
Oświadczenie złożone 

przez senatora Macieja Klimę 

na 68. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 stycznia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz 

Szanowna Pani Premier! 

Realizacja budżetu państwa jest ważnym zadaniem każdego rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Nierealizowanie 

planu budżetowego może naruszać prawo. Nierealizowanie budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej wpływa na 

poziom bezpieczeństwa państwa polskiego. 

W ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w części 29 zaplanowano wydatki na sumę 

31 170 785 tysięcy zł. Po nowelizacji 27 września 2013 r. wydatki w części 29 zmniejszono do kwoty 28 024 285 

tysięcy zł. Wydatki były niższe o 4% od zaplanowanych w 2012 r. (29 203 205 tysięcy zł), w wyniku nowelizacji 

ustawy budżetowej wydatki zostały zmniejszone o 3 146 500 tysięcy zł (10,1%), w tym w zakresie centralnych 

planów rzeczowych – o 2 320 120,4 tysiąca zł. 

W ramach Centralnych Planów Rzeczowych (CPR) środki na Plan Modernizacji Technicznej (PMT) SZ RP 

zmniejszono o 1 923 519,4 tysiąca zł; środki na inwestycje budowlane, remontowe – o 266 966 tysięcy zł; środki 

na zakupy środków materiałowych, plany zakupów środków materiałowych (PZŚM) – o 103 600 tysięcy zł. 

Przeprowadzona w 2014 r. przez NIK kontrola wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 29 „Obrona na-

rodowa” oraz wykonania planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych wykazała szereg nieprawidło-

wości polegających na: 

— udzieleniu przez Inspektorat Uzbrojenia zaliczek w kwocie 1 563 671,3 tysiąca zł na podstawie decyzji 

nr 285/MON ministra obrony narodowej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zasad udzielania zaliczek na poczet 

wykonania zamówień sprzętu wojskowego, co było niezgodne z §15 ust. 6 rozporządzenia ministra finansów 

z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samo-

rządowych zakładów budżetowych; 

— niewykazaniu przez Inspektorat Uzbrojenia w złożonym, w terminie określonym w rozporządzeniu ministra 

finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, do Ministerstwa Obrony Narodowej, 

sprawozdaniu Rb-28 rocznym za 2013 r. zobowiązań w kwocie 103 275,5 tysiąca zł (przedmiotowe sprawozdanie 

zostało skorygowane); 

— dokonywaniu przez pracowników Inspektoratu Uzbrojenia czynności prawnych wynikających z umowy 

nr PL-D-SAC z 18 kwietnia 2003 r. na dostawę samolotów F-16 wraz z wyposażeniem, bez upoważnienia; wadli-

we czynności, których zakres finansowy został obliczony na 125 000 tysięcy zł, potwierdził minister obrony naro-

dowej; 

— nieuzyskaniu w roku budżetowym 2013 efektów, w postaci wykonania zadań w zakresie rzeczowym, z po-

niesionych nakładów w wyniku udzielenia wykonawcom, przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie, 

zaliczek na kwotę 17 465,3 tysiąca zł. 

Szanowna Pani Premier, zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania i o opinię: 

1. Jaką sumę (w milionach złotych) przekazano w postaci zaliczek firmom, instytucjom mającym swe siedziby 

poza granicami RP przez Inspektorat Uzbrojenia na podstawie decyzji nr 285/MON ministra obrony narodowej 

z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zasad udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówień sprzętu wojsko-

wego, co było niezgodne z §15 ust. 6 rozporządzenia ministra finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposo-

bu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych? 

2. Jakie były przyczyny usunięcia 57 zadań z PMT na rok 2013, a szczególnie dotyczących: lotniczych poci-

sków rakietowych S-8KOM (w kwietniu 2014 r. podpisano umowę na zakup pocisków S-5, o gorszych parame-

trach bojowych, takich jak zasięg, waga głowicy; wykrywaczy min z wideoradarem; doposażenia KTO Rosomak 

z systemem wieży HITFIST-30? 

3. Czy zmniejszenie o 115 zadań z PMT w 2013 r. wiąże się z kontynuacją tych zadań w latach następnych czy 

też niektóre te zadania zostały ostatecznie usunięte z PMT w 2014 r. (jeżeli tak, to jakie)? 

4. Czy po przesunięciu finansowania 157 zadań z PMT z roku 2013 na 2014 r. wszystkie te zadania zostały 

w 2014 r. zrealizowane i zakończone? 

Z wyrazami szacunku 

Maciej Klima 

 




