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WYKAZ SKRÓTÓW, SKRÓTOWCÓW I POJĘĆ 

BdsP – Biuro ds. Proobronnych 

DG RSZ – Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych 

DGW – Dowództwo Garnizonu Warszawa 

DO RSZ – Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych 

DEKiD – Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa 

DKS – Departament Komunikacji Społecznej 

DWiPO – Departament Wychowania i Promocji Obronności 

Etat – dokument określający cechy i charakterystykę jednostki (komórki) organizacyjnej, jej 
wewnętrzną strukturę organizacyjną, liczbę, rodzaje i rangę wszystkich stanowisk ujętych  
w tym dokumencie oraz liczbę i rodzaje uzbrojenia, sprzętu wojskowego, środków transportu 
i innego wyposażenia należnego jednostce 

FOP – Federacja Organizacji Proobronnych 

KG ŻW – Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej 

Minister ON – Minister Obrony Narodowej 

MON – Ministerstwo Obrony Narodowej 

OP – organizacje proobronne 

organizacja pozarządowa - w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie1 oznacza w szczególności: stowarzyszenie, związek 
stowarzyszeń, stowarzyszenie kultury fizycznej, fundację, organizację pracodawców, związek  
i samorząd zawodowy, uczelnianą organizację studencką, uczniowski lub uczelniany klub 
sportowy, a także inne niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające  
w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości 
prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, z wyłączeniem partii 
politycznych, fundacji partii politycznych i komitetów wyborczych 

partner społeczny - oznacza, poza organizacjami pozarządowymi, także: 
a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
b) podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną, na przykład kulturalną, naukową, 

badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową, turystyczną i oświatową, przede wszystkim 
muzea, instytuty badawcze, publiczne i niepubliczne uczelnie i szkoły, na przykład szkoły  
z rozszerzonym programem edukacji dla bezpieczeństwa lub noszące imiona polskich 
oddziałów, pododdziałów i formacji zbrojnych, czy też noszące imiona żołnierzy walczących  
o niepodległość Polski, 

c) kościelne osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, w szczególności organizacje kościelne 
działające na podstawie ustaw o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego  
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o stosunku państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych, jeżeli prowadzą działalność pożytku publicznego 

SG WP – Sztab Generalny Wojska Polskiego 

SZ RP – Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 

ŚB – środki bojowe (amunicja i środki pozoracji pola walki) 

WKU – Wojskowa Komenda Uzupełnień 

WOT – Wojska Obrony Terytorialnej – utworzony piąty rodzaj SZ RP, działający od 2017 r. 

                                                           
1 Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm. 
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1. WPROWADZENIE 

Przez 46 lat Polska była członkiem Układu o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy 
Wzajemnej (Układ Warszawski). Po wstąpieniu do Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego (NATO) w 1999 r., konieczna stała się przebudowa 
i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP, która zapewnić miała 
dostosowanie armii do wymogów obowiązujących w NATO w zakresie 
uzbrojenia, wyposażenia i mobilności oraz prowadzenia działań wojskowych 
w każdych warunkach. 

Żeby osiągnąć ten cel, konieczne stało się zarówno znalezienie źródła 
finansowania programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych 
RP, jak i dokonanie zmian dotyczących zasobów kadrowych, dlatego też Rada 
Ministrów przyjęła Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP. Celem 
profesjonalizacji było zastąpienie służby obowiązkowej ochotniczą służbą 
zawodową, składającą się ze służby stałej2 i służby kontraktowej3, przy 
jednoczesnym dostosowaniu liczebności, struktury i wyposażenia armii 
zarówno do nowych wyzwań i zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa 
narodowego, jak i oczekiwań społecznych. Jedną z konsekwencji realizacji 
programu profesjonalizacji było zawieszenie poboru powszechnego. 

Wiązało się to z potrzebą likwidacji, redukcji, połączenia lub dyslokacji części 
jednostek wojskowych. Z wielu miejscowości wojsko wyprowadziło się na 
stałe, ale nawet tam gdzie jednostki pozostały, coraz trudniej było spotkać 
żołnierza w mundurze. 

Żeby nie dopuścić do całkowitej alienacji wojska, w resorcie obrony narodowej 
duży nacisk zaczęto kłaść na promocję wojska w społeczeństwie. 

Działalność promocyjna miała zapewnić kreowanie pozytywnego wizerunku sił 
zbrojnych poprzez odwołanie do dorobku współczesnego wojska oraz  
do tradycji orężnych. Celem promocji obronności było kształtowanie 
świadomości obronnej obywateli, budowanie zaufania i aprobaty społecznej dla 
sił zbrojnych oraz ich zadań i tworzenie społecznego zaplecza sił zbrojnych 
przez pozyskiwanie partnerów do działalności promocyjnej na rzecz 
bezpieczeństwa  
i obronności państwa, a także pozyskiwanie kandydatów do służby wojskowej. 

Do współpracy ze społeczeństwem w imieniu Ministra ON został dedykowany 
oddzielny departament w urzędzie MON, który w kontrolowanym okresie nosił 
nazwę (kolejno): Departament Wychowania i Promocji Obronności, 
Departament Komunikacji Społecznej oraz Departament Edukacji, Kultury  
i Dziedzictwa. 

Współdziałanie Ministra Obrony Narodowej z organizacjami społecznymi 
spowodowane było nie tylko realizacją polityki resortu, ale również zadaniem 
ustawowym. Wynika ono z art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. 
o urzędzie Ministra Obrony Narodowej4. 

Zasady współpracy organów administracji publicznej (a więc również Ministra 
Obrony Narodowej) z organizacjami pozarządowymi reguluje z kolei ustawa 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

                                                           
2 Zawodowa służba stała – forma zawodowej służby wojskowej, polegająca na wykonywaniu 

obowiązków służbowych bez ograniczenia czasu, do osiągnięcia wieku określonego w przepisach. 
Służba stała pełniona jest wyłącznie w korpusie oficerów i podoficerów. 

3 Zawodowa służba kontraktowa – forma zawodowej służby wojskowej, polegająca  
na wykonywaniu obowiązków na podstawie kontraktu terminowego, zawartego między 
żołnierzem a uprawnionym organem. Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić 
jednorazowo na okres od dwóch do sześciu lat. Może być pełniona w korpusie oficerów, 
podoficerów i żołnierzy. 

4„Do zakresu działania Ministra Obrony Narodowej należy współdziałanie z innymi organami 
państwowymi, organami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi.” - Dz. U z 2017 r. 
poz. 2149, ze zm. 

Pytanie definiujące cel 
główny kontroli 

Czy współpraca MON  
z organizacjami 
proobronnymi przyniosła 
efekty? 

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli 

1. Czy wypracowano 
właściwe rozwiązania 
systemowe dla 
współpracy z 
organizacjami 
proobronnymi?  

2. Czy koszty poniesione 
na współpracę z 
organizacjami 
proobronnymi były 
optymalne? 

3. Czy w wyniku 
współpracy  
z organizacjami 
proobronnymi 
zwiększono 
bezpieczeństwo 
państwa? 

Jednostki kontrolowane  

1. Ministerstwo Obrony 
Narodowej  

2. Biuro do Spraw 
Proobronnych 

3. Dowództwo Generalne 
Rodzajów Sił Zbrojnych 

4. Dowództwo 
Operacyjne Rodzajów 
Sił Zbrojnych 

5. Dowództwo Garnizonu 
Warszawa 

6. Komenda Główna 
Żandarmerii 
Wojskowej 

7. Akademia Wojsk 
Lądowych im. 
Tadeusza Kościuszki 

8. Zespół Szkół w Białym 
Borze 

9. Stowarzyszenie 
„Fideles et Instructi 
Armis – Wierni w 
Gotowości pod Bronią” 

10. Fundacja Byłych 
Żołnierzy i 
Funkcjonariuszy Sił 
Specjalnych „Szturman” 

11. Stowarzyszenie Byłych 
Żołnierzy 62. Kompanii 
Specjalnej „Commando” 

Okres objęty kontrolą 

2014-2017 
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Minister Obrony Narodowej (a szerzej: resort obrony narodowej) 
współpracował zatem z organizacjami społecznymi, w tym z organizacjami 
pozarządowymi. 

Zakres podmiotowy współpracy wyznaczało pojęcie partnera społecznego 
resortu obrony narodowej, określone w § 2 załącznika do decyzji Nr 187/MON 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia 
zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi 
i innymi partnerami społecznymi5 (dalej: decyzja Nr 187/MON). Obejmowało 
ono nie tylko organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane, 
w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ale 
także inne publiczne i niepubliczne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, których działalność, podobnie jak 
organizacji pozarządowych, nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Były  
to instytucje prowadzące działalność oświatową, kulturalną, naukową, 
badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową i turystyczną. Do partnerów 
społecznych zostały też zaliczone jednostki samorządu terytorialnego, bowiem 
wiele przedsięwzięć wojska, organizacji pozarządowych, szkół i innych 
podmiotów społecznych było organizacyjnie i merytorycznie powiązanych  
z zadaniami realizowanymi przez władze samorządowe. 

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa (DEKiD) odpowiadał za realizację 
przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem oraz kultywowaniem tradycji 
narodowych i orężnych, w szczególności dotyczących: ceremoniału 
wojskowego, edukacji obywatelskiej, dziedziczenia tradycji przez jednostki 
wojskowe, nadawania nazw wyróżniających i imion patronów, ustanawiania 
świąt wojskowych, nadawania sztandarów wojskowych oraz symboliki 
wojskowej oraz koordynację i współorganizację uroczystości z udziałem 
wojskowej asysty honorowej. 

Do zadań DEKiD należało również prowadzenie spraw wynikających 
z udzielania i rozliczania dotacji celowych Ministra ON na finansowanie zadań 
publicznych, uzgadnianie zakresów działalności stowarzyszeń prowadzących 
działalność bezpośrednio związaną z obronnością państwa, koordynowanie 
planowania i realizacji przedsięwzięć partnerów społecznych z udziałem 
resortu oraz zawierania porozumień o współpracy z Ministrem ON, a ponadto 
dotyczących obejmowania patronatów honorowych oraz uczestnictwa Ministra 
ON w komitetach honorowych. 

Wydarzenia na Ukrainie w 2014 r. – najpierw aneksja Krymu, później walki 
w Donbasie pokazały w praktyce nowy rodzaj zagrożenia – tzw. wojnę 
hybrydową. 

Wówczas w resorcie obrony narodowej zdano sobie sprawę, że Siły Zbrojne RP 
nie są przygotowane do prowadzenia wojny z „zielonymi ludzikami”. Z drugiej 
strony obserwowano wielkie zainteresowanie organizacjami proobronnymi 
typu Strzelec, czy Obrona Narodowa. 

Gen. Pacek, który objął funkcję pełnomocnika Ministra ON ds. społecznych 
inicjatyw proobronnych, w jednym z wywiadów powiedział: „Popatrzmy  
na to, co się stało na Ukrainie. Gdyby istniały tam takie formacje proobronne przy 
granicy to „zielone ludziki”, które przeniknęły przez granicę, zostałyby 
natychmiast wyłapane. Ludzie się znają między sobą, znają swój teren.”6 

Postanowiono zatem, że resort obrony narodowej włączy się w integrację 
i konsolidację istniejących organizacji proobronnych oraz w pomoc 
szkoleniową dla tych organizacji, tak aby realizowały one ustalony 
i zatwierdzony przez wojsko program szkoleniowy, osiągały wyznaczone 
wyniki i standardy, wpisywały się w ustalone cele i zadania i żeby ich działania 
przynosiły konkretny, określony wynik. 

                                                           
5 Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131, ze zm. 
6 https://www.defence24.pl/obrona-terytorialna-skuteczna-na-hybrydowe-zagrozenia-gen-pacek-

dla-defence24-min-o-konsolidacji-formacji-proobronnych-i-reformie-nsr. 
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Dalszym krokiem miało być stworzenie podstaw prawnych do włączenia tych 
organizacji w system obrony państwa  

W tym celu powołano Federację Organizacji Proobronnych. 

 

2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że działania resortu obrony narodowej 
w zakresie współpracy z organizacjami proobronnymi nie przyniosły 
oczekiwanych rezultatów. 

Działalność Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej7 w zakresie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi miała służyć 
pozyskiwaniu społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa oraz 
kształtowaniu pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej 
w społeczeństwie. 

Formy i zakres współpracy, w ocenie Izby, mogły służyć realizacji tych 
celów, jednak z uwagi na to, że koszty (wydatki) ponoszone w ramach 
współpracy z partnerami społecznymi nie są odrębnie ewidencjonowane, 
a efekty tej współpracy nie są mierzalne, można je rozpatrywać jedynie 
w kategorii promocji, która może przynieść korzyści w przyszłości. 

W ocenie Izby zakres zaangażowania jednostek wojskowych we wspólne 
przedsięwzięcia był niewspółmierny do uzyskiwanych efektów. Apogeum 
osiągnięto w 2015 r., kiedy to wspólne przedsięwzięcia stanowiły liczbę 
7.834, co oznacza, że średnio dziennie odbywało się ponad 20 takich 
wydarzeń. Dowódcy w sprawozdaniach do MON, jako inicjatywy najlepiej 
przyczyniające się do pozyskiwania społecznej akceptacji polityki obronnej 
państwa, wskazywali m.in. organizację uroczystych obchodów 
rocznicowych bitwy pod Dębem Wielkim, cykl zajęć muzycznych 
z uczniami Zespołu Szkół nr 76 w Warszawie, czy Konferencję Łączności 
w Sieradzu. 

Opieranie współpracy ze wszystkimi partnerami na zasadach określonych 
w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz decyzji 
Nr 187/MON powodowało, że w jednakowy sposób były traktowane  
np. organizacje o charakterze paramilitarnym8, jak i organizacje  
o charakterze edukacyjnym, kulturalno-wychowawczym, czy sportowym9. 

Wyodrębnienie „organizacji proobronnych” spośród innych organizacji 
pozarządowych i partnerów społecznych spowodowane było nie tylko 
chęcią kształtowania postaw patriotyczno-obronnych młodzieży oraz 
szerzenia edukacji obronnej, ale przede wszystkim wsparcia systemu 
obronnego państwa, a także systemu zarządzania kryzysowego.  

