skutecznego przeprowadzenia działań antyterrorystycznych. Rozwiązaniem 

tego problemu - w ocenie zainteresowanych, byłby zakup specjalistycznych magazynów 

(kontenerów) przeznaczonych do przechowywania materiałów wybuchowych dla potrzeb 

SPAP. 
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W podobnej sytuacji znajdują się policjanci ze SPAP Komendy Wojewódzkiej 

Policji w S., którzy zmuszeni są jeździć do P.. W tej sprawie Rzecznik zwracał 

się już pismem z dnia 25 marca 2010 r. do ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji1. W udzielonej odpowiedzi Minister SWiA wskazał m.in., że „(...) 

W odniesieniu do kwestii zapewnienia magazynu materiałów wybuchowych na potrzeby 

Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w S . , uprzejmie 

informuję, że w tym celu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w S. przygotowany 

został wstępny projekt adaptacji jednego z pomieszczeń przy ul. K. (obiekt 

Komendy Miejskiej Policji oraz Oddziału Prewencji Policji w S.) . Realizacja tego 

przedsięwzięcia została jednak wstrzymana z powodu braku zgody Wydziału Urbanistyki 

Urzędu Miejskiego w S. na zmianę sposobu użytkowania ww. pomieszczenia. 

Dążąc do rozwiązania problemu, przyjęta została koncepcja zakupu jednego lub 

kilku pojemników specjalistycznych przeznaczonych do przechowywania materiałów 

wybuchowych dla potrzeb SPAP w S . , jednakże znaczne ograniczenia środków 

finansowych nie pozwoliły na realizację tego zakupu. 

W związku z koniecznością zapewnienia pomieszczeń do gromadzenia materiałów 

wybuchowych, SPAP w S. korzysta z magazynu w P. będącego własnością 

Komendy Wojewódzkiej Policji w P . ( . . . ) " . 

Pismem z dnia 10 lutego 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w S. z prośbą o informacje czy SPAP KWP 

w Szczecinie nadal korzysta z magazynu w P. oraz jakie podjęto próby rozwiązania 

niniejszego problemu. W udzielonej odpowiedzi Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w S. wskazał m.in., że „(...) Realizacja budżetu Policji w roku 2010 nie 

pozowoliła na dokonanie zakupu co najmniej jednego specjalistycznego pojemnika do 

przechowywania materiałów wybuchowych dła potrzeb SPAP w S . . 

Jednocześnie mając na uwadze potrzebę zapewnienia wymaganego magazynu 

w S. uprzejmie informuję, że poczynię wszelkie możliwe starania, aby zakup ten 

zrealizować ze środków budżetowych roku 2011. (...)". Z uzyskanych przez Rzecznika 

informacji wynika, że do chwili obecnej takiego zakupu nie dokonano. 

1 RPO-632406/09, 
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Przedstawiony problem dotyczy dwóch jednostek antyterrorystycznych w Ł. 

i w S.. W związku z powyższym na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) zwracam 

się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o spowodowanie zbadania i rozwiązania 

przedstawionych problemów. 


