
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  tel.: +48 22 694 55 55  |  e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

RZECZPOSPOLITA  POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Warszawa, dnia 27 lipca 2020 r.

FS6.054.1.2020.BOG

Pani
Gabriela  MORAWSKA-STANECKA

Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej
odpowiedzi@senat.gov.pl

Szanowna Pani Marszałek,

W nawiązaniu do pisma z dnia 22 czerwca 2020 r. Nr BPS/043-12-353/20, przy którym 
przesłano oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Brejzę podczas 12. posiedzenia 
Senatu RP w dniu 18 czerwca 2020 r. w sprawie sumy środków publicznych wydatkowanych 
na działalność Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z dnia
10 kwietnia 2010 r., uprzejmie informuję co następuje:

Ad. pyt. 1. Czy rzeczywiście Ministerstwo Finansów nie dysponuje danymi dotyczącymi sumy 
środków publicznych wydatkowanych na działalność tej podkomisji, nawet w ujęciu 
rocznym, tj. za lata 2016, 2017, 2018 i 2019?

Ministerstwo Finansów nie dysponuje danymi umożliwiającymi przedstawienie 
szczegółowej informacji na temat sumy środków publicznych wydatkowanych na 
działalność ww. Podkomisji, nawet w ujęciu rocznym, tj. za lata 2016, 2017, 2018 i 2019. 
Uprzejmie informuję, że wydatki przedmiotowej Podkomisji finansowane są z budżetu 
państwa z części 29 – Obrona narodowa. Wobec powyższego właściwym do udzielenia 
odpowiedzi w tym zakresie jest Minister Obrony Narodowej, będący jednocześnie 
organem powołującym ww. Podkomisję.

Ad. pyt. 2. Czy Ministerstwo Finansów, w ramach nadzoru, dysponuje instrumentami 
kontrolnymi, by dokonać kontroli wydatkowania środków publicznych przez 
tę podkomisję?

Zgodnie z art. 174 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów sprawuje ogólną 
kontrolę nad realizacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu 
państwa. Natomiast dysponenci części budżetowych, na podstawie art. 175 ww. ustawy 
sprawują nadzór i kontrolę nad całością gospodarki finansowej podległych im jednostek 
organizacyjnych, w tym Minister Obrony Narodowej jako dysponent części 29 – Obrona 
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narodowa sprawuje nadzór i kontrolę nad całością gospodarki finansowej podległych mu 
jednostek organizacyjnych.

Minister Finansów, zgodnie z art. 176 ust. 1 ustawy o finansach publicznych może 
dokonać oceny planowania i gospodarowania środkami publicznymi w jednostkach 
sektora finansów publicznych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 139
ust. 2 tej ustawy i jednostek samorządu terytorialnego.

Ocenę przeprowadzają osoby upoważnione przez Ministra Finansów, kierując się 
wskazówkami zawartymi w standardach audytu wewnętrznego, o których mowa 
w art. 273 ust. 1 ww. ustawy. 

Decyzję o potrzebie przeprowadzenia takiej oceny podejmuje Minister Finansów.

Łączę  wyrazy szacunku
z upoważnienia Ministra Finansów

Sebast ian Skuza
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwali f ikowanym podpisem elektronicznym/
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