Nie wypracowano jednak modelu wykorzystania organizacji proobronnych 
w systemie obronnym państwa. Nie ustalono miejsca i funkcji organizacji 
proobronnych oraz oczekiwań wobec nich. 

                                                           
7 Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wraz z podległymi jednostkami, Dowództwa 

Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wraz z podległymi jednostkami, Dowództwa Garnizonu 
Warszawa wraz z podległymi jednostkami oraz Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej wraz 
z podległymi jednostkami, Biura do Spraw Proobronnych. 

8 Organizacje, których działanie oraz struktura wzorowana jest na wojskowej, posiadają 

wewnętrzną hierarchię dowodzenia oraz stopnie, kładą duży nacisk na szkolenie wojskowe. 
9 Organizacje, których działalność w dużej mierze adresowana jest do młodzieży; ich działania 

koncentrują się na wychowywaniu patriotycznym, obywatelskim, propagowaniu wiedzy 
obronnej, historycznej, tradycji oręża polskiego, kultury polskiej, szacunku dla kombatantów, 
zdrowego trybu życia, rozwoju tężyzny fizycznej oraz strzelectwa; są to przykładowo harcerze, 
grupy rekonstrukcyjne, kluby strzeleckie, kolekcjonerskie, sportowe, kulturalne, edukacyjne, 
organizacje szkolące specjalistów z wąskich dziedzin, np. lotników, skoczków, kandydatów  
na komandosów. 

Współpraca resortu 
obrony narodowej 
z organizacjami 
proobronnymi nie 
przyniosła 
oczekiwanych efektów 
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Dla organizacji proobronnych nie określono zadań w stanach gotowości 
obronnej państwa czasu pokoju i kryzysu oraz po ogłoszeniu mobilizacji SZ 
RP. Nie ma też podstaw dla tych organizacji do wsparcia wojsk 
operacyjnych w działaniach bojowych, ani działań mających na celu 
szeroko pojętą organizację ochrony ofiar wojny, ochrony ludności i jej 
przetrwania.  

Trudno też, zdaniem Izby, mówić o współpracy resortu obrony narodowej 
z organizacjami proobronnymi, skoro termin „organizacja proobronna”, ani 
też „działalność proobronna” nie został zdefiniowany w żadnym przepisie 
prawnym. 

Nie prowadzono wykazu „organizacji proobronnych”, nie było więc 
całościowej wiedzy na temat istniejących organizacji i liczby ich członków. 

Specjalnie powołana jednostka organizacyjna w resorcie obrony narodowej 
- Biuro do Spraw Proobronnych (dalej: BdSP lub „Biuro”) miała działać 
w celu wsparcia systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej przez 
wykorzystanie potencjału obronnego organizacji pozarządowych 
o charakterze proobronnym i paramilitarnym. 

Do głównych zdań Biura miało należeć monitorowanie i definiowanie 
potrzeb resortu obrony narodowej w zakresie wsparcia systemu 
obronnego państwa przez organizacje proobronne. Tymczasem, w ocenie 
NIK, wysiłek Biura skoncentrowany był bardziej na monitorowaniu 
i definiowaniu potrzeb organizacji proobronnych oraz podejmowaniu 
działań w celu ich zaspokajania, a także na promocji samego Biura oraz 
niektórych organizacji proobronnych. 

Wpływ na to mógł mieć fakt, że stronę resortu obrony narodowej 
w kontaktach z organizacjami proobronnymi reprezentowali 
przedstawiciele związani z organizacjami proobronnymi (członkowie lub 
byli członkowie). 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia włączenie organizacji 
proobronnych do ćwiczeń pk. ANAKONDA-16 i pk. DRAGON-17 bez 
podstawy prawnej, bez określenia roli organizacji proobronnych 
w systemie obronnym państwa, przy zastrzeżeniach sojuszników z NATO 
oraz bez zapewnienia interoperacyjności ćwiczących przedstawicieli 
organizacji proobronnych z wojskiem. 

Izba negatywnie ocenia zaproponowanie przez Biuro i zaakceptowanie 
przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych do pilotażowego 
programu MON dla uczniów klas mundurowych, jednostek 
zaszeregowanych do sił wysokiej gotowości bojowej. Zdaniem Izby, 
zwłaszcza w jednostkach bardzo istotnych z punktu widzenia 
ewentualnego użycia Sił Zbrojnych, wysiłek należy skierować na szkolenie 
żołnierzy, a nie uczniów klas wojskowych. 

Niecelowe, w ocenie Izby, jest również utworzenie programu „Paszport” 
polegającego na przygotowywaniu do współdziałania z jednostkami 
wojskowymi „komponentów” organizacji proobronnych. W przepisach 
prawa powszechnie obowiązującego nie ma określonych zadań dla tych 
„komponentów” w czasie pokoju, a po ogłoszeniu mobilizacji  
te „komponenty” nie będą funkcjonować.  

Obydwa podmioty, które w największym stopniu odpowiadały  
za współpracę resortu obrony narodowej z organizacjami proobronnymi – 
DEKiD i BdSP– przez niemalże cały okres swego funkcjonowania działały 
bez podstawowego dokumentu kompetencyjnego określającego ich 
zadania. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie zlecanie zadań organizacjom 
pozarządowym i innym partnerom społecznym, w tym proobronnym przez 
Ministra Obrony Narodowej i ich finansowanie w formie udzielanych 
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dotacji, w szczególności w zakresie realizacji umów i osiągania założonych 
rezultatów, a także rozliczania środków pochodzących z dotacji. 

Stwierdzono m.in. nieprawidłowości w zakresie: planowania oraz wyboru 
zadań finansowanych dotacją; merytorycznej oceny ofert; zawierania umów 
dotacyjnych; zatwierdzania sprawozdań rzeczowo-finansowych;  
a także występowanie mechanizmów korupcjogennych poprez  
np. skupieniu nadmiaru kompetencji w ręku jednego urzędnika, 
dowolności w podejmowaniu decyzji, lekceważeniu procedur, 
dokumentacji i sprawozdawczości, nierównym dostępie do informacji, 
braku odpowiedzialności osobistej i słabości kontroli wewnętrznej. 

Nieterminowe rozstrzyganie otwartych konkursów ofert i podpisywanie 
umów z opóźnieniem, miało negatywny wpływ na prawidłowość realizacji 
zadań przez organizacje proobronne. 

Najwyższa Izba Kontroli uważa za niecelowe i niegospodarne finansowanie 
z budżetu państwa szkoleń strzeleckich dla uczniów klas wojskowych, 
w których jednorazowo przeznacza się 60 szt. amunicji na jednego 
uczestnika oraz bezpłatne przekazywanie amunicji dla organizacji 
proobronnych w liczbie 250 szt. na osobę, w sytuacji gdy liczba dostępnych 
nabojów na jednorazowe szkolenie żołnierza zawodowego wynosi 6 szt. 

3. SYNTEZA  

Ogólne cele i zasady współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami 
pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi zostały określone w decyzji 
Nr 187/MON.  

Do głównych celów współpracy należało: 

1) pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa; 
2) upowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej; 
3) kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej; 
4) promowanie nowego modelu służby żołnierzy rezerwy w Narodowych 

Siłach Rezerwowych. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że mimo tak sformułowanych celów, 
dwie skontrolowane organizacje, które otrzymywały zlecenia i dotacje – 
Stowarzyszenie „FIA” oraz Fundacja „Szturman” – w żadnej ofercie nie 
przewidywały wkładów rzeczowych i osobowych w postaci świadczeń 
wolontariuszy i pracy społecznej ich członków określonych w art. 15 ust. 1 pkt 5 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdorazowo 
Stowarzyszenie „FIA” w treści ofert przewidywało koszty koordynacji zadań 
oraz koszty odpłatnego wykonywania wszystkich czynności związanych 
z realizacją zadań przez władze organizacji lub ich członków na podstawie 
umów cywilnoprawnych, a także w ramach prowadzonej przez nich 
działalności gospodarczej. Również Fundacja „Szturman” w treści ofert 
przewidywała koszty koordynacji zadań oraz koszty odpłatnego wykonywania 
wszystkich czynności związanych z realizacją zadań. 

Niezasadnym, w ocenie NIK, jest promowanie „nowego” modelu służby 
żołnierzy rezerwy w Narodowych Siłach Rezerwowych (NSR), skoro od trzech 
lat lansowana jest konieczność budowy Wojsk Obrony Terytorialnej, do których 
planuje się powołanie ok. 48 tysięcy żołnierzy terytorialnej służby wojskowej.  

Ponadto projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby 
osób, które w 2019 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej zakłada 
zawieszenie naboru do NSR10. 

                                                           
10 http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12317753/12546392/12546393/dokument366149.pdf. 

Dostęp 22 listopada 2018 r.  
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Decyzja Nr 187/MON nie uwzględnia utworzonych z dniem 1 stycznia 2017 r. 
Wojsk Obrony Terytorialnej, a więc Dowódca WOT przesyłał do zatwierdzenia 
plan współpracy oraz informację o wynikach współpracy z partnerami 
społecznymi w roku minionym w podległych jednostkach organizacyjnych, 
mimo iż decyzja Nr 187/MON nie nakładała na niego takiego obowiązku. 

Realizacja współpracy Ministra ON i jednostek mu podległych z organizacjami 
proobronnymi na podstawie decyzji Nr 187/MON odbywała się, 
w szczególności, poprzez następujące formy: 

1) Porozumienia o współpracy; 
2) wsparcie merytoryczne i logistyczne dla inicjatyw partnerów społecznych  

na podstawie planów współpracy, a także poza planem; 
3) udostępnianie infrastruktury wojskowej i sprzętu; 
4) objęcie patronatem honorowym; 
5) udział orkiestry wojskowej; 
6) ceremoniał i asysta wojskowa. 

[str. 26-30] 

W listopadzie 2014 r. Minister Obrony Narodowej powołał Pełnomocnika  
do Spraw Społecznych Inicjatyw Proobronnych, którego głównym zadaniem 
miało być nawiązanie i koordynacja współpracy z organizacjami 
pozarządowymi o charakterze proobronnym. Z inicjatywy i pod patronatem 
MON powstała Federacja Organizacji Proobronnych (FOP), czyli związek 
stowarzyszeń proobronnych, organizacji paramilitarnych oraz innych 
cywilnych podmiotów, działających na rzecz obronności państwowej i obrony 
cywilnej. 

[str. 19-20] 

Cele współpracy z organizacjami proobronnymi zostały określone w „Koncepcji 
doskonalenia współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej z organizacjami 
proobronnymi na rzecz wsparcia systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej”.11 

Do celów tych należało: 

1) konsolidacja zadaniowa i strukturalna organizacji proobronnych; 
2) włączenie organizacji proobronnych w podsystem militarny poprzez 

przygotowanie kandydatów/ochotników rezerw osobowych Sił 
Zbrojnych; 

3) zaangażowanie organizacji proobronnych w system reagowania 
kryzysowego (podsystem niemilitarny); 

4) usystematyzowanie i zintensyfikowanie oddziaływania resortu obrony 
narodowej na organizacje proobronne; 

5) wzmocnienie działalności na rzecz wychowania patriotyczno-
obywatelskiego; 

6) przygotowanie proobronnych organizacji pozarządowych  
do funkcjonowania w systemie militarnym państwa jako oznakowane 
organizacje paramilitarne. 

Realizacja wszystkich celów miała służyć budowie systemowych rozwiązań 
w zakresie zaangażowania organizacji proobronnych we wzmocnienie 
strategicznej odporności kraju na agresję, a także spożytkowaniu potencjału 
organizacji proobronnych w procesie przygotowania rezerw osobowych  
na potrzeby podsystemu militarnego, tj. do uzupełniania Sił Zbrojnych na czas 
„W”12, a także podsystemu niemilitarnego (reagowanie w kryzysie 
o charakterze militarnym i niemilitarnym). 

Włączenie organizacji proobronnych w system bezpieczeństwa powszechnego 
państwa miało nastąpić poprzez:  

 zbudowanie potencjału i zdolności społecznych organizacji proobronnych 
w celu wsparcia systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej; 

                                                           
11 Zatwierdzona przez Ministra Obrony Narodowej 20 marca 2015 r. 
12 Czas wojny. 
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 wprowadzenie korzystnych zmian współpracy resortu obrony narodowej 
z organizacjami proobronnymi; doskonalenie systemu naboru rezerw 
osobowych dla Sił Zbrojnych; 

 wspieranie przez organizacje proobronne przygotowania rezerw 
osobowych Sił Zbrojnych RP (służba przygotowawcza, szkolenie 
kandydatów  
do NSR); 

 udział w lokalnym reagowaniu kryzysowym w przypadku wzrostu zagrożeń 
militarnych i niemilitarnych; reakcja na zagrożenia asymetryczne; 
współpraca ze służbami ratowniczymi w celu ochrony życia, zdrowia, 
mienia i środowiska oraz pomocy humanitarnej; 

 dostosowanie wyszkolenia, uzbrojenia i wyposażenia do lokalnych zagrożeń 
determinujący obronę własnego miasta, rejonu zamieszkania; budowa 
komponentu obrony terytorialnej z udziałem jednostek paramilitarnych. 

Mimo upływu 4 lat od określenia celów współpracy z organizacjami 
proobronnymi, nie udało się wdrożyć żadnych rozwiązań systemowych. 

[str. 54-55] 

Z dniem 15 lipca 2015 r. zostało powołane Biuro do Spraw Proobronnych, 
które stanowiło jednostkę organizacyjną podległą i bezpośrednio 
podporządkowaną Ministrowi Obrony Narodowej.  

Po 2 tygodniach podporządkowanie Biura do Spraw Proobronnych zostało 
zmienione i z dniem 23 października 2015 r. Biuro zostało podporządkowane 
Rektorowi-Komendantowi Akademii Obrony Narodowej (dalej: AON). 

