
Oświadczenie złożone 

przez senatora Macieja Klimę 

na 73. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 kwietnia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz 

Szanowna Pani Premier! 

Szukanie oszczędności w budżecie jest celem każdego rządu Rzeczypospolitej Polskiej, a roztropne wy-

dawanie środków publicznych – cnotą. Jednym z istotnych elementów wydatkowych każdej instytucji, mini-

sterstwa są wydatki związane z ubezpieczeniem majątkowym i osobowym instytucji oraz osób. 

Zwracam się do Pani Premier z prośbą o odpowiedź na następujące pytania. 

1. Jakie były zaplanowane oraz ile wydano środków pieniężnych na ubezpieczenia materiałowe, osobowe 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwie Spra-

wiedliwości, Ministerstwie Sportu i Turystyki, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwie 

Skarbu Państwa, Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Edukacji Narodowej, Ministerstwie Obrony Naro-

dowej, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Środowiska, 

Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego, Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w 

latach 2013–2014? 

2. Jaka część majątku, w milionach złotych, będąca w zarządzaniu w poszczególnych ministerstwach była 

poddana ubezpieczeniu majątkowemu i osobowemu w latach 2013–2014, na jaką sumę, a jaka część majątku 

w zarządzaniu danego ministerstwa nie była poddana ubezpieczeniu? 

3. Jakie szkody, w milionach złotych, wystąpiły w latach 2013–2014 w majątku poszczególnych mini-

sterstw, na jaką sumę? Jakiej wysokości odszkodowania pieniężne, w milionach złotych, w związku ze szko-

dami odzyskano w poszczególnych ministerstwach? Jeżeli wyliczono koszt odbudowy uszkodzonego mienia 

według wartości netto, to proszę również o udzielenie informacji na temat stopnia amortyzacji szkód oraz 

uzupełniających kwot pieniężnych, które ewentualnie dołożono do kwoty uzyskanej z odszkodowania w celu 

zakupu nowego mienia w miejsce uszkodzonego lub zniszczonego w poszczególnych ministerstwach. 

4. Czy udało się uzyskać oszczędności w latach 2013–2014 związane z ubezpieczeniami w poszczegól-

nych resortach? 

5. Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadził analizy, ekspertyzy mające na celu zmniejszenie 

kosztów ubezpieczenia w skali poszczególnych ministerstw, a ewentualnie nawet majątku będącego pod za-

rządem rządu Rzeczypospolitej Polskiej? 

Z wyrazami szacunku 

Maciej Klima 




