
Zieliński: konieczne jest stworzenie sprawnego systemu ochrony ludności 

 

Ze względu na charakter współczesnych zagrożeń konieczne jest stworzenie sprawnego  

i spójnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej - ocenił w rozmowie z PAP wiceszef 

MSWiA. Dodał, że to zadanie będzie w obecnej kadencji ostatnim ważnym elementem 

programu PiS w aspekcie bezpieczeństwa. 

 

"Charakter współczesnych zagrożeń stwarza konieczność zorganizowania spójnego, 

nowoczesnego i skutecznego systemu reagowania i ochrony mieszkańców. Stosowne projekty 

ustaw zostały przygotowane. Mam nadzieję, że zdąży się nim jeszcze zająć parlament obecnej 

kadencji" - powiedział PAP wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Jarosław 

Zieliński. Chodzi o projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz nowelizację 

ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 

 

 "Ta sprawa od lat nie była kompleksowo uregulowana, ale znajdowała się w naszym 

programie Prawa i Sprawiedliwości podobnie jak ustawa o działaniach antyterrorystycznych, 

uchwalona w 2016 roku. Ustawa bardzo przydatna, z której zapisów korzystaliśmy 

wielokrotnie, chociażby wydalając z Polski tych, którzy nieśli ze sobą zagrożenie terrorystyczne, 

ale także w innych aspektach" - zaznaczył Zieliński. 

 

Dodał, że projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej został już wcześniej 

przygotowany, a obecnie jest aktualizowany i podlega stosownym uzgodnieniom.  

"W najbliższych dniach zarówno ten projekt, jak i projekt nowelizacji ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym po wymaganych przez obowiązujące przepisy konsultacjach będą skierowane pod 

obrady Rządu, a następnie skierowane do Sejmu, aby jeszcze w tej kadencji Parlamentu 

obydwie regulacje mogły być rozpatrzone" - zapowiedział Zieliński. 

 

 



Wiceszef MSWiA dodał, że obecnie w Polsce występują zagrożenia związane m.in.  

z sytuacjami kryzysowymi, które wynikają z działania sił natury, awarii technicznych, a także  

z elementami wojny hybrydowej czy zagrożeń w cyberprzestrzeni. 

 

"Infrastruktura krytyczna, m.in. sieci teleinformatyczne - jest bardzo ważnym elementem 

bezpieczeństwa i musi być chroniona. Trzeba na nowo opisać zadania poszczególnych organów 

i instytucji państwa, które muszą stanowić spójną całość, z jasnym podziałem kompetencji - 

na co, kiedy, kto i w jaki sposób ma reagować, żeby obywatele byli bezpieczni i państwo było 

bezpieczne" - podkreślił Zieliński. 

 

O tym, że system ochrony ludności i obrony cywilnej to obszar, który wymaga zmian  

o charakterze systemowym mówił w ubiegłym tygodniu na posiedzeniu Sejmowej Komisji 

Administracji i Spraw Wewnętrznych dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego NIK Marek Bieńkowski. 

 

Bieńkowski pytany przez przewodniczącego komisji o to, która z kontrolowanych dziedzin 

oceniona była najbardziej krytycznie powiedział, że "bardzo dużo do zrobienia jest, jeśli chodzi 

o system ochrony ludności w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej". Zaznaczył 

przy tym, że projekty dotyczące tych zmian są gotowe i opracowane przez MSWiA. (PAP) 