Zmianę dotyczącą podporządkowania wprowadzono również w decyzji 
w sprawie przeformowania Zespołu do Spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Biuro do Spraw Proobronnych. 

Po miesiącu, z dniem 24 listopada 2015 r., nastąpiła kolejna zmiana,  
na podstawie której Biuro ponownie zostało podporządkowane Ministrowi 
Obrony Narodowej. 

[str. 19-23] 

Mimo, iż Biuro do Spraw Proobronnych w hierarchii resortu obrony narodowej 
nie plasowało się najwyżej, potrafiło zbudować sobie pozycję niewspółmierną 
do pełnionej roli. Przejawem tego było: 
 przekonanie Ministra Obrony Narodowej o zasadności włączenia organizacji 

proobronnych do ćwiczeń z wojskami, 
 przygotowywanie treści porozumień między dowódcami13 a organizacjami 

proobronnymi, 
 zorganizowanie nieformalnego spotkań z przedstawicielem ataszatu obcego 

państwa, 
 typowanie jednostek wojskowych do udziału w programie pilotażowym dla 

szkół, 
 wprowadzenie na stałe przedstawiciela Biura do prac komisji oceniającej 

oferty niezgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, 
 uzgadnianie z organizacjami proobronnymi zadań przed podjęciem decyzji 

przez Ministra Obrony Narodowej, 
 akceptacja zmian warunków umowy zawieranej, w imieniu Ministra Obrony 

Narodowej, przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa 
z organizacjami proobronnymi. 

[str. 37, 40-42, 44-46] 

                                                           
13 Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił 

Zbrojnych. 
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W decyzji nr 253/MON, a więc w dokumencie powołującym Biuro, jako jedno 
z głównych zadań Biura określono „wskazywanie kierunków zmian w przepisach 
prawa oraz przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących obszaru 
współdziałania resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi 
o charakterze proobronnym i paramilitarnym.” 

Żeby możliwe stało się właściwe określenie obszaru współdziałania, konieczne 
było zdefiniowanie pojęcia „organizacja proobronna”. 

Z takim też wnioskiem do Dyrektora Biura wystąpił w marcu 2016 r. Dyrektor 
Departamentu Komunikacji Społecznej: „w związku z coraz liczniejszymi 
pytaniami dotyczącymi organizacji proobronnych, jak również mając na uwadze 
dotychczasowe deklaracje ze strony Biura Do Spraw Proobronnych, uprzejmie 
proszę o zdefiniowanie pojęć: >>organizacja proobronna<< oraz 
>>przedsięwzięcie proobronne<<. Powyższe podyktowane jest koniecznością 
uregulowania ww. pojęć w trakcie przygotowywania projektów aktów 
prawnych.” 

Do chwili obecnej w żadnym akcie prawnym nie jest zdefiniowane pojęcie 
„organizacja proobronna”, ani „przedsięwzięcie proobronne”, czy „działalność 
proobronna”. 

W związku z tym, że nie jest stosowane pojęcie „organizacje proobronne”, taka 
grupa organizacji nie jest wyodrębniana w ramach badań przez Główny Urząd 
Statystyczny w zakresie gospodarki społecznej. Brak jest również możliwości 
wyodrębnienia „organizacji proobronnych” na podstawie symboli PKD 
ponieważ nie ma wyodrębnionej jednej podklasy dla działalności organizacji, 
określanych jako „proobronne”. 

[str. 22-23] 

W momencie tworzenia Biura do Spraw Proobronnych na jego czele, zgodnie 
z etatem, stał żołnierz zawodowy w stopniu pułkownika. Po niespełna pół roku 
od utworzenia Biura dyrektor został odwołany, a po kolejnych 3 miesiącach,  
po stosownej zmianie w etacie, na stanowisko dyrektora powołana została 
osoba cywilna, będąca jednocześnie członkiem Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
Józefa Piłsudskiego. 

Osobą wyznaczoną w resorcie obrony narodowej do wdrożenia programu 
pilotażowego edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej był 
poprzedni Prezes Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl - Ruch na rzecz Obrony 
Terytorialnej. 

Koordynatorem projektu dofinansowania budowy i rewitalizacji strzelnic 
„Sokół – strzelnica w powiecie” był Wiceprezes Stowarzyszenia Klub 
Strzelających Inaczej KSI, a jednocześnie członek Stowarzyszenia 
ObronaNarodowa.pl - Ruch na rzecz Obrony Terytorialnej (Dowódca 
pomorskiego plutonu ON). 

Z kolei wicedyrektorem DEKiD, czyli komórki reprezentującej Ministra Obrony 
Narodowej w sprawach zlecania zadań i dofinansowywania ich w formie 
dotacji, został były członek Rady Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych. 

Pod koniec 2017 r. zostały podpisane umowy i przyznane dotacje dla: 

Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl - Ruch na rzecz Obrony Terytorialnej: 

 406.607 zł na Podwyższanie potencjału obronnego Państwa poprzez 
popularyzację projektu budowy strzelnic w powiatach, rozwój kultury 
posiadania i podnoszenia umiejętności strzeleckich, 

 239.935 zł na Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii 
informacyjno-promocyjnej dotyczącej programu pilotażowego edukacji 
wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej14; 

 

                                                           
14 Oferta wspólna ze Stowarzyszeniem Legia Akademicka. 
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Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych: 

 455.100 zł na Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii 
informacyjno-promocyjnej dotyczącej programu pilotażowego edukacji 
wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. 

Wysiłek Biura skoncentrowany był na monitorowaniu i definiowaniu potrzeb 
organizacji proobronnych oraz podejmowaniu działań w celu ich zaspokajania, 
a nie interesu resortu obrony narodowej. Przykładem tego jest włączenie 
organizacji proobronnych do ćwiczeń pk. ANAKONDA-16 na wniosek 
organizacji, typowanie jednostek wojskowych do współpracy ze szkołami  
na wyraźną prośbę dyrekcji szkoły, przekazywanie sprzętu, udostępnianie 
strzelnic, poligonów i tysięcy sztuk amunicji, a także szkolenie członków 
organizacji proobronnych przez żołnierzy zawodowych np. z obsługi 
przeciwpancernych i przeciwlotniczych pocisków rakietowych (SPIKE i GROM) 
oraz zlecanie zadań i wypłacanie dotacji na prowadzenie szkoleń. 

[str. 29-30, 42-43, 45-46] 

Żaden przepis prawa nie daje podstaw do wspólnych ćwiczeń organizacji 
proobronnych z wojskiem. Ćwiczenia te odbywały się na podstawie 
każdorazowo podpisywanych porozumień, a więc umów cywilnoprawnych. 

Jako podstawę zawarcia jednorazowych porozumień na udział w ćwiczeniu 
wskazywano decyzję Nr 187/MON, która reguluje kwestię porozumień 
dotyczących stałej współpracy (głównie bezterminowych). 

Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP15 organy władzy publicznej działają  
na podstawie i w granicach prawa. 

W orzecznictwie sądów administracyjnych został ugruntowany pogląd,  
że w administracji publicznej nie obowiązuje zasada, iż co nie jest zakazane jest 
dozwolone, lecz przeciwnie obowiązuje zasada, że dozwolone jest  
to, na co zezwalają przepisy prawa. 

[str. 47-48] 

W sposób niecelowy wprowadzono program „Paszport” do współpracy 
pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi SZ RP, 
który miał prowadzić do osiągania zdolności komponentów organizacji 
proobronnych do współdziałania z jednostkami wojskowymi SZ RP.  

W przypadku mobilizacji takie komponenty nie byłyby traktowane jako 
podmioty lub wyszkolone zespoły ludzkie. Gdyby nastąpiła mobilizacja, to część 
członków może zostać powołana do wskazanych jednostek wojskowych 
indywidualnie, na zasadach analogicznych jak pozostali obywatele RP. Ponadto 
nie są planowane żadne prace związane z reklamowaniem członków 
organizacji proobronnych. Nie ma również określonych w przepisach prawa 
powszechnie obowiązującego zadań dla organizacji proobronnych. 

[str. 40-41] 

W sposób niecelowy wyznaczono do pilotażowego programu MON dla uczniów 
klas mundurowych jednostki o wysokiej gotowości bojowej.  

Dyrektor Biura taki wybór argumentował faktem, że aby mieć efekty w postaci 
dobrze wyszkolonych kandydatów na żołnierzy, uczniów klas wojskowych 
powinni przygotowywać najlepsi żołnierze zawodowi. Zdaniem NIK najlepsi 
żołnierze zawodowi powinni się sami szkolić oraz szkolić innych żołnierzy 
zawodowych, a nie uczniów klas wojskowych. 

[str. 42] 

Przeprowadzone przez NIK kontrole P/15/038 – Stany osobowe Sił Zbrojnych 
RP w czasie pokoju16 i P/17/036 – Utrzymywanie zakładanych zdolności przez 

                                                           
15 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm. 
16 Informacja niejawna. 
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jednostki pancerne Sił Zbrojnych RP17 wykazały, że jednostka wojskowa 
wytypowana jako „jednostka patronacka” dla szkoły, z powodu braków 
kadrowych nie może wykonywać w pełni swoich zadań, więc obciążanie jej 
jeszcze zadaniami związanymi ze szkoleniem uczniów jest niezasadne. 

Planowanie oraz wybór zadań finansowanych dotacjami odbywało się według 
doraźnie zgłaszanych potrzeb, z naruszeniem zasad planowania określonych 
w pkt 15 Decyzji Nr 310/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 
2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecenia zadań publicznych przez Ministra 
Obrony Narodowej18 (dalej: decyzja Nr 310/MON). 

W procesie zlecania zadań przez Ministra ON, udzielania i rozliczania dotacji 
ten sam pracownik DEKiD wykonywał czynności w zakresie: 

 przygotowania dokumentacji otwartego konkursu ofert,  

 przygotowywania i prowadzenia dokumentacji Komisji ds. zlecania zadań  
w zakresie obronności,  

 przygotowywania projektów umów na wykonanie zadania publicznego 
zlecanego organizacji pozarządowej, 

 weryfikowania sprawozdań z realizacji zleconych zadań publicznych oraz 
podejmowania działań niezbędnych do przyjęcia sprawozdań pod 
względem rachunkowym i merytorycznym, opracowywania w tym zakresie 
informacji, analiz i wniosków,  

 czynnego udziału w procesie planowania, finansowania, wykonywania 
nadzoru i kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Ministra 
Obrony Narodowej, w tym w szczególności prowadzenie kontroli 
merytorycznych i finansowych. 

Na takie kumulowanie uprawnień uwagę zwracało Biuro Audytu 
Wewnętrznego MON już w 2015 r. 

Do zakończenia kontroli, mimo wielu zmian organizacyjnych, nie rozdzielono 
obowiązków i uprawnień decyzyjnych pracowników. 

Tematy proponowane do finansowania dotacją były bardzo ogólne, a DEKiD nie 
określał konkretnych celów i oczekiwań, związanych ze zlecanymi zadaniami. 
Brak określenia rezultatów, grup docelowych oraz informacji zwrotnych nie 
pozwalał na ocenę, czy przekazywane środki finansowe wydatkowane były 
w sposób celowy. 

Przekazywanie środków publicznych organizacjom pozarządowym na realizację 
zadań związanych z obronnością państwa i działalnością Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej bez dokonywania analizy celowości i cyklicznej 
ewaluacji przydatności i korzyści wynikających z ich realizacji, nie gwarantowało 
właściwej realizacji priorytetów w zakresie obronności państwa i działalności Sił 
Zbrojnych RP.  

[str. 30-33] 

DEKiD akceptował dowody księgowe niezawierające danych szczegółowo 
identyfikujących wykonaną usługę lub zakup towaru. Na dowodach księgowych 
dotyczących przewozu osób lub wynajmu środka transportu nie określano 
liczby transportowanych osób, trasy, liczby dni świadczonej usługi, stawki  
za kilometr. Dowody księgowe za usługi hotelowe nie zawierały danych 
dotyczących ilości wykonanych usług oraz ceny jednostkowej usługi, natomiast 
faktury z realizacji szkoleń strzeleckich nie zawierały danych szczegółowych,  
co do ilości oraz rodzaju amunicji. 

Stowarzyszenie „FIA” na realizację zadań zleconych przez Ministra ON, 
otrzymało dotacje w wysokości: 10.300 zł w 2014 r., 111.610 zł w 2015 r.  
i 1.112.009 zł w 2016 r., co oznacza 10-krotny wzrost kwoty dotacji rok  

                                                           
17 Informacja niejawna. 
18 Dz. Urz. MON z 2015 poz. 232 ze zm. 
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do roku. Liczba zadań, które wygrały w konkursach ofert w tych latach 
wynosiła odpowiednio: 1, 5 i 12. 

W przypadku Fundacji „Szturman” dotacje wyniosły: w 2014 r.- 0 zł (nie 
realizowano zadań zleconych); w 2015 r. – 149.942 zł (2 zadania), w 2016 r. – 
1.034.859 zł (13 zadań). 

Wzrost liczby zleconych zadań i kwoty dotacji były, w ocenie NIK, 
spowodowane promowaniem tych organizacji przez Biuro m.in. poprzez 
wystawiane oceny z realizacji zadań i formułowanie wniosków o dalsze 
zlecanie zadań w kolejnych latach. 

Kontrole przeprowadzone w Stowarzyszeniu „FIA”, Fundacji „Szturman” oraz 
Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON wykazały szereg 
nieprawidłowości w realizacji i rozliczeniach zadań zleconych przez Ministra 
Obrony Narodowej.  

W 2017 r., kiedy trwały kontrole prowadzone przez NIK i Departament 
Kontroli MON, „FIA” otrzymała dotację w wysokości 815.471 zł na realizację 
3 zadań, a „Szturman” 693.200 zł na realizację 6 zadań. 

