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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z 13 kwietnia 2022 r.1 przekazujące treść oświadczenia Pana Senatora Jana Marii
Jackowskiego w sprawie zapowiadanego projektu ustawy dotyczącego obrony cywilnej2, na wstępie
pragnę poinformować, że w toku prac legislacyjnych obecny tytuł projektu przyjął brzmienie „projekt
ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej”3.
Nad projektem ustawy trwają prace legislacyjne, które mają na celu m.in. zagwarantowanie
korelacji pomiędzy obecnymi, jak i projektowanymi regulacjami dotyczącymi problematyki
bezpieczeństwa powszechnego, ochrony ludności i ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego.
Aktualnie4 projekt ustawy jest po uzgodnieniach wewnątrzresortowych i w najbliższym czasie zostanie
skierowany do dalszego etapu prac legislacyjnych, czyli uzgodnień międzyresortowych i konsultacji
społecznych, w tym opublikowany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowego Centrum Legislacji. Po ich zakończeniu i przyjęciu projektu
ustawy przez Radę Ministrów zostanie on przekazany do rozpatrzenia przez Sejm RP.

Z poważaniem
z up. Maciej Wąsik
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymuje:
Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
1

sygn. BPS/043-40-1632/22.
przekazanego przy piśmie Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Jarosława Wenderlicha
(sygn. DSP.INT.4513.61.2022).
3
zwany dalej: „projektem ustawy”.
4
stan na 6 maja 2022 r.
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