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Interpelacja poselska 

w sprawie niepokojącej sytuacji w jakiej znalazło się Biuro Ochrony Rządu w związku z dużą 

liczbą wakatów w tej służbie 

 

 

Biuro Ochrony Rządu jest instytucją, której sprawne i efektywne działanie ma zapewnić 

warunki dla stabilnego i bezpiecznego zarządzania Państwem. Do zadań tej formacji należy 

bowiem ochrona najważniejszych osób w Państwie oraz obiektów o szczególnym znaczeniu 

dla jego funkcjonowania.  

Z tego względu dla realizacji tych zadań nieodzowne jest nie tylko wyposażenie Biura 

Ochrony Rządu w odpowiednie siły i środki, ale również sprawowanie szczególnej pieczy nad 

utrzymaniem ich na odpowiednim poziomie. 

Dlatego też niepokój budzą informacje, zarówno te pojawiające się w mediach, jak i  

pochodzące wprost od funkcjonariuszy, wskazujące na bardzo trudną sytuację, w jakiej 

znajduje się Biuro Ochrony Rządu, konsekwencją której jest realna groźba wystąpienia 

nieprawidłowości w realizacji ustawowych zadań formacji. Tym bardziej, że aktualna sytuacja 

geopolityczna (konflikt na Ukrainie, wrogie nastawienie do Polski Federacji Rosyjskiej, jak 

również intensyfikacja aktów terrorystycznych, których sprawcami są członkowie tzw. Państwa 

Islamskiego) eskaluje możliwość wystąpienia szerokiego spektrum zagrożeń, a tym samym 

powoduje również dodatkowe obciążenia dla funkcjonowania BOR.  

Niemożliwa do zaakceptowania jest sytuacja, w której braki kadrowe sięgają poziomu 

20-25 % (brakuje ok. 400-500 funkcjonariuszy) stanu etatowego, funkcjonariuszom nie 

zapewnia się podstawowego wyposażenia (np. stosownego umundurowania), a braki 

budżetowe formacji łatane są jedynie doraźnie z rezerwy celowej.  Sytuacja ta destabilizuje 

funkcjonowanie formacji. Absurdalne jest tłumaczenie (i nie można go w żaden sposób  

 

 



 

 

 

traktować poważnie), że finansowe problemy BOR spowodowane są przede wszystkim 

objęciem ochroną Prezydenta Andrzeja Dudę i zapewnieniem dalszej ochrony byłemu 

Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu. Wydatki na ten cel powinny zostać 

zaplanowane w budżecie na 2015 r. w roku poprzedzającym rok wyborczy.       

 

Wobec powyższego działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 

1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, 

z późn. zm.), uprzejmie proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:    

 

1. Jaka jest przyczyna tak wysokiej liczby wakatów w Biurze Ochrony Rządu ? 

Czy była Pani wcześniej informowana o tej sytuacji? Czy podjęte zostały 

działania mające na celu uzupełnienie wakatów i w jakiej liczbie? 

 

2. Jaki jest stan obsady stanowisk związanych bezpośrednio z realizacją czynności 

ochronnych? Proszę o podanie, ilu funkcjonariuszy brakuje do stuprocentowej 

obsady, z podziałem na funkcjonariuszy realizujących zadania z zakresu 

ochrony osobistej, ochrony obiektów, zabezpieczenia miejsc czasowego pobytu 

ochranianych osób, ochrony delegacji państw obcych.  

 

 

3. Jaka jest suma nadgodzin wśród funkcjonariuszy wykonujących  obowiązki 

służbowe związane bezpośrednio z realizacją czynności ochronnych? Przy 

udzielaniu odpowiedzi proszę o uwzględnienie podziału na  funkcjonariuszy 

realizujących zadania z zakresu ochrony osobistej, ochrony obiektów, ochrony 

polskich placówek dyplomatycznych (konsularnych), zabezpieczenia miejsc 

czasowego pobytu ochranianych osób, ochrony delegacji państw obcych. 