 
Rysunek 1 Zestawienie kwot dotacji otrzymanych od MON na realizację zleconych zadań przez dwie 

wybrane organizacje proobronne w okresie 2014 - pierwsza połowa 2017 r.  
Oprcowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

[str. 34-40] 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w marcu 2015 r. powstała Federacja 
Organizacji Proobronnych (FOP). Do Zarządu Federacji weszli zarówno 
przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, jak i organizacji 
proobronnych. Członkami Zarządu FOP zostali m.in. pracownicy Biura  
do Spraw Proobronnych - Szef Zespołu ds. Kontaktów z Organizacjami 
Proobronnymi i Szef Zespołu do Spraw Szkolenia Biura do Spraw 
Proobronnych, a jednym z wiceprezesów Prezes „FIA”. 

Zarówno Szef Zespołu ds. Kontaktów z Organizacjami Proobronnymi, jak i jego 
podwładny uczestniczyli w pracach Komisji do Spraw Zlecania Zadań 
Publicznych w Zakresie Obronności, która decydowała o udzielaniu dotacji 
m.in. dla Stowarzyszenia „FIA”. 

Weryfikacja ilości oraz rodzaju amunicji wykorzystywanej podczas szkoleń 
prowadzonych w ramach realizacji zadań publicznych nie była uregulowana 
żadnymi przepisami umownymi i nie była realizowana. 

W sprawozdaniach z realizacji zadań nie wykazywano ilości, rodzaju i sposobu 
rozliczenia amunicji wykorzystywanej podczas szkoleń strzeleckich. 
Stwierdzono, że deklarowane ilości i rodzaj amunicji nie były w rzeczywistości 
zużyte podczas szkoleń. Posługiwanie się przez organizatorów strzelań 
sformułowaniami niedookreślonymi, takimi jak: „komplet”, „1 sztuka”, 
uniemożliwiał dokonanie sprawdzenia faktycznego zużycia amunicji. Należy 
podkreślić, że rozliczanie amunicji powinno podlegać szczególnym zasadom 
z uwagi na jej reglamentowany charakter i poważne ryzyka związane 
z ewentualnymi nieprawidłowościami. Przyjęty przez resort obrony narodowej 
system nie dawał gwarancji należytego wykonania i rozliczania szkoleń 
strzeleckich. Skutkowało to także dowolnością postępowania organizacji 
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pozarządowych w zakresie zakupu amunicji oraz jej ewidencjonowania 
i rozliczania. 

[str. 30] 

Jedyną próbą włączenia organizacji proobronnych w system obronny państwa 
poprzez ustawowe regulacje, był przygotowany przez Biuro projekt nowelizacji 
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej19, zakładający dodanie artykułów stanowiących,  
że Dowódca Generalny RSZ, Dowódca Operacyjny RSZ, Szef Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych, Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych  
i wojskowi komendanci uzupełnień, Szef Obrony Cywilnej Kraju, Wojewoda, 
Formacje obrony cywilnej „wykonują swoje zadania przy wsparciu organizacji 
proobronnych”. 

[str. 54-55] 

 

 

                                                           
19 Dz. U. z 2016 r. poz. 1534, ze zm. 
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4. WNIOSKI 

Jeżeli Minister Obrony Narodowej widzi celowość dalszego szkolenia członków 
organizacji proobronnych lub potrzebę włączenia organizacji proobronnych 
w system obrony państwa, to należałoby opracować nową koncepcję oraz 
wdrożyć stosowne regulacje prawne dotyczące ich miejsca i roli w tym 
systemie. 

W tym celu konieczne jest ustawowe zdefiniowanie pojęć „działalność 
proobronna” oraz „organizacja proobronna”, a także ustawowe określenie 
zadań dla organizacji proobronnych. 

Należałoby również uregulować prawnie kwestię wspólnych ćwiczeń 
organizacji proobronnych z wojskiem, poprzez określenie roli, zadań oraz 
zasad ich udziału. 

W związku ze stwierdzonymi przez NIK nieprawidłowościami, konieczne jest 
dokonywanie kontroli stopnia realizacji zadań oraz efektywności, rzetelności 
i jakości realizacji zadań na bieżąco i w odniesieniu do zadań istotnych 
i dotowanych wysokimi kwotami. 

Zarówno w ogłoszeniach, jak i w treści umów należy zabezpieczać interesy 
resortu obrony narodowej i skarbu państwa, poprzez określanie wymogów 
dotyczących sposobu realizacji zadania, dokumentowania i rozliczania zarówno 
pod względem rzeczowym, jak i finansowym. 

Szczególną uwagę należy zwracać na rzetelne dokumentowanie i prawidłowe 
rozliczanie zużytej w czasie szkoleń strzeleckich amunicji. 

Zdaniem NIK należałoby dokonać nowelizacji decyzji Nr 187/MON, zwłaszcza  
w zakresie celów i zasad współpracy, adekwatnych do aktualnych potrzeb 
resortu obrony narodowej. 

 

Minister Obrony 
Narodowej 
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5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI 

5.1.  PODZIAŁ KOMPETENCJI ORAZ ORGANIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY 

Z ORGANIZACJAMI PROOBRONNYMI 

Funkcjonowanie w urzędzie MON departamentu dedykowanego do współpracy 
ze społeczeństwem, a więc również z organizacjami proobronnymi, i jednostki 
organizacyjnej poza strukturą MON, która nie posiadała dokumentu 
kompetencyjnego określającego jej zadania, a jednocześnie wkraczała 
w kompetencje innych jednostek i komórek, nie ponosząc przy tym 
odpowiedzialności, zdaniem Izby było nieuzasadnione. 

5.1.1. DEPARTAMENT EDUKACJI, KULTURY I DZIEDZICTWA 

W wyniku zmian organizacyjnych w Ministerstwie Obrony Narodowej, 
w kontrolowanym okresie funkcjonowały trzy departamenty odpowiedzialne  
za współpracę z organizacjami proobronnymi. 

Do 31 marca 2015 r. departamentem właściwym do współdziałania 
z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie tworzenia obywatelskiego 
zaplecza systemu obronności był Departament Wychowania i Promocji 
Obronności (DWiPO).  

W wyniku zarządzenia Nr 6/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 
2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego 
Ministerstwa Obrony Narodowej20 od dnia 1 kwietnia 2015 r. za prowadzenie 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi 
w ramach porozumień i umów w zakresie umacniania obronności państwa 
poprzez udostępnianie zasobów majątkowych wojska na podstawie planów 
współpracy, udzielanie dotacji celowych na realizację zadań publicznych oraz 
nieodpłatne przekazywanie mienia ruchomego Skarbu Państwa oraz 
rozpatrywanie wniosków o zawarcie porozumień z Ministrem i obejmowanie 
przez Ministra patronatów honorowych został Departament Komunikacji 
Społecznej (DKS), który zastąpił DWiPO. 

W związku z wprowadzeniem nowego regulaminu organizacyjnego 
Ministerstwa Obrony Narodowej, wprowadzonego zarządzeniem Nr 33/MON 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu 
organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej21, od dnia 8 września 2015 r. 
DKS został zastąpiony przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa. 

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa odpowiada za koordynację 
w resorcie działań w zakresie edukacji, kultury i dziedzictwa, a także 
współpracę resortu ze społeczeństwem. Do zadań Departamentu należy 
w szczególności definiowanie celów strategicznych, projektowanie rozwiązań 
systemowych oraz realizowanie kampanii i działań w obszarze kultury, tradycji 
narodowych  
i orężnych, symboliki wojskowej i ceremoniału wojskowego, edukacji 
historycznej i obywatelskiej, dziedzictwa oraz współpracy ze społeczeństwem. 

Departament odpowiada za realizację przedsięwzięć związanych  
z upowszechnianiem oraz kultywowaniem tradycji narodowych i orężnych, 
w szczególności dotyczących: ceremoniału wojskowego, edukacji 
obywatelskiej, dziedziczenia tradycji przez jednostki wojskowe, nadawania 
nazw wyróżniających i imion patronów, ustanawiania świąt wojskowych, 
nadawania sztandarów wojskowych oraz symboliki wojskowej oraz 

                                                           
20 Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2015 r. poz. 68. 
21 Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2015 r. poz. 250, ze zm. 
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koordynację i współorganizację uroczystości z udziałem wojskowej asysty 
honorowej. 
Departament realizuje zadania na rzecz upowszechniania wiedzy w zakresie 
ochrony dóbr kulturalnych w resorcie oraz sprawuje nadzór merytoryczny  
w zakresie funkcjonowania klubów jednostek wojskowych i sal tradycji oraz 
nad działalnością orkiestr wojskowych. 
Do zadań Departamentu należy prowadzenie spraw wynikających z udzielania  
i rozliczania dotacji celowych Ministra na finansowanie zadań publicznych, 
uzgadnianie zakresów działalności stowarzyszeń prowadzących działalność 
bezpośrednio związaną z obronnością państwa, koordynowanie planowania  
i realizacji przedsięwzięć partnerów społecznych z udziałem resortu oraz 
zawierania porozumień o współpracy z Ministrem, a ponadto dotyczących 
obejmowania patronatów honorowych oraz uczestnictwa Ministra  
w komitetach honorowych. 
Departament wykonuje również czynności nadzoru wobec fundacji, dla których 
Minister ON jest „ministrem właściwym” 

Zgodnie z § 11 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony 
Narodowej22, komórki organizacyjne funkcjonują na podstawie etatu, 
regulaminu organizacyjnego i szczegółowego zakresu działania, który 
zatwierdza Dyrektor Generalny na wniosek kierownika danej komórki 
organizacyjnej (§ 11 ust. 2). 

Dyrektor DEKiD nie przekazał Dyrektorowi Generalnemu MON  
do zatwierdzenia Szczegółowego zakresu działania od czerwca 2016 r.  
tj. od momentu powstania do zakończenia kontroli. 

Zgodnie z § 2 powołanego zarządzenia nr 33/MON „Szczegółowe zakresy 
działania komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej zostaną 
przedstawione do zatwierdzenia, zgodnie z § 11 ust. 2 regulaminu 
organizacyjnego, o którym mowa w § 1, do dnia 18 grudnia 2015 r.” 

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej (poprzednik Departamentu 
Edukacji, Kultury i Dziedzictwa) nie przedstawił Dyrektorowi Generalnemu 
MON do zatwierdzenia Szczegółowego zakresu działania ani w terminie  
do 18 grudnia 2015 r., ani do czerwca 2016 r. tj. do końca funkcjonowania DKS. 

DKS funkcjonował na podstawie Szczegółowego zakresu działania 
zatwierdzonego w dniu 1.04.2015 r., tj. przed wejściem w życie zarządzenia 
33/MON. 

Oznacza to, że departament właściwy do spraw współpracy ze społeczeństwem 
przez cały 2016 r. i cały 2017 r. funkcjonował bez jednego z podstawowych 
dokumentów kompetencyjnych. 

5.1.2. BIURO DO SPRAW PROOBRONNYCH 

W okresie objętym kontrolą nastąpiło wiele zmian strukturalno-
organizacyjnych w zakresie współpracy resortu obrony narodowej 
z organizacjami proobronnymi. 

Z dniem 20 listopada 2014 r. decyzją Nr 460/MON23 został powołany 
Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Społecznych Inicjatyw 
Proobronnych. 
Do zadań Pełnomocnika należało m.in.: 

1) nawiązanie i koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi 
o charakterze proobronnym; 

                                                           
22 Wprowadzonego Zarządzeniem Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 

2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej – Dz. Urz. MON 
z 2015 r. poz. 250 ze zm. 

23 Decyzja Nr 460/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie 
powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Społecznych Inicjatyw 
Proobronnych. Dz. Urz. MON poz. 373 – uchylenie z dniem 23 listopada 2015 r. 
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2) przygotowanie propozycji systemowych rozwiązań w resorcie obrony 
narodowej, dotyczących koordynowania i wspierania inicjatyw 
związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa państwa; 

3) włączenie uczelni wojskowych oraz innych komórek i jednostek 
organizacyjnych resortu obrony narodowej do ścisłej współpracy 
z organizacjami pozarządowymi o charakterze proobronnym.  

Na podstawie decyzji Nr 253/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 
29 czerwca 2015 r. w sprawie przeformowania Zespołu do Spraw 
Profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Biuro do Spraw 
Proobronnych24 z dniem 15 lipca 2015 r. zostało powołane Biuro do Spraw 
Proobronnych, które stanowiło jednostkę organizacyjną podległą  
i bezpośrednio podporządkowaną Ministrowi Obrony Narodowej, na mocy 
decyzji Nr 394/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2015 r. 
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 
Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim 
podporządkowaniem25. 

Po 2 tygodniach, na mocy decyzji Nr 403/MON Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 21 października 2015 r. zmieniającej decyzję w sprawie wykazu jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego 
nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem26 
podporządkowanie Biura do Spraw Proobronnych zostało zmienione i z dniem 
23 października 2015 r.27 Biuro zostało podporządkowane Rektorowi-
Komendantowi Akademii Obrony Narodowej (dalej: AON). 

Zmianę dotyczącą podporządkowania wprowadzono również w decyzji  
Nr 404/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2015 r. 
zmieniająca decyzję w sprawie przeformowania Zespołu do Spraw 
Profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Biuro do Spraw 
Proobronnych28. 

Po miesiącu, z dniem 24 listopada 2015 r., nastąpiła kolejna zmiana, 
wprowadzona decyzją Nr 467/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 
23 listopada 2015 r. zmieniającą decyzję w sprawie wykazu jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego 
nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem29, na podstawie 
której Biuro ponownie zostało podporządkowane Ministrowi Obrony 
Narodowej. 

Zadaniem Biura było wsparcie systemu obronnego przez wykorzystanie 
potencjału obronnego organizacji pozarządowych o charakterze proobronnym  
i uczniów kształcących się w tzw. klasach mundurowych oraz wzmocnienie ich 
identyfikacji z tradycją i dziedzictwem narodu oraz Wojska Polskiego. Biuro  
do Spraw Proobronnych było odpowiedzią resortu obrony narodowej  
na wielkie zainteresowanie społeczeństwa sprawami obronności, rosnącą  
w ostatnich latach liczbą związków strzeleckich oraz innych organizacji 
proobronnych w Polsce, a także dużą popularnością klas o profilu 
mundurowym.  

