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BMP-0713-2-80/2017/MJ 
  Pan 

  Marek Kuchciński 

  Marszałek Sejmu RP 

Szanowny Panie Marszałku, 

w odpowiedzi na interpelację numer 11214 Posła na Sejm RP Pana Aleksandra Mrówczyńskiego  

w sprawie miejsc typu schron i miejsc typu ukrycie, przekazaną przy piśmie Pana Tomasza Szatkowskiego, 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, z dnia 10 kwietnia 2017 roku (sygn. 303/1385/I-

93/17/IŚ) pragnę wskazać, że informacja o stanie ilościowym budowli ochronnych na terenie kraju jest 

zawarta w opracowywanej corocznie przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju „Ocenie stanu przygotowania  

w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce”. Według posiadanych danych w 2015 roku liczba 

schronów i ukryć wynosiła odpowiednio 5 116 i 27.232. 

 Jednocześnie pragnę poinformować, że prace dotyczące budownictwa ochronnego w Polsce były 

prowadzone przez – powołany przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju na mocy decyzji z dnia 27 lipca 2012 roku 

– Zespół do opracowania „Koncepcji kierunków działań w zakresie budownictwa ochronnego w Polsce”,  

w skład którego weszli przedstawiciele: ówczesnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej (następnie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju), ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 

Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Wojskowej Akademii Technicznej oraz urzędów wojewódzkich. 

Przedmiotowa Koncepcja została zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 

23 stycznia 2017 roku, jako dokument stanowiący punkt wyjścia dla docelowych zmian legislacyjnych 

zapewniających rozwój budownictwa ochronnego. Przygotowany dokument zawiera rekomendacje 

rozwiązań w zakresie organizacyjnym, prawnym, techniczno-użytkowym, finansowym i szkoleniowym. 

Pierwszym krokiem do unormowania problematyki budowli ochronnych jest stworzenie niezbędnych ram 

prawnych w tym zakresie.  

 Z uwagi na powyższe aktualnie w resorcie spraw wewnętrznych i administracji jest procedowany 

projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, który precyzuje obowiązki podmiotów w zakresie 

zapewnienia schronienia dla ludności i zabezpieczenia mienia w sytuacji zagrożenia, w tym przede wszystkim 

wykorzystania i adaptowania budowli oraz pozyskania środków transportu koniecznych do ewakuacji. 

Z poważaniem, 

MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu 

Otrzymuje: Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 


