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SYTUACJA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA
W drugiej połowie grudnia nie wystąpiły gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Trzeci tydzień miesiąca
charakteryzował się temperaturą typową dla pory roku. Pod koniec grudnia nastąpiło ocieplenie,
któremu towarzyszyło duże zachmurzenie z opadami deszczu i zachodnim wiatrem.
Wszystkie drogi krajowe były przejezdne, jednak często występowały utrudnienia spowodowane
oblodzeniem, marznącymi opadami deszczu lub mgłą. Warunki w górach były trudne, z niskim bądź
umiarkowanym stopniem zagrożenia lawinowego. Trzeci tydzień miesiąca był niekorzystny pod
względem zanieczyszczenia powietrza – w wielu miastach jakość powietrza była zła lub bardzo zła.
Sytuacja uległa poprawie pod koniec grudnia.
W analizowanym okresie z wychłodzenia zmarło 6 osób. 4 osoby zatruły się tlenkiem węgla1.
Komentarz:
W najbliższych dniach w zachodniej i północnej Polsce spodziewany jest dość silny wiatr o prędkości
w porywach do 70 km/h, a nad morzem do 90 km/h. Na Wybrzeżu możliwe będą zawieje i zamiecie
śnieżne. Od środy nastąpi ochłodzenie, prognozowany jest niewielki mróz na większości terytorium kraju.

ZABEZPIECZENIE 24. KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU (COP24)
W Konferencji COP24 i towarzyszących jej wydarzeniach udział wzięło ponad 20 tysięcy uczestników
z niemal 200 państw. W zapewnienie bezpieczeństwa zaangażowane były wszystkie służby podległe
MSWiA, jak również służby specjalne, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celno-Skarbowa, Straż
Ochrony Kolei, ratownictwo medyczne oraz straże miejskie. W Katowicach utworzone zostało
zintegrowane stanowisko dowodzenia, które koordynowało działania wszystkich formacji
zabezpieczających Konferencję oraz zapewniało sprawny obieg informacji.
Działania prowadziło 9 tys. funkcjonariuszy policji, którzy przeprowadzili niemal 400 eskort, ponad 1 200
zabezpieczeń przejazdów autobusów oraz niemal 90 sprawdzeń pirotechnicznych. Służbę pełnili
zarówno policjanci z garnizonu śląskiego, jak i z innych województw.
W związku z tymczasowym przywróceniem kontroli granicznej, która obowiązywała od 22 listopada do
16 grudnia, funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali prawie 200 tys. osób. W efekcie kontroli do
Polski nie wpuszczono 37 osób, a 343 zatrzymano – głównie były one poszukiwane przez polski wymiar
sprawiedliwości, unikały przesłuchania czy też uchylały się od kary pozbawienia wolności.
O bezpieczeństwo uczestników wydarzenia dbało codziennie także prawie 500 strażaków PSP
dysponujących niemal stu wozami ratowniczo-gaśniczymi.
W czasie Konferencji nie odnotowano poważniejszych zakłóceń porządku i bezpieczeństwa
powszechnego.

REFORMA SYSTEMU KIEROWANIA I DOWODZENIA SIŁAMI ZBROJNYMI
23 grudnia weszła w życie nowelizacja ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadza ona tzw. małą reformę
systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, na mocy której Szef Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego został najwyższym pod względem pełnionej funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej.
Szefowi SG od tej pory podlegają dowódcy rodzajów sił zbrojnych: operacyjny oraz generalny, jak
również dowódca Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Wojska Obrony Terytorialnej pozostają podległe
Ministrowi Obrony Narodowej do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do działania.
Celem reformy jest usprawnienie i uproszczenie systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi
w porównaniu z systemem wprowadzonym w 2014 r.
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Od 1 listopada Komenda Główna Policji odnotowała 35 zgonów w wyniku wychłodzenia. Państwowa Straż
Pożarna od 1 października odnotowała 19 zgonów w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.
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