W Polsce do organizacji o szeroko rozumianym charakterze proobronnym 
i wspierającym obronność należy ok. 100 tys. osób, dodatkowo w klasach 
mundurowych uczyło się ok. 55 tys. uczniów. Biuro wspierało organizacje 
proobronne i klasy mundurowe, traktując priorytetowo: kształtowanie postaw 
patriotycznych wśród polskiej młodzieży; szerzenie edukacji obronnej 
w organizacjach pozarządowych, w szkołach ponadgimnazjalnych oraz 
uczelniach; udział organizacji proobronnych w systemie zarządzania 

                                                           
24 Niepublikowana. 
25 Dz. Urz. MON poz. 282, ze zm. Uchylenie z dniem 7 grudnia 2015 r. 
26 Dz. Urz. MON poz. 286. 
27 Dzień ogłoszenia decyzji w Dz. Urz. MON. 
28 Niepublikowana. 
29 Dz. Urz. MON. poz. 325. 
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kryzysowego w państwie; wspieranie szkolenia członków organizacji 
proobronnych i uczniów klas mundurowych w zakresie przygotowania ich  
do służby wojskowej (przede wszystkim w formacjach WOT).  

Biuro do Spraw Proobronnych koncentrowało swoje działania na współpracy 
z istniejącymi związkami strzeleckimi i organizacjami proobronnymi, a także 
szkołami posiadającymi klasy mundurowe oraz uczelniami prowadzącymi 
kierunki związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.  

Biuro do Spraw Proobronnych koordynowało udział wojska w szkoleniu 
organizacji proobronnych, organizowało kursy oraz pokazy szkolenia 
w różnych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. Przygotowywało 
również programy szkoleniowe, zarówno podstawowe jak i doskonalące, 
których realizacja miała zwiększyć potencjał, umiejętności i kompetencje 
szkolonych. Biuro, wspólnie z organizacjami proobronnymi i przy pomocy 
wojska, planuje przeszkolić w każdym roku od 2.000 do 3.000 członków 
organizacji proobronnych. Biuro próbowało podejmować we współpracy 
z organizacjami, działania zmierzające do zmiany aktów prawnych tak, aby 
organizacje te mogły szerzej korzystać z infrastruktury wojskowej oraz z broni 
na czas szkolenia.  

Zasadnicze zadania Biura w obszarze szkoleniowym to: 

 planowanie, organizowanie, standaryzowanie i koordynowanie procesu 
szkolenia organizacji proobronnych i klas mundurowych; 

 organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć szkoleniowych, 
przeznaczonych dla organizacji proobronnych i klas mundurowych  
we współpracy z jednostkami wojskowymi i komórkami 
organizacyjnymi resortu ON; 

 opracowywanie wniosków i propozycji obejmujących plany, programy 
szkolenia oraz standardy szkolenia, infrastruktury i miejsc szkolenia; 

 opracowywanie, pozyskiwanie i dystrybucja materiałów wspierających 
proces szkolenia organizacji proobronnych i klas mundurowych; 

 ustalanie wymogów i wskazywanie potrzeb w zakresie szkolenia 
organizacji proobronnych na rzecz SZ RP oraz koordynowanie procesu 
tego szkolenia; 

 wsparcie rozwoju potencjału i umiejętności kandydatów-ochotników 
(z organizacji proobronnych i klas mundurowych) na potrzeby rezerw 
osobowych SZ RP i nowo tworzonych wojsk OT; 

 wizytacje i pomoc merytoryczna w organizacji przedsięwzięć 
szkoleniowych przez organizacje proobronne i klasy mundurowe. 

Zgodnie z § 2 pkt 2 decyzji Nr 323/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 
11 sierpnia 2015 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-
etatowej w resorcie obrony narodowej30 (dalej: decyzja Nr 323/MON), 
dokumentem kompetencyjnym jest: statut, regulamin organizacyjny, zakres 
czynności, szczegółowy zakres działania, zakres obowiązków. 

Decyzją Nr 393/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2015 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Biura do Spraw Proobronnych31, 
z dniem podpisania, został nadany Biuru szczegółowy zakres działania, 
określony w załączniku do decyzji. 

W październiku 2015 r., w związku ze zmianą podporządkowania Biura 
Rektorowi-Komendantowi AON, decyzją Nr 452/MON Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia decyzji w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Biura do Spraw Proobronnych32, Minister 
Tomasz Siemoniak, w ostatnim dniu swojego urzędowania, uchylił szczegółowy 
zakres działania Biura, uzasadniając to zapisami wynikającymi z § 3 ust. 1 pkt 
11 oraz § 4 ust. 1 pkt 7 decyzji Nr 323/MON, zgodnie z którymi podmiotem 

                                                           
30 Dz. Urz. MON poz. 245, ze zm. 
31 Niepublikowana. 
32 Niepublikowana. 
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właściwym do opracowania i nadania projektu szczegółowego zakresu 
działania Biura do Spraw Proobronnych był Rektor-Komendant AON. 

Urzędujący od 16 listopada 2015 r., tj. od dnia uchylenia szczegółowego 
zakresu działania Biura do Spraw Proobronnych, Minister Obrony Narodowej 
Antoni Macierewicz, z dniem 24 listopada 2015 r. ponownie podporządkował 
Biuro bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej. 

Komendant-Rektor AON w okresie między 16 a 24 listopada 2015 r. nie 
opracował projektu szczegółowego zakresu działania Biura do Spraw 
Proobronnych. Projekt nie został również opracowany, a szczegółowy zakres 
zadań nie został nadany po ponownym podporządkowaniu Biura Ministrowi 
Obrony Narodowej. 

W trakcie kontroli Biuro twierdziło, że działa na podstawie szczegółowego 
zakresu działania określonego w decyzji nr 393/MON. 

Dyrektor Biura wyjaśnił, że „sytuacja taka wynika z faktu, że treść decyzji Nr 452/MON Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia decyzji w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Biura do Spraw Proobronnych nie była publikowana  
w Dzienniku Urzędowym MON i nie została udostępniona do wiadomości Biura. Biuro nie  
ma danych na temat instytucji opracowującej projekt ani przyczyn nie rozesłania tekstu 
przedmiotowej decyzji.” 

Biuro powstało 15 lipca 2015 r., szczegółowy zakres działania został nadany 
7 października 2015 r., a uchylony 16 listopada 2015 r. Oznacza  
to, że od momentu powstania Biura do końca kontrolowanego okresu  
(31 grudnia 2017 r.) było 900 dni, z czego szczegółowy zakres działania 
obowiązywał przez 40 dni. Przez 860 dni, a więc przez 95,6% czasu Biuro nie 
posiadało szczegółowego zakresu działania. 

Szczegółowy zakres działania został nadany Biuru do Spraw Proobronnych  
po zakończeniu kontroli, decyzją Nr 5/WS Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2018 r. 

Art. 98k ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że pierwszeństwo w powołaniu  
do terytorialnej służby wojskowej przysługuje m.in. członkom proobronnych 
organizacji pozarządowych, które podpisały porozumienie o współpracy 
z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek wojskowych, 
posiadającym rekomendacje władz tych organizacji.  

Ani w tej ustawie, ani innym akcie prawnym nie zdefiniowano pojęcia 
„proobronnych organizacji pozarządowych”. 

Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych wyjaśnił, że: „Biuro nie dysponuje wiedzą na temat 
przyczyn braku definicji tego pojęcia w przepisach ustawy lub innych aktów prawnych, bowiem nie 
brało udziału w opracowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej i projektów aktów wykonawczych do ustawy.” 

W skład Biura do Spraw Proobronnych wchodził Zespół Organizacyjno-
Legislacyjny, do którego zadań, zgodnie z uchylonym szczegółowym zakresem 
działania należeć powinno m.in.: 

 opracowywanie propozycji zmian przepisów prawnych związanych ze współpracą 
z organizacjami pozarządowymi na rzecz wsparcia systemu obronnego państwa, a także 
ustawodawstwa powszechnego mającego związek z tymi obszarami; 

 wypracowywanie kierunków niezbędnych zmian systemu prawnego w zakresie organizacji  
i przygotowania szkolenia wojskowego organizacji proobronnych oraz merytoryczne 
przygotowywanie propozycji zmian w stosownych aktach prawnych; 

 analizowanie aktów prawnych w zakresie dotyczącym przebiegu i doskonalenia procesu 
współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami proobronnymi i innych obszarów 
odnoszących się do obronności, służby wojskowej i funkcjonowania Sił Zbrojnych RP; 

 wspieranie organizacji proobronnych w zakresie opiniowania i przygotowania dokumentów 
prawnych związanych z ich działalnością na rzecz systemu obronnego państwa; 
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 współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkami 
organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanymi,  
w zakresie działań organizacyjno-prawnych wymaganych do realizacji wsparcia Sił Zbrojnych 
RP przez organizacje proobronne, w tym, w systemie zarządzania kryzysowego; 

 sporządzanie opinii projektów aktów prawnych odnoszących się do współpracy z organizacjami 
proobronnymi oraz innych obszarów dotyczących obronności, służby wojskowej 
i funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, a ponadto informowanie o wejściu w życie i zakresie regulacji 
aktów prawnych mających wpływ na sprawy obronne, funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP 
i współpracę z organizacjami proobronnymi; 

 przygotowywanie propozycji do zamierzeń (planów) legislacyjno-prawnych podejmowanych  
na szczeblu rządowym lub resortowym; 

 monitorowanie prac parlamentarnych i rządowych, mających wpływ na kwestie obronności oraz 
wnioskowanie o podjęcie niezbędnych działań w tym obszarze przez właściwe osoby funkcyjne; 

 reprezentowanie Biura przy rozpatrywaniu projektów aktów prawnych opracowywanych 
w resorcie obrony narodowej, których treść ma związek z działalnością Biura. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że Biuro do Spraw Proobronnych nie 
brało udziału w nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej, tj. jedynej ustawy, w której jest mowa o „proobronnej 
organizacji pozarządowej”. 

5.1.3. DOWÓDZTWA 

Decyzja Nr 187/MON stanowi, że współpraca z organizacjami pozarządowymi 
i innymi partnerami społecznymi jest prowadzona przez kierownika jednostki 
organizacyjnej od szczebla dowódcy jednostki wojskowej. 

Dowódca jednostki wojskowej uwzględnia przedsięwzięcia partnerów 
społecznych i potrzeby związane z ich realizacją w planie zasadniczych 
przedsięwzięć oraz w przewidywanych limitach sprzętu wojskowego i środków 
materiałowych. 

Nadzór nad realizacją współpracy z partnerami społecznymi przez podległe 
jednostki wojskowe, a także obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie należą 
do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz Komendanta 
Głównego Żandarmerii Wojskowej. 

Mimo utworzenia od 2017 r. WOT, na Dowódcę WOT nie zostały nałożone 
żadne obowiązki w tym zakresie, ponieważ decyzja Nr 187/MON nie została 
znowelizowana. Dowódca WOT mimo to przesyła dokumenty określone 
w decyzji Nr 187/MON oraz stosuje zasady współpracy w niej określone. 

5.1.4. KOMISJA 

Zgodnie z punktem 4 decyzji 310/MON w sprawach zlecania zadań publicznych 
w resorcie obrony narodowej powołano nieetatową Komisję do Spraw Zlecania 
Zadań Publicznych w Zakresie Obronności, zwaną dalej "Komisją", jako organ 
doradczy osoby zajmującej kierownicze stanowisko MON. 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie Komisja była zobowiązana do oceny ofert pod względem: 
 możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację 

pozarządową,  
 kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,  
 proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale 

których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne; 
 planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, 

osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej 
członków; 

Zadania Komisji  
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 współpracy organizacji pozarządowej z resortem obrony narodowej  
w latach poprzednich, uwzględniając rzetelność i terminowość oraz 
sposób rozliczenia otrzymanych środków dotacji. 

Zgodnie z punktem 5 decyzji 310/MON w skład nieetatowej Komisji do Spraw 
Zlecania Zadań Publicznych w Zakresie Obronności (dalej: Komisji) wchodzili: 

1) Przewodniczący - Pan Sławomir FRĄTCZAK; 
2) Członkowie - przedstawiciele: 

a) osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony 
Narodowej, 

b) Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 
c) Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu 

Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej – 
w zależności od potrzeb i specyfiki zadań publicznych, 

d) Dyrektora Departamentu Budżetowego, 
e) komórki właściwej do spraw współpracy ze społeczeństwem; 

3) nie więcej niż dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, 
o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, i podmioty wymienione w art. 3 ust. 
3 ustawy; 

4) Sekretarz Komisji - wyznaczony przez dyrektora komórki właściwej  
do spraw współpracy ze społeczeństwem, bez prawa głosu. 

Dyrektor Biura ds. Proobronnych w dniu 22 stycznia 2016 r. wystąpił  
do Podsekretarza Stanu w MON z prośbą o wyrażenie zgody na rozpoczęcie 
prac zmierzających do zmiany decyzji Nr 310/MON, polegającej na włączeniu 
przedstawiciela Dyrektora Biura ds. Proobronnych do nieetatowej Komisji, jako 
jej stałego członka. W odpowiedzi Dyrektor Departamentu Komunikacji 
Społecznej przygotował Notatkę dla Podsekretarza Stanu w MON, w której 
m.in. poinformował, że udział przedstawiciela Biura w pracach Komisji jest 
możliwy w oparciu o pkt 5 decyzji, jako przedstawiciela Podsekretarza Stanu 
w MON, w którego podporządkowaniu znajduje się Biuro. Ponadto wskazano, 
że udział przedstawiciela Biura w pracach Komisji, jako stałego członka, nie 
gwarantuje jej bezstronności. 

