
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej 

nr posiedzenia: 74 

data posiedzenia: 17 października 2019 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat wydatków obronnych w dziale 752 – 

Pozostałe wydatki obronne. 

2. Sprawozdanie z działalności Komisji Obrony Narodowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

IX kadencji. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jarosław Rusiecki. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Jerzy Czerwiński, Waldemar Kraska, Robert Mamątow, Michał Potoczny, Jarosław 

Rusiecki, Rafał Ślusarz, Jerzy Wcisła, Józef Zając, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Obrony Narodowej: 

sekretarz stanu Wojciech Skurkiewicz ze współpracownikami. 

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego: 

główny specjalista w Departamencie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Aneta Cieślik. 

 

 

Ad 1. 
 

 Informację na temat wydatków obronnych w dziale 752 – Pozostałe wydatki obronne 

przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz. Minister 

poinformował, że kwota wydatków w tym dziale od 2015 r. systematycznie wzrasta i na 2019 r. 

zaplanowano kwotę 94 182 tys. zł.  

Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych oraz wojewodowie corocznie realizują zadania 

wynikające z PPPO związane m.in. z: przygotowaniem oraz utrzymaniem systemu kierowania 

bezpieczeństwem narodowym, w tym funkcjonowaniem stanowisk kierowania; militaryzacją; 

przygotowaniem ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności 

państwa; utrzymaniem funkcjonowania infrastruktury transportowej na potrzeby obronne (w tym 

konserwacje i remonty niezbędnych urządzeń, instalacji i sprzętu); utrzymaniem obronnych 

systemów łączności; utrzymaniem awaryjnych źródeł zasilania; organizacją i przeprowadzeniem 

szkoleń i ćwiczeń z zakresu obronności; organizacją kontroli wykonywanych zadań obronnych. 

Zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów z dnia 30 października 2015 r. do programowania 

przygotowań obronnych RP na lata 2017–2026 priorytetem objęto m.in. finansowanie zadań 

związanych z zabezpieczeniem potrzeb Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych. 



 

 

Największą część przedmiotowych wydatków planowano w części 39 Transport (w 2018 r. 

wynosiły one 81% ogółu środków). 

Począwszy od 2019 r. nowymi kierunkami zaangażowania wydatków obronnych są: 

partycypacja resortu obrony narodowej w Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 

500 mln zł rocznie, zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg 

Samorządowych; utrzymanie w gotowości do wykorzystania na potrzeby Sił Zbrojnych RP 

punktów dostępowych do sieci przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. 

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Ad 2. 
 

 Przewodniczący komisji Jarosław Rusiecki przedstawił senatorom wniosek o przyjęcie przez 

aklamację sprawozdania z działalności Komisji Obrony Narodowej Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej IX kadencji. 

Wobec braku głosów sprzeciwu komisja przyjęła ten wniosek.  

Konkluzja: 

 Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Obrony Narodowej Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. 

 

Opracowano w BPS 

 