 

4. Jak często funkcjonariusze wykonujący obowiązki służbowe związane 

bezpośrednio z realizacją czynności ochronnych zgodnie z przepisami powinni 

uczestniczyć w szkoleniach ? Ilu funkcjonariuszy powinno uczestniczyć w 

szkoleniach, a ile faktycznie uczestniczyło i z jaką częstotliwością? Proszę o 

podanie danych za rok 2013, 2014 i 2015, z podziałem na funkcjonariuszy 

realizujących zadania z zakresu ochrony osobistej, ochrony obiektów, 

zabezpieczenia miejsc czasowego pobytu ochranianych osób, ochrony delegacji 

państw obcych. 

 

 



 

 

 

5. Jak często funkcjonariusze wykonujący obowiązki służbowe związane 

bezpośrednio z realizacją czynności ochronnych uczestniczą w szkoleniach 

strzeleckich z broni długiej, pistoletów maszynowych? Przy udzielaniu 

odpowiedzi proszę uwzględnić podział na  funkcjonariuszy realizujących 

zadania z zakresu ochrony osobistej, ochrony obiektów, ochrony polskich 

placówek dyplomatycznych (konsularnych), zabezpieczenia miejsc czasowego 

pobytu ochranianych osób, ochrony delegacji państw obcych. 

 

6. Czy BOR posiada strzelnice? Proszę o wskazanie ich liczby oraz rodzajów broni 

palnej, do których są one dostosowane. 

 

7. Czy prawdą jest, że BOR posiada problemy z odpowiednim zaopatrywaniem 

funkcjonariuszy we właściwe przedmioty umundurowania, wymuszając na 

funkcjonariuszach noszenie umundurowania zdekompletowanego, 

zniszczonego i nieadekwatnego do pory roku? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie 

przyczyn takiego stanu rzeczy i udzielnie odpowiedzi czy podjęto jakiekolwiek 

działania mające na celu poprawę tego stanu.  

 

8. Ilu emerytów BOR i innych służb przyjęto w latach 2008-2015 do BOR? Proszę  

o wskazanie, czy osoby te uzyskały status funkcjonariusza czy też pracownika 

oraz na jakie stanowiska zostali mianowani.    

 

9. Ilu funkcjonariuszy pozostaje w dyspozycji Szefa BOR? Czy w trakcie 

pozostawania w dyspozycji polecano im wykonywanie jakichkolwiek zadań 

służbowych? Jeżeli tak, proszę o wskazanie jakie to były zadania. 

10. Ilu funkcjonariuszy posiada zatrudnionych lub pełniących służbę w BOR 

członków rodziny (współmałżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo)? W 

odpowiedzi na pytanie proszę o wskazanie rodzaju łączących ich relacji oraz 

liczbę członków rodziny zatrudnionych lub pełniących służbę w BOR.   

11. Czy przewidziane jest trwałe zwiększenie budżetu BOR, tak aby formacja ta 

mogła skutecznie realizować swoje zadania ustawowe? Jeżeli tak, to kiedy 

miałoby to nastąpić i w jakiej wysokości? Czy była Pani informowana o 

trudnościach finansowych BOR? 

12. Czy prawdą jest, że gen. Marian Janicki będąc szefem BOR uzyskiwał, 

nieprzewidziane w budżecie formacji na dany rok, dodatkowe środki finansowe  

 

 



 

 

 

na funkcjonowanie BOR? Jeżeli tak, proszę o podanie w jakich latach, w jakiej 

wysokości, z jakich źródeł i na co środki te zostały przeznaczone.   

 

Jednocześnie, mając na uwadze fakt, że odpowiedź na interpelację może zawierać 

wiadomości opatrzone gryfem niejawności uprzejmie informuję, że jako Poseł 

Rzeczypospolitej Polskiej jestem uprawniony do dostępu do informacji niejawnych w 

rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, a rzeczone wystąpienie winno być 

przekazane za pośrednictwem kancelarii tajnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.   

 
 

Z wyrazami szacunku 
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