Dyrektor Biura ds. Proobronnych w dniu 16 marca 2016 r. ponownie wystąpił 
do Podsekretarza Stanu w MON z prośbą o poparcie wniosku o zmianę decyzji 
Nr 310/MON dotyczącej włączenia przedstawiciela Biura do nieetatowej 
Komisji. W odpowiedzi Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej 
poinformował Dyrektora Biura, że przedstawiciel Biura może uczestniczyć 
w pracach Komisji na podstawie polecenia wydanego przez Podsekretarza 
Stanu, bez konieczności nowelizowania przedmiotowej decyzji. 
Zgodnie z decyzją nr 63/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca  
2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim 
podporządkowaniem33 Biuro ds. Proobronnych zostało bezpośrednio 
podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej. Dlatego w dniu 4 kwietnia 
2016 r. Dyrektor Biura wystąpił do Ministra Obrony Narodowej o wyrażenie 
zgody na udział przedstawiciela Biura w pracach Komisji. 
W dniu 6 kwietnia 2016 r. Dyrektor Biura ds. Proobronnych poinformował 
Przewodniczącego Komisji, że Minister Obrony Narodowej wyraził zgodę  
na udział przedstawiciela Biura w pracach Komisji, załączając kopię pisma. 
Na podstawie przedmiotowego pisma i udzielonej w nim zgody, jak również 
roboczych ustaleń z Dyrektorem Biura ds. Proobronnych, po wielokrotnych 
rozmowach i prośbach Dyrektora Biura oraz jego podwładnych, podjęto 
decyzję, że pracownicy Biura uczestniczyć będą w pracach Komisji, z prawem 
głosu, występując jako przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej. 
W efekcie każdorazowo przesyłano zaproszenie do udziału pracowników Biura 
w posiedzeniach Komisji uznając, że Biuro posiada prerogatywy w tej kwestii.  

                                                           
33 Dz. Urz. MON z 2016 r. poz. 38. 
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Wniosek Dyrektora Biura do Spraw Proobronnych do Ministra Obrony 
Narodowej dotyczył jednorazowego udziału przedstawicieli Biura 
w posiedzeniach Komisji w dniach 5-6 kwietnia 2016 r. i został pozytywnie 
rozpatrzony nie przez Ministra Obrony Narodowej, tylko przez Szefa Gabinetu 
Politycznego poprzez dokonanie adnotacji „zgoda”. 

Dyrektor DEKiD pytany kto udzielił zgody na udział przedstawiciela Biura do Spraw 
Proobronnych w pracach Komisji (czyj podpis widnieje na piśmie) wyjaśnił, że: „autorem pisma 
skierowanego do Ministra Obrony Narodowej, na którym widnieje adnotacja <<Zgoda>> i podpis, 
jest Dyrektor Biura ds. Proobronnych. Dlatego pytanie o identyfikację osoby, która udzieliła zgody 
i podpisała się na piśmie, należy skierować do Dyrektora Biura, który wyraźnie w piśmie 
skierowanym do Przewodniczącego Komisji, napisał, <<że Minister Obrony Narodowej wyraził 
zgodę na udział przedstawiciela Biura w pracach Komisji do Spraw Zlecania Zadań Publicznych 
w Zakresie Obronności, z prawem głosu>>.” 

 

Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych pytany kto udzielił zgody na udział przedstawiciela 
Biura do Spraw Proobronnych w pracach Komisji (czyj podpis widnieje na piśmie) wyjaśnił, że: 
„Pismo z odręcznie wpisaną zgodą na udział przedstawiciela Biura do Spraw Proobronnych 
w pracach Komisji do Spraw Zadań Publicznych w Zakresie Obronności zostało przesłane do Biura 
z Centrum Operacyjnego MON drogą służbową w dniu 6 kwietnia 2016 r. (Nr wch. 343/16). 
Informacja ta nie budziła wątpliwości, tym bardziej, że Minister Obrony Narodowej może, zgodnie 
z punktem 5 lit. a Decyzji Nr 310/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. 
w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej, skierować 
swojego przedstawiciela do prac Komisji do Spraw Zadań Publicznych w Zakresie Obronności. 
Adnotacja wyrażająca zgodę na udział przedstawiciela Biura do Spraw Proobronnych w pracach 
Komisji do Spraw Zadań Publicznych w Zakresie Obronności została zamieszczona na piśmie  
do Ministra Obrony Narodowej, wysłanym oficjalną pocztą wojskową. Pismo to zostało zwrócone 
również oficjalnie z Centrum Operacyjnego MON. Zgodnie z § 20 pkt 1 regulaminu organizacyjnego 
Ministerstwa Obrony Narodowej, wprowadzonego zarządzeniem Nr 33/MON Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony 
Narodowej34, Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej odpowiada za zabezpieczenie 
bieżącej działalności Ministra i zarządzanie procesem komunikacji wewnętrznej resortu, zatem nie 
było podstaw do kwestionowania zgody Ministra Obrony Narodowej na udział przedstawiciela 
Biura w pracach Komisji.” 

Skutkiem tego było dopuszczenie przez przewodniczącego Komisji, 
a jednocześnie Dyrektora DEKiD, do stałego udziału w pracach Komisji 
przedstawicieli Biura wbrew decyzji nr 310/MON i wbrew wyrażanym 
wcześniej przez DEKiD obawom dotyczącym bezstronności. 

Doprowadziło to do sytuacji, w której przedstawiciele Biura, będąc autorami 
(lub współautorami) ofert i po wstępnych uzgodnieniach z konkretną 
organizacją pozarządową, oceniali tę ofertę w ramach Komisji i co najmniej 
współdecydowali o wysokości dotacji dla tej organizacji. 

Komisja pozytywnie oceniała oferty, pomimo: 
 braku możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot, który nie 

posiadał stosownych uprawnień;  
 braku rozliczenia się z uprzednio otrzymanych środków dotacyjnych przez 

beneficjentów dotacji; 
 braku wskazania zasobów kadrowych i kwalifikacji osób do realizacji 

zadania, co było wymagane w art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie.   

Komisja bezkrytycznie przyjmowała koszty zadań proponowanych przez 
organizacje pozarządowe bez dokonywania jakichkolwiek analiz i ocen  
w zakresie ich wysokości. Pomimo, że przekazywane beneficjentom środki 
miały charakter publiczny, w procesie oceny ofert i kosztów nie stosowano 
żadnych wyznaczników. Nie gwarantowało to realizacji przepisu art. 44 ust. 3 
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych35, tj. 
zachowania zasady oszczędności i celowości wydatkowania środków 
publicznych. Świadczy to o dowolności postępowania Komisji przejawiającej 
się w podejmowaniu odmiennych decyzji w podobnych sytuacjach.  

                                                           
34 Dz. Urz. MON poz. 250, ze zm. 
35 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077. 
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Włączenie do składu Komisji – z prawem głosu – Przedstawiciela Biura  
ds. Proobronnych sprzyjało powstaniu mechanizmów polegających  
na powiązaniach podmiotów ubiegających się o dotacje z przedstawicielami 
resortu. Na etapie planowania Biuro zgłaszało propozycje tematów 
dedykowanych konkretnym organizacjom pozarządowym. Następnie podmioty 
te, posiadając wiedzę o planowanych konkursach, składały oferty wpisujące się 
w koncepcje resortu, które jednocześnie oceniał przedstawiciel Biura  
ds. Proobronnych.  

Tym samym organizowane konkursy ofert na realizację zadań publicznych nie 
miały charakteru otwartego konkursu ofert.   

 

5.2.  FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI PROOBRONNYMI 

Resort obrony narodowej współpracował z organizacjami pozarządowymi 
(w tym proobronnymi oraz klasami mundurowymi) poprzez: 

1) udzielanie wsparcia merytorycznego i logistycznego dla inicjatyw 
partnerów społecznych (obejmujące między innymi: pomoc 
organizacyjną, aktywne uczestnictwo przedstawicieli resortu 
w przedsięwzięciach partnera społecznego, udostępnianie uzbrojenia 
i sprzętu wojskowego36, pomieszczeń, poligonów, hal sportowych, 
strzelnic oraz innych nieruchomości lub ich części niezbędnych  
do realizacji inicjatyw uwzględnionych w planach, a także udział 
żołnierzy w tych inicjatywach) – na podstawie zawartych porozumień, 

2) nieodpłatne przekazywanie mienia ruchomego Skarbu Państwa 
będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, 

3) zlecanie zadań publicznych. 

Celem resortu obrony narodowej w zakresie współpracy z organizacjami 
proobronnymi było kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, 
nauka oraz doskonalenie umiejętności przydatnych w systemie obronnym 
państwa. Realizacji tego celu służyły wszystkie formy wsparcia udzielanego 
partnerom społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć 
o charakterze szkoleniowym. Wsparcie to miało wymiar bezpośredni 
i pośredni. 

Bezpośrednie wsparcie szkolenia skierowanego do partnerów społecznych 
realizowane było w ramach planów współpracy, tworzonych na wszystkich 
szczeblach dowodzenia Sił Zbrojnych RP. Udzielanie wsparcia logistycznego, 
organizacyjnego i merytorycznego odbywało się na zasadach określonych 
w decyzji nr 187/MON. 

Uprawnione podmioty kierowały wnioski do dowódców jednostek 
wojskowych, a następnie wnioski te umieszczane były w planach współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. 

Wśród przedsięwzięć przeprowadzonych przez partnerów społecznych przy 
wsparciu logistycznym i merytorycznym jednostek wojskowych, największą 
grupę stanowiły imprezy sportowo-obronne oraz szkolenia w różnych 
specjalnościach przydatnych w wojsku (szkolenia i treningi drużyn 
strzeleckich, mistrzostwa, zawody, kursy, obozy szkoleniowe, rajdy, zloty, 
turnieje). 

Wspierano także różne imprezy masowe, służące promocji obronności (festyny, 
pokazy, pikniki, festiwale, rekonstrukcje historyczne, konferencje, konkursy, 
sympozja, uroczystości rocznicowe i patriotyczno-religijne). 

                                                           
36 Udostępnianie partnerom społecznym uzbrojenia i sprzętu wojskowego, odbywało się odpłatne 

lub nieodpłatne, na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej w trybie wynikającym 
z właściwości komórek i jednostek organizacyjnych resortu. 

Formy współpracy  
z organizacjami 
proobronnymi 
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Z roku na rok przybywa przedsięwzięć szkoleniowych o charakterze 
proobronnym. 

Formą pośredniego wsparcia realizacji przedsięwzięć szkoleniowych 
o charakterze proobronnym było zlecanie realizacji zadań publicznych. 

5.2.1. POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY 

Zgodnie z decyzją Nr 187/MON kierownik jednostki organizacyjnej od szczebla 
dowódcy jednostki wojskowej ma prawo zawierać porozumienia 
z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. 
Porozumienie jest dokumentem potwierdzającym wolę rozwijania stałej 
współpracy i w szczególności: 
1) określa cele, obszar i formy współdziałania, zobowiązania stron, warunki 

i czas współpracy oraz zasady rozwiązania porozumienia; 
2) angażuje partnera społecznego do wykonania określonych zadań z zakresu 

obronności i bezpieczeństwa narodowego przy wsparciu resortu. 

W kontrolowanym okresie w resorcie obrony narodowej liczba podpisanych 
porozumień o współpracy, wg stanu na koniec roku, przedstawiała się 
następująco: 
 

Tabela 1 Liczba porozumień o współpracy podpisanych przez poszczególne instytucje resortu obrony 
narodowej z orgaznizacjami proobronnymi w latach 2014-2017. Opracowanie własne NIK na podstawie 
wyników konyroli. 

Rok  MON SG WP DG RSZ DO RSZ KG ŻW DGW DWOT RAZEM 

2014 87 317 720 8 17 41   1190 

2015 90 295 883 9 17 46   1340 

2016 76 308 941 11 17 46   1399 

2017 76 342 1003 12 16 49 10 1508 

 

5.2.2. PLANY WSPÓŁPRACY 

Zasady współpracy, stanowiące załącznik do decyzji Nr 187/MON, w § 25 ust. 1 
stanowią, że podstawą udzielania wsparcia merytorycznego i logistycznego dla 
inicjatyw partnerów społecznych są plany współpracy. 

Zgodnie z § 22 decyzji Nr 187/MON Dowódca Generalny Rodzajów Sił 
Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu 
Warszawa oraz Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej przesyłają 
uzgodnione plany współpracy do akceptacji Sekretarza Stanu, a Sekretarz Stanu 
przekazuje im zatwierdzone plany do wykonania. 

Plany współpracy DG RSZ, DO RSZ, DGW oraz KGŻW z organizacjami 
pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na 2015 r. i na 2016 r. były 
zatwierdzone przez Podsekretarza Stanu w MON, a nie przez Sekretarza Stanu, 
ponieważ decyzją Nr 5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia  
2014 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej37 została 
zmieniona ranga stanowiska z Sekretarza Stanu na Podsekretarza Stanu, przy 
jednoczesnym pozostawieniu DWiPO jako podległej mu komórki organizacyjnej 
właściwej w zakresie współpracy ze społeczeństwem. 

Skutkiem tego było zatwierdzanie przez 3 lata planów współpracy 
z organizacjami, na podstawie decyzji Nr 187/MON przez niewłaściwą osobę 
z kierownictwa MON. 

                                                           
37 Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 13, ze zm. 
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Obecnie, decyzją Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 marca 
2017 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej38, ponownie 
została zmieniona ranga stanowiska osoby zajmującej kierownicze stanowisko 
w MON, której podległy jest DEKiD – właściwy do spraw współpracy  
ze społeczeństwem, na Sekretarza Stanu. 

Zdaniem NIK w przypadku zmiany podporządkowania osobie zajmującej 
kierownicze stanowisko, należy zmieniać wszystkie obowiązujące decyzje,  
w których wskazana jest osoba z kierownictwa, lub jeszcze lepiej – należałoby 
tak formułować w przepisach stanowiska, aby w przypadku zmian nie było 
konieczności zmiany innych aktów wewnętrznych – np. zamiast „Sekretarz 
Stanu” lepiej wpisywać „osoba zajmująca kierownicze stanowisko w MON 
właściwa do spraw współpracy ze społeczeństwem”.  

Liczba wspólnych przedsięwzięć z partnerami społecznymi systematycznie 
rosła od 3.722 w 2011 r. do 7.834 w 2015 r., a następnie zaczęła spadać  
do 3.974 w 2017 r.  

