Oświadczenie złożone
przez senatora Macieja Klimę
na 61. posiedzeniu Senatu
w dniu 25 września 2014 r.
Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Szanowna Pani Prezes Rady Ministrów!
W systemie bezpieczeństwa państwa – chodzi o zagrożenie wojną, klęskami żywiołowymi, sytuacjami
kryzysowymi – ważną rolę odgrywa organizacja systemu ochrony ludności cywilnej, zwana u nas w Polsce
Obroną Cywilną Kraju. Najwyższa Izba Kontroli, po kontroli wykonanej w latach 2011 i 2012 negatywnie
oceniła przygotowanie struktur Obrony Cywilnej Kraju do realizacji jej zadań ustawowych. Raport NIK nie
pozostawia wątpliwości, że obrona cywilna „w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej nie jest w stanie
przyłączyć się do sprawnego usuwania jej skutków, podczas wojny nie ochroni ludności cywilnej ani krytycznie ważnych obiektów; obrona cywilna w Polsce istnieje tylko na papierze”. Tak jest napisane w raporcie
Najwyższej Izby Kontroli.
W związku z tym zwracam się do Pani Premier z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania.
Jakie środki finansowe w latach 2009–2013 przeznaczono na Obronę Cywilną Kraju z budżetu państwa,
samorządów terytorialnych i innych?
Jaka jest liczba formacji Obrony Cywilnej Kraju oraz jaki był jej stan osobowy w latach 2009–2013?
Jakie działania podjęto w zakresie Obrony Cywilnej Kraju po kontroli w 2011 r. oraz po kontroli w
2012 r., kiedy to stwierdzono, że nie wykonano zaleceń pokontrolnych w IV kwartale? Czy Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych sprawuje w związku z tym właściwą kontrolę nad systemem obrony cywilnej?
Jakie działania naprawcze wprowadziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w zakresie Obrony Cywilnej
Kraju po kontrolach NIK w wymienionym okresie?
Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dokonały kontroli funkcjonowania Obrony Cywilnej Kraju w 2013 r. i 2014 r, a jeśli tak, to jakie są ewentualne wnioski pokontrolne?
W ilu gminach w Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonują struktury Obrony Cywilnej Kraju?
Jakie działania podjęto po roku 2012 w celu unowocześnienia Obrony Cywilnej Kraju?
Czy dokonano przeglądu, sprawdzenia Centralnego Planu Mobilizacji Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej? Kiedy ostatnio dokonano takiego przeglądu?
Na jakim etapie są prace nad Narodowym Programem Antyterrorystycznym? Kiedy zostanie on ustawowo
wprowadzony? Ewentualnie: jakie jest kalendarium wprowadzenia Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2014–2019? Dlaczego poprzedni taki program nie został w ogóle wprowadzony w życie?
Czy od 1999 r. rząd Rzeczypospolitej Polskiej zwracał się o pomoc do Euroatlantyckiego Ośrodka Koordynacji Reagowania w Przypadku Katastrof?
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