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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Społeczeństw XXI w., w tym polskiego, dotykają różnego rodzaju naturalne, jak i wywołane przez 

człowieka tragedie. Można wskazać np. różnego rodzaju klęski żywiołowe, radykalne zmiany klimatu, 

pojawianie się huraganów, trąb powietrznych, radykalnych skoków temperatury, powodzi 

przeplatanych z suszami, pożary ogromnych rozmiarów, ale ostatnio także siejące śmierć epidemie 

i pandemie. Kolejne to poważne awarie techniczne i technologiczne. Inne to ataki terrorystyczne, ataki 

psychologiczne, migracje i kryzysy uchodźcze. W końcu trzeba wskazać wojny hybrydowe, 

zagrożenie cybernetyczne, wojny informacyjne i wiele innych negatywnych zjawisk, łącznie z tymi 

najgorszymi, jak skutki wojen tradycyjnych. Wszystkie one wymagają odpowiedniego działania 

państwa w celu ochrony zarówno pojedynczych obywateli i ich mienia, jak i całego społeczeństwa. To 

zaś powoduje konieczność nie tylko radykalnej zmiany postrzegania zadań obrony cywili w Polsce, 

lecz także zmiany prawa.  

Wcześniejsze przykłady agresji Federacji Rosyjskiej na inne państwa, w tym zajęcie ukraińskiego 

Krymu, obecny barbarzyński najazd na wolną Ukrainę, karygodne zachowywanie się władz Białorusi 

czy toczona w międzyczasie, już od 2 lat, walka z pandemią ukazują dobitnie, że jedną 

z najpilniejszych spraw dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego kraju oraz ochrony obywateli jest 

jak najszybsze uregulowanie kwestii nowoczesnego funkcjonowania obrony cywilnej. Niestety, jak się 

jednak zdaje, zadanie to nie jest możliwe do realizacji bez pilnego uchwalenia nowej ustawy 

regulującej sprawy z zakresu ochrony ludności cywilnej i obrony cywilnej jako takiej. Ustawa taka 

powinna nadać nowe ramy systemowi ochrony obywateli i ich mienia, zarówno w czasie klęsk 

żywiołowych oraz kryzysów innego typu, jak i w okresie wojny. Tylko takie rozwiązanie mogłoby 

uporządkować panujący dzisiaj w tym zakresie chaos finansowy, prawny i organizacyjny. Jest to 

fundamentalnie ważne, ponieważ w obliczu dotychczasowych zagrożeń, ale i ciągle pojawiających się 

ich nowych typów, oraz rozszerzenia palety działań w konfliktach szczególnego znaczenia nabierają te 

formacje, które odpowiedzialne są zarówno za ochronę ludności cywilnej w trakcie kryzysów w czasie 

pokoju, jak i za obronę cywilną w trakcie wojny. 

Potwierdzeniem istniejących zapóźnień w przystosowaniu obrony cywilnej do nowo powstających 

sytuacji jest np. to, że Plan Obrony Cywilnej Państwa pochodzi z… 1995 r. Nie został on 

znowelizowany nawet po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 r. Podobnie źle jest z rozwiązaniami 

legislacyjnymi na poziomie ustaw. Zdefiniowane w ustawie o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej z 1967 r. zadania obrony cywilnej były w dużej mierze zbieżne z zadaniami 

określonymi w ustawach o ochronie przeciwpożarowej, o Państwowej Straży Pożarnej, o stanie klęski 

żywiołowej czy o zarządzaniu kryzysowym, bez określenia korelacji między tymi aktami prawnymi 

oraz kompetencjami poszczególnych instytucji państwowych i służb. W systemie ochrony ludności 

cywilnej panuje zatem chaos, począwszy od mnogości instytucji zarządzających, kończąc na 

konflikcie kompetencyjnym pomiędzy nimi. Jest tak dlatego, że zadania obrony cywilnej zostały 

powierzone w dotychczasowych przepisach odrębnym instytucjom, różnym organom i formacjom, ale 

bez precyzyjnego określenia ich wzajemnych relacji, zasad współpracy czy odpowiedzialności za 

poszczególne zadania. 

Odrębną kwestią do jak najpilniejszego rozwiązania jest także wyposażenie obrony cywilnej kraju 

(OCK). OCK w Polsce nie ma bowiem w zasadzie odpowiedniego, nowoczesnego wyposażenia, 

a posiadane przez nią urządzenia i sprzęt, jak oceniają fachowcy, nadają się raczej już tylko do 

muzeum. 

Stanu tego nie poprawiła nowa ustawa o obronie Ojczyzny z 11 marca 2022 r., ponieważ nie 

znalazł się w niej odpowiedni rozdział dotyczący obrony cywilnej. Jest zatem jeszcze gorzej niż do tej 

pory, nowa ustawa o obronie Ojczyzny, która zasadniczo weszła w życie 23 kwietnia 2022 r., w ogóle 

nie reguluje bowiem omawianej tu kwestii, podczas gdy wcześniej tematyka ta była wyodrębniona 



w rozdziale o obronie cywilnej we wspomnianej już przez mnie ustawie z 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony RP. Ta ustawa została jednak uchylona wraz z wejściem w życie nowej regulacji. 

Dlatego obecnie obrona cywilna w Polsce nie tylko nie jest odpowiednio przygotowana do 

wykonywania swoich zadań – nawet w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, a cóż dopiero 

w sytuacji wojny – lecz także w zasadzie nie ma w tym zakresie wystarczających podstaw prawnych 

do działania. Z tych powodów pragnę zapytać Pana Premiera: czy zna Pan sytuację prawną, finansową 

i organizacyjną funkcjonowania w Polsce systemu obrony cywilnej kraju? Czy zamierza Pan podjąć 

działania mające na celu pilną poprawę tego stanu rzeczy, a jeśli tak, to kiedy i w jaki sposób? 

Z poważaniem 

Adam Szejnfeld 

senator RP 