W ocenie Izby zahamowanie wzrostu wspólnych przedsięwzięć jest zjawiskiem 
pozytywnym. Zdaniem NIK dowódcy jednostek powinni wykazywać się 
większą asertywnością w planowaniu udziału w przedsięwzięciach partnerów 
społecznych. 

 
Rysunek 2 Liczba przedsięwzięć z udziałem partnerów społecznych w latach 2011-2017. Opracowanie 

własne NIK na podstawie wyników kontorli. 

Szczególnie niepokojąca jest liczba przedsięwzięć poza planem, ponieważ  
w ocenie Izby przedsięwzięcia takie częściowo dezorganizują pracę jednostek. 

 
Rysunek 3 Liczba przedsięwzięć z udziałem partnerów społecznych w latach 2014-2017 z podziałem  

na planowe i poza planem. Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontorli. 

                                                           
38 Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 50. 
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W kontrolowanym okresie w Informacjach o wynikach współpracy 
z partnerami społecznymi, dowódcy wskazywali następujące inicjatywy 
najlepiej, w ich ocenie, przyczyniające się do pozyskiwania społecznej polityki 
obronnej państwa: 

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej: 

1) organizacja uroczystych obchodów rocznicowych bitwy pod Dębem Wielkim; 
2) zajęcia dla członków organizacji proobronnych/uczniów klas mundurowych 
3) udział delegacji partnerów społecznych w uroczystościach złożenia przysięgi żołnierzy 

do służby przygotowawczej w Narodowych Siłach Rezerwowych. 

Dowódca Operacyjny RSZ: 
1) Organizacja uroczystości związanych z rocznicami historycznymi w Dowództwie 

Operacyjnym Rodzajów Sit Zbrojnych, podległych jednostkach wojskowych oraz Polskich 
Kontyngentach Wojskowych: 
 Święto Flagi, 
 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3. Maja, 
 Święta Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, rodzajów wojsk oraz 

jednostek wojskowych, 
 Święto Wojska Polskiego, 
 Święto Niepodległości, 
 Rocznica Zaślubin Polski z morzem, 
 Rocznica wstąpienia Polski do NATO. 

2) Udział żołnierzy w akcjach promocyjno - informacyjnych na temat możliwości pełnienia 
służby wojskowej w SZ RP, 

3) Cykl zajęć muzycznych z uczniami Zespołu Szkół nr 76 w Warszawie przeprowadzony 
przez instruktorów z Klubu DO RSZ. 

Dowódca Garnizonu Warszawa: 
1) udział w akcji „Noc Muzeów” organizowanej m.in. przez DGW we współpracy  

ze Stowarzyszeniem Historycznym „Cytadela” oraz mazowieckimi szkołami 
prowadzącymi klasy o profilu mundurowym; 

2) Konferencja Łączności w Sieradzu; 
3) ogólnopolska akcja „Żołnierska Pamięć” realizowana przez DGW i podległe jednostki 

wojskowe w miejscach pamięci narodowej, pomnikach i grobach żołnierzy przy okazji: 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Święta Wojska Polskiego, Święta 
Zmarłych i Narodowego Święta Niepodległości. 

5.2.3. UDOSTĘPNIANIE STRZELNIC I POLIGONÓW 

Jednostki wojskowe podległe DG RSZ w latach 2015-2017 udostępniały 
organizacjom proobronnym oraz uczniom klas wojskowych strzelnice i obiekty 
poligonowe. 

Liczba dni, w których członkowie organizacji proobronnych i uczniowie klas 
wojskowych korzystali ze strzelnic wyniosła odpowiednio: 185, 330 i 394 dni,  
co stanowiło odpowiednio 3,5%, 6,5% i 6,5% dni, w których prowadzono na 
tych obiektach zajęcia pododdziałów SZ RP39. 

W latach 2015-2017 liczba osób z organizacji proobronnych i klas wojskowych 
korzystających ze strzelnic wyniosła - 23.683 (odpowiednio: 7.291, 7.228 
i 9.164) i była wyższa niż liczba żołnierzy rezerwy – 9.123 (odpowiednio: 
1.670, 2.415 i 5.038). 

W tym samym okresie wykorzystanie obiektów poligonowych przez 
organizacje proobronne i klasy wojskowe wyniosło 475 dni (odpowiednio: 117, 
177 i 181). 

Liczba osób z organizacji proobronnych i klas wojskowych korzystających 
z obiektów poligonowych wyniosła 18.458 (odpowiednio: 4.689, 8.262 
i 5.507)40. 

                                                           
39 Jednostki oraz instytucje resortu ON korzystały ze strzelnic przez odpowiednio: 5.126, 4.700 

i 5.304 dni, a żołnierze rezerwy przez 47, 86 i 383 dni. 
40 W tym samym okresie z obiektów poligonowych korzystało 390 żołnierzy rezerwy 

(odpowiednio: 121, 121 i 148), w ciągu 23 dni (odpowiednio: 13, 3 i 7). 
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5.2.4. UDOSTĘPNIANIE AMUNICJI 

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON posiada limit środków 
bojowych (ŚB) do zabezpieczenia przedsięwzięć proobronnych w ramach 
współpracy resortu obrony narodowej z partnerami społecznymi. 
Przedmiotowy limit ŚB dotyczy wybranych asortymentów amunicji i środków 
pozoracji pola walki - w ograniczonej ilości. 

Zgodnie z procedurą opracowaną przez DEKiD, przydział środków bojowych 
(ŚB) jest możliwy tylko w przypadku ujęcia przedsięwzięcia w „Planie 
współpracy dowództwa/JW z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami 
społecznymi w … roku”. Pierwszeństwo w przydziale ŚB mają partnerzy 
społeczni, którzy złożyli stosowne zapotrzebowanie do DEKiD (w poprzednim 
roku, na bieżący rok). Pozostałym partnerom społecznym ŚB mogą być 
przydzielone w miarę możliwości, wynikających z limitu pozostającego 
w dyspozycji DEKiD. Zapis w „Planie współpracy…” o zabezpieczeniu środków 
bojowych z limitu Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa jest wyłącznie 
informacyjny i wymaga potwierdzenia możliwości realizacji przedsięwzięcia 
przez dowódcę jednostki wojskowej (JW), który ma je zrealizować. ŚB mogą 
być wykorzystane do zabezpieczenia przedsięwzięć partnerów społecznych 
wyłącznie pod nadzorem dowódcy JW, która te środki otrzymała. 

W 2016 r. z limitu Departamentu Komunikacji Społecznej pismem nr wych. 
3495/DKS przekazano na zabezpieczenie realizacji przedsięwzięć  
ze Stowarzyszeniem „Fidelis et Instructi Armis” („FIA”) przez Dowódcę 
1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej – 10.000 szt. amunicji (7,62 NB 
wz.43 z poc. PS N/łód) oraz pismem nr 3964/DKS dla przedsięwzięć 
realizowanych przez Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 
w Zegrzu – 4.200 szt. amunicji (7,62 NB wz.43 z poc. PS N/łód). 

W 2017 r. z limitu Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa pismem  
nr wych. 2485/DEKiD przekazano na zabezpieczenie realizacji przedsięwzięć  
ze Stowarzyszeniem „Fidelis et Instructi Armis” („FIA”) przez Komendanta 
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu – 12.600 szt. amunicji 
(7,62 NB wz.43 z poc. PS). 

Na jedno szkolenie strzeleckie, w którym udział brało 20 członków „FIA”, 
udostępniono z limitu DEKiD 5.000 szt. amunicji, co oznacza, że na jednego 
strzelającego przypadało 250 nabojów. 

Dowódca Generalny RSZ wyjaśnił, że „organem planującym zużycie ŚB w ramach planowanego 
przedsięwzięcia jest partner społeczny. Ze względu na brak uregulowań prawnych dotyczących 
rodzajów strzelań jakie powinny wykonywać organizacje proobronne, a tym samym ich ilości oraz 
ilości zużycia amunicji w trakcie poszczególnych strzelań, zasadność zużycia tak dużej ilości 
amunicji na osobę może określić partner społeczny lub DEKiD”. 

5.2.5. ZLECANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Podstawę prawną zlecania przez Ministerstwo Obrony Narodowej 
organizacjom pozarządowym zadań publicznych w zakresie obronności 
stanowiły ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych41, 
decyzja Nr 483/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 
2008 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych w zakresie 
obronności państwa organizacjom pozarządowym42, decyzja Nr 310/MON 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu 

                                                           
41 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
42 Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 266 – uchylenie z dniem 1 września 2015 r. 

Przydział amunicji 
organizacjom 
proobronnym 

Zadania publiczne 



Ważniejsze wyniki kontroli 

31 

zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej43 oraz corocznie 
wydawane przez Ministra Obrony Narodowej decyzje budżetowe. 

Biuro do Spraw Proobronnych posiada możliwość zgłaszania w ramach 
współpracy z organizacjami proobronnymi projektów zadań publicznych. BdSP 
realizowało współpracę z organizacjami pozarządowymi w ramach 
zdefiniowanych przez BdSP zadań publicznych (konkursy ofert). W okresie 
2015-2016 zrealizowanych zostało 10 zadań na łączną kwotę 937.500 zł, 
natomiast na 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na realizację 16 zadań 
publicznych na kwotę 2,09 mln zł z zakresu proobronności i edukacji młodzieży 
klas mundurowych. Szkoleniami zostało objętych ok. 3.000 uczniów oraz 
nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe województw objętych 
I-szym i II-gim etapem tworzenia WOT (podlaskie, lubelskie, podkarpackie, 
warmińsko-mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie). 

W dniu 5 sierpnia 2015 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach44, 
która weszła w życie z dniem 9 listopada 2015 r. W wyniku nowelizacji ustawy 
zmianie uległ m.in. art. 16, w którym ust. 4 otrzymał brzmienie „Zadanie 
publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, 
o której mowa w ust. 1, chyba że umowa ta zezwala na wykonanie określonej 
części zadania przez taki podmiot.”, a ust. 7 został uchylony. 

W 2016 r., a więc po wejściu w życie zmian, w dwudziestu dwóch 
Regulaminach Otwartego Konkursu Ofert, stanowiących Załącznik  
do Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert (nr ew. od 1/2016/OWzS  
do 22/2016/OWzS ogłoszonego 13.09.2016 r.) znajdowało się odwołanie  
do art. 16 ust. 7 – „Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot 
niebędący stroną umowy, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 7 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Intencja powierzenia realizacji części 
zadania innemu podmiotowi (podmiotom) powinna być Ministrowi Obrony 
Narodowej znana na etapie składania oferty oraz powinna zostać określona  
w umowie.” 

Od 3 września 2016 r. weszło w życie, wydane na podstawie znowelizowanej 
ustawy, rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania 
tych zadań45.  

W ocenie NIK wejście w życie rozporządzenia i konieczność stosowania 
nowych wzorów dokumentów sprawiła, że dopiero w konkursach ofert nr 23  
i 24 (ogłoszonych 28.10.2016 r.) znalazło się w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia 
Otwartego Konkursu Ofert postanowienie o zmienionej treści: „Zadanie 
publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, 
z zastrzeżeniem art. 16 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Intencja powierzenia realizacji części zadania innemu 
podmiotowi (podmiotom) powinna być Ministrowi Obrony Narodowej znana  
na etapie składania oferty, a stosowne zezwolenie na wykonanie określonej części 
zadania przez podmiot niebędący strona umowy powinno zostać wyrażone 
w umowie.” 

W ocenie NIK świadczy to o tym, że DEKiD przez rok „nie zauważył”,  
że zmieniła się ustawa. 

                                                           
43 Dz. Urz. MON poz. 232, ze zm. 
44 Dz.U. z 2015 r. poz. 1339. 
45 Dz. U. z 2016 r. poz. 1300. 
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Rysunek 4 Dotacje udzielone przez Ministra Obrony Narodowej fundacjom i stowarzyszeniom w latach 

2014-2017. Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontorli. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w 2016 r. Minister Obrony 
Narodowej udzielił dotacji 32 fundacjom i 100 stowarzyszeniom46 na łączną 
kwotę 10.886.707 zł, co oznaczało, że średnia kwota dotacji na jeden podmiot 
wyniosła 82.475 zł, tymczasem 3 organizacje47, które stanowiły 2,3% 
podmiotów, otrzymały dotacje w łącznej wysokości 2.649.873 zł, tj. 24,3% całej 
kwoty. Oznaczało to, że prawie co czwarty złoty z całości dotacji przeznaczony 
był dla tych 3 organizacji. 

W żadnej ofercie Stowarzyszenie „FIA” oraz Fundacja „Szturman” nie 
przewidywały wkładów rzeczowych i osobowych w postaci świadczeń 
wolontariuszy i pracy społecznej jego członków określonych w art. 15 ust. 1 pkt 
5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdorazowo  
w treści ofert przewidywano koszty koordynacji zadań oraz koszty odpłatnego 
wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją zadań. 

W 2016 r. Stowarzyszenie „FIA” wygrało konkurs na 12 zadań zleconych przez 
Ministra Obrony Narodowej. Ogłoszenie wyników konkursu na zadanie nr 1  
na początku maja 2016 r., a pozostałych 11 zadań w dniu 5 sierpnia 2016 r., 
zamiast zgodnie z regulaminem do dnia 31 marca 2016 r., spowodowało 
drastyczne skrócenie czasu w jakim zadania miały zostać wykonane oraz 
wymusiło realizowanie wielu zadań jednocześnie. Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia, że realizacja 11 zadań w okresie 2,5 miesiąca zamiast planowanych 
podczas składania ofert 8 miesięcy mogła zaburzyć opracowane wcześniej 
harmonogramy i spowodować trudności w realizacji zadań. 

NIK uważa, że skoro Stowarzyszenie nie mogło przeprowadzić szkoleń 
w terminach określonych w ofertach, a spiętrzenie wielu zadań powodowało 
poważne komplikacje w ich właściwej realizacji, powinno odmówić wykonania 
zadań. 

Realizacja kilku zdań w tych samych terminach spowodowała, że np. w dniu 
26 listopada 2016 r. 11 tych samych osób, zgodnie z listami obecności, 
uczestniczyło w dwóch różnych szkoleniach prowadzonych w innych 

                                                           
46 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu 

jednostek, którym przyznano w 2016 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji –  
Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 1. 

