
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Macieja Klimę, Waldemara Kraskę, 

Marka Martynowskiego i Andrzeja Matusiewicza 

na 80. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 sierpnia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz 

Szanowna Pani Premier! 

Ustawa budżetowa jest jedną z najważniejszych regulacji dotyczących finansów publicznych. Niewyko-

nanie jej zgodnie z założeniami skutkuje problemami finansowymi, gospodarczymi, społecznymi, może naru-

szać obowiązujące prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 

Nieprawidłowości w realizacji budżetu w części 29 oraz wykonaniu planów finansowych Funduszu Mo-

dernizacji Sił Zbrojnych wpływają na stan gotowości i możliwości obronne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej. W opinii Najwyższej Izby Kontroli nadzór, kontrola – według art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – oraz system kontroli finansowych i realizacji zadań audyto-

wych w Ministerstwie Obrony Narodowej nie były skuteczne i wykazywały wiele nieprawidłowości. 

Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Dlaczego Inspektorat Uzbrojenia udzielił w trybie decyzji ministra obrony narodowej stu dwudziestu 

sześciu zaliczek na łączną sumę 2 miliardów 601 milionów zł w 2014 r. niezgodnie z §15 ust. 6 rozporządze-

nia ministra finansów z 7 grudnia 2010 r.? Stanowi to ponad 8% wydatków budżetu MON. 

2. Dlaczego nie ujęto w księgach rachunkowych obsługujących MON pod datą 31 grudnia 2014 r. zobo-

wiązań z tytułu rocznego wynagrodzenia za 2014 r. w kwocie 14,9 miliona zł? 

3. Jakie było wykorzystanie środków finansowych Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w 2014 r. na rea-

lizację zadań ujętych w Planie Modernizacji Technicznej i dlaczego nie zawarto dwudziestu siedmiu umów 

na realizację zadań w latach 2014–2015? 

4. Od 1 stycznia 2014 r. zmienił się system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Do 31 grudnia 

2013 r. Sztab Generalny Wojska Polskiego nie określił organizacji i funkcjonowania systemu kontroli za-

rządczej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Po 1 stycznia 2014 r. zmieniły się kompetencje Szta-

bu Generalnego. Niestety, nie zmieniono przepisów §11 decyzji nr 138/MON. Dopiero dowódca generalny 

rodzajów sił zbrojnych i dowódca operacyjny wprowadzili kontrolę zarządczą w dowództwach i jednostkach 

podległych na podstawie planu funkcjonowania kontroli zarządczej na okres od 1 maja 2014 r. do 31 marca 

2015 r. I tu mamy dodatkowe pytania. Jak w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r. realizowano zasady 

kompetencji związanych z kontrolą zarządczą w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej? Kto ewentual-

nie ponosi odpowiedzialność za wymienione braki? 
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