
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Macieja Klimę, Grzegorza Wojciechowskiego 

i Andrzeja Matusiewicza 

na 38. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 sierpnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 

Najwyższa Izba Kontroli po przeprowadzeniu działań kontrolnych w resorcie obrony narodowej oraz pod-

ległych resortowi jednostkach budżetowych wykazała liczne nieprawidłowości w obszarze wykonania budże-

tu państwa w roku 2012 w części 29 „Obrona narodowa”. 

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2012 w części dotyczącej obrony narodowej wydatki wynosiły 

29 203 205 tys. zł, a w ciągu roku zwiększono plan wydatków do 29 233 426,6 tys. zł. Wykonanie wydatków 

wyniosło 27 824 792,1 tys. zł, było to zatem tylko 95% planu po zmianach. Nie zostały wykonane wydatki na 

ponad 1 mld 400 mln zł. 

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w planie modernizacji technicznej zablokowano wydatki na 

łączną sumę 444 mln zł. Jednakże największe zastrzeżenia NIK dotyczyły realizacji zadań, bo spośród zapla-

nowanych pięćdziesięciu trzech zadań wykonano tylko dwadzieścia osiem. Na ten cel wydatkowano mniej 

o 111 552,1 tys. zł. Wskaźnik realizacji wydatków w tym obszarze wyniósł tylko 33,7% i był najniższy od 

roku 2010. Kolejną nieprawidłowością według sprawozdania NIK było utrzymanie wysokiego stanu środków 

na rachunkach bankowych pod koniec roku 2012 – był to najwyższy stan środków od 2010 r. 

Wykonanie wydatków według grup ekonomicznych przedstawiało się tak: dotacje i subwencje – 4,2% 

wydatków ogółem, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24,9% wydatków ogółem, wydatki bieżące jed-

nostek budżetowych – 48,9%, wydatki majątkowe – 22% wydatków ogółem. 

Plan w grupie wydatków majątkowych według ustawy budżetowej na rok 2012 wynosił 7 137 786 tys. zł, 

a po zmianach – 7 037 021 tys. zł. Wykonanie wydatków majątkowych w sumie było na poziomie 

6 113 971,8 tys. zł, to jest 85%. Nie zostały wydatkowane środki w wysokości 1 mld zł. 

Zwracam się do Pana Premiera z prośbą o przedstawienie powodów zaniechania wykonania zaplanowa-

nych wydatków dotyczących obrony narodowej, a w szczególności o odpowiedzi na następujące pytania. 

Dlaczego zostało zrealizowane tylko dwadzieścia osiem zadań z zaplanowanych pięćdziesięciu trzech? 

Czego konkretnie dotyczyły niezrealizowane zadania? 

Z czego wynika tak niskie wydatkowanie środków w ramach wydatków majątkowych? Chodzi tu o ponad 

1 mld zł. 

Dlaczego zrezygnowano z planu modernizacji technicznej i nie wykorzystano 14% zaplanowanych środ-

ków? Jakie konkretnie zadania zostały zablokowane? 

Czy Pan Premier uważa, że coroczne cięcie wydatków na obronę narodową kraju, w tym rozwój Sił 

Zbrojnych, jest rozsądne w długofalowej perspektywie? 

Z wyrazami szacunku 

Maciej Klima 

Grzegorz Wojciechowski 

Andrzej Matusiewicz 

 

 




