Oświadczenie złożone
przez senatora Macieja Klimę
na 62. posiedzeniu Senatu
w dniu 9 października 2014 r.
Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Szanowna Pani Premier!
W dniu 23 czerwca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 123 zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych” (nr 164 z dnia 17 września 2013 r.). Uchwała wprowadziła istotne zmiany w zakresie planowanego pozyskania w ramach modernizacji technicznej sprzętu wojskowego, a także harmonogramu finansowania poszczególnych programów operacyjnych w szczególności
w latach 2014–2016.
Zwracam się do Pani Premier z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. W programie operacyjnym „Zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki
– C4ISR” wykreślono dwa zadania, dotyczące pozyskania „radiostacji programowalnych (SDR) o wysokiej
przepływności” oraz „rozwój i modernizację systemu obrony przed cyberatakami”.
a) Co było powodem wprowadzenia takiej zmiany?
b) Które składniki wchodzące do programu operacyjnego „Zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia
oraz zobrazowania pola walki – C4ISR” będą miały zwiększone finansowanie w latach 2014–2016 (zachodzą
zmiany w finansowaniu programu operacyjnego, w latach 2014–2016 kwota ta zwiększy się z 2024 milionów zł do 2350 milionów zł), a które elementy będą miały zmniejszone finansowanie w latach 2017–2022
(ma nastąpić zmniejszenie wydatków o 531 milionów zł, czyli w planach z 2013, po uchwaleniu uchwały
nr 123, z 5720 milionów zł do 5189 milionów zł)?
c) W jaki sposób planowane jest finansowanie zadania „rozwój i modernizacja systemu obrony przed cyberatakami” i czy nie nastąpi zmniejszenie nakładów finansowych na to ważne zadanie?
2. Czy wprowadzenie do programu operacyjnego „Modernizacja Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych” zakupu i modernizacji czołgów Leopard 2A4, A5 nie zmniejszy puli środków przeznaczonych na pozostałe programy operacyjne? Wcześniej zadanie to miało być realizowane poza programami operacyjnymi.
Wprowadzona zmiana powoduje wzrost wydatków na program pancerny o prawie 1 miliard zł.
3. Czy rozważano w MON zakup czołgów Leopard 2A6 w Holandii (kupionych przez Finlandię w tym
samym okresie za podobną cenę niewymagających modernizacji)? Dlaczego kupiono Leopardy 2A5 w Republice Niemiec skoro cena obu modeli była podobna?
Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

