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Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka 

Szanowny Panie Ministrze! 
Jako przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych z uwagą i zainteresowaniem 

śledzę poczynania resortu obrony narodowej, mające na celu usprawnienie bieżącej działalności, oraz deter-
minację w działaniach w kwestii zmniejszenia biurokracji w MON, a co za tym idzie – poczynienia znacz-
nych oszczędności. 

Ważne decyzje podjęte w MON dotyczyły między innymi modernizacji sił zbrojnych. Temu miały służyć 
reorganizacje w instytucjach, które mają bezpośredni wpływ na taką działalność. Decydowanie o tych spra-
wach miało się skupić w jednej instytucji odpowiedzialnej za zakupy i politykę zbrojeniową. 

Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję o utworzeniu Inspektoratu Uzbrojenia. Został on sfor-
mowany na mocy decyzji nr Z-91/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie 
sformowania Inspektoratu Uzbrojenia oraz rozformowania Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych, Biu-
ra Analiz Rynku Uzbrojenia, Terenowego Oddziału Techniki Morskiej oraz Oddziału Budowy i Modernizacji 
Okrętów. Jak wynika z tej decyzji, inspektorat jest następcą prawnym rozformowanego Departamentu Zaopa-
trywania Sił Zbrojnych oraz pozostałych wymienionych jednostek, a także Departamentu Polityki Zbroje-
niowej w zakresie prac rozwojowo-wdrożeniowych i nadzoru nad dokumentacją techniczną oraz Departa-
mentu Budżetowego w zakresie działalności Oddziału Wydatków Centralnych. Gdy analizuje się takie roz-
wiązania, dziwi jednak decyzja o włączeniu do nowej instytucji tylko części Departamentu Polityki Zbroje-
niowej. W wyniku tego pozostały dwie instytucje, których podstawowe zadania są powielane. Pokazuje to 
poniższy przykład. 

1. Inspektorat Uzbrojenia realizuje zadania obejmujące fazę analityczno-koncepcyjną i realizacyjną proce-
su pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP, w tym w szczególności 
zadania realizowane w ramach programów uzbrojenia ustanawianych w celu pozyskania uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego niezbędnego dla zapewnienia technicznych warunków do osiągnięcia wymaganych zdolności 
operacyjnych Sił Zbrojnych RP. 

2. Departament Polityki Zbrojeniowej zajmuje się kształtowaniem polityki zbrojeniowej oraz systemu po-
zyskiwania, eksploatacji oraz wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW), a także prowadzi pro-
cedury ustanawiania i monitorowania programów uzbrojenia. 

Na podstawie przedstawionych głównych zadań widać, że pozostawienie Departamentu Polityki Zbroje-
niowej zdaje się złą decyzją, na podstawie której generowane są tylko koszty funkcjonowania jej jako odręb-
nej instytucji (dyrektor, zastępcy itp.). 

Tworząc Inspektorat Uzbrojenia, nie pomyślano o zreformowaniu instytucji podległych w terenie i dalej 
pozostało trzynaście RPW, często w miejscowościach niemających nic wspólnego z dostawą sprzętu i uzbro-
jenia wojskowego. 

Za pozostawieniem Departamentu Polityki Zbrojeniowej w takim kształcie, jak wskazałem powyżej, nie 
poszła również reorganizacja struktur w terenie. Dalej funkcjonują organy powielające zadania, na przykład 
trzy wojskowe zakłady lotnicze. 

W związku z przedstawioną sytuacją zwracam się z następującymi pytaniami. 
1. Czy istnieje plan, który uporządkuje przedstawioną sytuację? 
2. Jakie były przesłanki, w wyniku których podjęto decyzję o pozostawieniu Departamentu Polityki Zbro-

jeniowej? 
3. Jakimi odrębnymi działaniami zajmuje się Inspektorat Uzbrojenia i jakie dotychczasowe dokonania 

można przypisać tej komórce MON? 

Z poważaniem 
Kazimierz Kleina 

 
 