47 Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”, Stowarzyszenie „Fideles 
et Instructi Armis – Wierni w Gotowości pod Bronią” oraz Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. 
Kompanii Specjalnej COMMANDO. 
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miejscowościach oddalonych od siebie o 300 km: „Szkolenia strzeleckie dla 
Związków Strzeleckich"48 strzelnica Koszalin oraz „Warsztaty taktyczne dla 
członków organizacji proobronnych, maj”49 Włościejewki strzelnica 
Pokrzywnica. 

Art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie stanowi, że: „Po ogłoszeniu wyników otwartego 
konkursu ofert organ administracji publicznej, bez zbędnej zwłoki, zawiera 
umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji 
zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.” 

Na 35 zbadanych umów, zawartych w 2016 r., 29, tj. 83% zostało podpisanych 
w terminie od 24 do 70 dni po ogłoszeniu wyboru oferty. 

Ówczesny Dyrektor DEKiD wyjaśnił, że: „zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, ustawodawca na organ nałożył obowiązek zawierania umów bez 
zbędnej zwłoki i Ministerstwo zawierało umowy w nakazanym przez ustawodawcę terminie. 
Zwłoka, która mogła mieć miejsce, była uzasadniona okolicznościami sprawy i nie była zbędna.” 

W ocenie NIK umowy nie były zawierane w nakazanym przez ustawodawcę 
terminie, a zwłoka nie była uzasadniona okolicznościami sprawy, tylko 
niewłaściwą organizacją pracy Departamentu. 

Skutkiem nieterminowego zawierania umów z beneficjentami było m.in. 
przekazywanie środków organizacjom pozarządowym po rozpoczęciu przez 
nich zadań i kumulowanie wykonania zadań zaplanowanych w znacznym 
odstępie czasowym (np. maj – wrzesień) w jednym miesiącu. 

W umowach z organizacjami proobronnymi nie zabezpieczano interesów 
resortu obrony narodowej m.in. poprzez rezygnację z konieczności 
dostarczania przez beneficjenta list uczestników z danymi kontaktowymi, czy 
też rozliczania zużytej amunicji, co uniemożliwiało weryfikację prawidłowości 
przeprowadzonych szkoleń. 

W ramach zlecania przez DEKiD zadań, których przedmiotem były zawody 
strzeleckie, kursy strzeleckie lub inne wydarzenia związane z wykorzystaniem 
amunicji, Departament nie określał liczby amunicji do realizacji zadania.  

W przypadku zadań publicznych realizowanych w ramach „wsparcia” warunki 
realizacji zadania były zawarte w ofercie złożonej przez podmiot w odpowiedzi 
na ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert. Podmiot składający ofertę określał 
między innymi liczbę amunicji, jaką przewidywał w trakcie realizacji 
poszczególnych elementów składowych takiego zadania, zazwyczaj wykazując 
liczbę globalną (w kosztorysie) oraz liczbę amunicji w przeliczeniu na jednego 
uczestnika szkolenia (w opisie zadania). 

Natomiast w przypadku większości zadań, które były „powierzone”  
do realizacji uprawnionym podmiotom w zakresie szeroko pojętego szkolenia 
strzeleckiego, wynikały one z propozycji Biura do Spraw Proobronnych. 
Podstawą przygotowania i ogłoszenia Otwartych Konkursów Ofert były 
wnioski składane przez Biuro do Spraw Proobronnych, które pozytywnie 
zostały zarekomendowane Ministrowi Obrony Narodowej do ogłoszenia  
w ramach zlecenia zadania publicznego. Biuro brało również czynny udział 
w wypracowaniu treści ogłoszenia. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że podobne zadania były realizowane 
zarówno w formie „wsparcia”, jak i „powierzenia”. 

W umowach nie było określonego obowiązku przedstawiania list uczestników  
z danymi kontaktowymi, co uniemożliwiało weryfikację uczestnictwa 
w szkoleniach. 

                                                           
48 Zadanie Nr 11. 
49 Zadanie Nr 6. 
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Nie było również wskazania w jaki sposób należy rekrutować uczestników 
szkoleń. 

Przy takim rozwiązaniu to organizacja przeprowadzająca szkolenie decydowała 
kogo i w jakim zakresie przeszkoli. 

Na podstawie umowy 278/2015/543 z 21 sierpnia 2015 r. Stowarzyszenie 
„FIA” przeprowadziło szkolenie dla uczniów klas wojskowych z Zespołu Szkół 
Nr 7 w Warszawie, w ramach którego Prezes Stowarzyszenia przeprowadził 
szkolenie strzeleckie z broni palnej i wystawił fakturę na kwotę 7.600 zł. 

DEKiD zakwestionował złożone przez Stowarzyszenie sprawozdanie z powodu 
zakupu przez „FIA” usługi od Prezesa tego Stowarzyszenia:  

„Jednocześnie, wiedząc, że posiadane przez Stowarzyszenie siły i środki pozwalały na realizację 
zadania publicznego we własnym zakresie, można przyjąć, że zakup usługi polegającej  
na organizacji szkolenia strzeleckiego przez firmę zewnętrzną był zbędny. Niniejszą sprawę 
dodatkowo komplikuje fakt, że zarówno Stowarzyszenie, jak i firmę świadczącą usługę w ramach 
realizacji zadania publicznego reprezentuje ta sama osoba, co w znaczny sposób podważa 
istniejące zaufanie organu do Stowarzyszenia.” 

Prezes „FIA” w odpowiedzi na pismo Dyrektora DEKiD napisał: 

„Odnosząc się do opinii jakoby siły i środki Stowarzyszenia pozwalały na realizację zadania 
publicznego we własnym zakresie chcielibyśmy wyjaśnić co następuje: 

Stowarzyszenia nie posiada broni palnej, nie posiada zdolności prawnej do posiadania broni palnej 
ani zakupu amunicji i nie dysponuje strzelnicą. W związku z czym szkolenie strzeleckie musiało 
zostać oparte o broń, amunicję i strzelnicę podmiotu zewnętrznego. Co więcej stowarzyszenie nie 
mogło broni „wynająć” na czas szkolenie ani kupić amunicji - nie ma takiej możliwości prawnej.  
Na rynku przyjęta jest praktyka łączenia usługi w postaci szkolenia strzeleckiego  
z udostępnianiem broni, zapewnieniem amunicji oraz strzelnicy przez podmiot prowadzący 
szkolenie. Jednocześnie Stowarzyszenie nie posiada uprawnień do prowadzenia zajęć strzeleckich 
na strzelnicy. Zdolność prawną i odpowiedzialność z tym się wiążącą, posiadają wyłącznie 
określone osoby określone osoby ze stosowanymi uprawnieniami.” 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że DEKiD kwestionował zakup 
w 2015 r. usługi przez „FIA” od podmiotu zewnętrznego, posiadał informację 
od „FIA”, że Stowarzyszenie to nie posiada uprawnień do prowadzenia zajęć 
strzeleckich, a mimo to zlecił, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, 
przeprowadzenie w 2016 r. szkoleń strzeleckich na podstawie 5 umów. 

Na podstawie umowy nr 23/2016/3300005551/252 z 23 września 2016 r. 
zlecono Fundacji Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych 
„Szturman” realizację zadania publicznego pn. Organizacja kursu strzeleckiego 
dla prowadzących strzelania uprawniającego do prowadzenia strzelań dla 
członków organizacji proobronnych, pomimo nieposiadania przez podmiot 
uprawnień  
w zakresie realizacji zadania – wydanie legitymacji poświadczającej 
uprawnienia w zakresie prowadzący strzelanie. W tym samym konkursie ofertę 
złożyła Liga Obrony Kraju, która jest podmiotem upoważnionym do nadania 
uprawnień wynikających z przedmiotu zadania. Komisja, odrzucając ofertę LOK 
w uzasadnieniu stwierdziła, że „ciekawszy projekt realizacji tego zadania 
przedstawiła inna organizacja”. Analiza wykonania zadania potwierdziła,  
że Fundacja „Szturman” musiała wystąpić do LOK w celu uzyskania 
obowiązkowego programu szkolenia oraz wytycznych do jego realizacji, a także 
wystawienia uczestnikom kursu certyfikatów „Prowadzącego strzelanie”. Z tego 
tytułu Fundacja dokonała płatności na rzecz LOK w wysokości 24.944,00 zł, nie 
wykazując tego kosztu w sprawozdaniu z realizacji zadania. 

Art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie stanowi, że „Zadanie publiczne nie może być 
realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, o której mowa w ust. 1, 
chyba że umowa ta zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki 
podmiot.” 

Zlecanie zadań 
podmiotom 
nieposiadającym 
uprawnień 

Realizacja zadań przez 
podmiot nieuprawniony 



Ważniejsze wyniki kontroli 

35 

Znowelizowana ustawa daje zatem możliwość zlecenia wykonania 
specjalistycznej usługi podwykonawcy, pod jednym wszakże warunkiem –  
że będzie to określone w umowie, a ten warunek nie był spełniony. 

W umowach zawieranych przez Dyrektora DEKiD (w imieniu Ministra Obrony 
Narodowej) z organizacjami pozarządowymi nie było zezwoleń  
na wykonywanie części zadań przez podmioty niebędące stroną umowy, mimo 
iż faktycznie część zadań wykonywana była przez podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą np. część zadań w zakresie szkolenia strzeleckiego 
przeprowadziła, na podstawie porozumienia z „FIA”, firma jednego z członków 
„FIA”. 

Brak w umowie zezwoleń na wykonanie części zadania przez podmiot 
niebędący stroną umowy, powodował, że organizacja pozarządowa nie miała 
podstaw do zlecania części zadania podwykonawcy, który nie był stroną 
umowy. Działanie takie było nielegalne i spowodowało, że tylko w przypadku 
„FIA” i tylko w przypadku szkoleń strzeleckich i obsługi stacji szkoleniowych, 
wypłacono przedsiębiorcy łączną kwotę 342.120,00 zł. 

W świetle art. 16 ust. 1 ustawy organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy przyjmując zlecenie realizacji zadania 
publicznego w trybie określonym w art. 11 ust. 2 ustawy, zobowiązują się  
do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych 
w umowie. Z kolei stosownie do art. 16 ust. 4 ustawy zadanie publiczne nie 
może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, chyba  
że umowa ta zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki 
podmiot. Tym samym działanie organizacji pozarządowej zlecającej wykonanie 
części zadania bez wiedzy i zgody donatora narusza art. 16 ust. 4 ustawy oraz 
stosowne postanowienia umowy, ponieważ nie wyrażono w nich zgody  
na wykonanie zadania przez inny podmiot. 

Jeżeli więc w umowie nie została określona możliwość wykonania części 
zadania przez inny podmiot oraz nie została uzgodniona z Ministerstwem 
Obrony Narodowej zmiana sposobu realizacji umowy, to tym samym 
wykonanie zadania nastąpiło niezgodnie z warunkami określonymi w tej 
umowie. 

Tym samym środki z dotacji wykorzystane na opłacenie usług wykonanych 
przez podmiot trzeci, niebędący stroną umowy powinny podlegać zwrotowi, 
jako wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, ponieważ wykorzystanie 
dotacji niezgodnie z przeznaczeniem oznacza nie tylko wykorzystanie jej na 
inny, niż określony w umowie cel, ale także wykorzystanie środków niezgodnie 
z warunkami określonymi w umowie. 

Stowarzyszenie „FIA”, zgodnie ze statutem oraz składanymi oświadczeniami, 
powinno prowadzić działalność nieodpłatną pożytku publicznego, polegającą 
m.in. na niedochodowym prowadzeniu wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów. 

Stowarzyszenie „FIA” zawarło umowy na „Warsztaty taktyczne dla członków 
organizacji proobronnych”, na podstawie których Minister Obrony Narodowej 
zlecił realizację zadań w formie wsparcia i udzielił dotacji. 

Stowarzyszenie w złożonych sprawozdaniach wykazało: 
„Warsztaty taktyczne dla członków organizacji proobronnych Maj 2016 r.” Koszty pokryte 
z dotacji – 65.561,07 zł. Koszty pokryte ze środków finansowych własnych – 7.826,42 zł. Koszty 
finansowe pokryte z innych źródeł – 0 zł. 
W sprawozdaniu wykazano, że przeszkolono 200 osób i dołączono listę uczestników obejmującą 
200 nazwisk. 
Na stronie internetowej Stowarzyszenia w informacji dotyczącej zapisów na to szkolenie 
podano: „Darowizna na cele statutowe: 90 zł (dane otrzymasz na maila)”. 
Oznacza to, że jeżeli faktycznie przeszkolono 200 osób i każda wpłaciła 90 zł, to Stowarzyszenie 
uzyskało 18.000 zł. 
W ten sposób pieniądze uzyskane od uczestników szkolenia pozwalały na pokrycie kosztów 
szkolenia wymaganych jako wpłata ze środków własnych w wysokości 7.826,42 zł, a dodatkowy 
zysk dla „FIA” to 10.173,58 zł. 
„Warsztaty taktyczne dla członków organizacji proobronnych Październik 2016 r.” Koszty pokryte 
z dotacji – 68.024,03 zł. Koszty pokryte ze środków finansowych własnych – 7.558,22 zł. Koszty 
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finansowe pokryte z innych źródeł – 0 zł. 
W sprawozdaniu wykazano, że przeszkolono 200 osób i dołączono listę uczestników obejmującą 
200 nazwisk. 
Na stronie internetowej Stowarzyszenia w informacji dotyczącej zapisów na to szkolenie 
podano: „Koszt: 50 zł wpłaty na podane konto Stowarzyszenia (dane otrzymasz na maila)”. 
Oznacza to, że jeżeli faktycznie przeszkolono 200 osób i każda wpłaciła 50 zł, to Stowarzyszenie 
uzyskało 10.000 zł. W ten sposób pieniądze uzyskane od uczestników szkolenia pozwalały  
na pokrycie kosztów szkolenia wymaganych jako wpłata ze środków własnych w wysokości 
7.558,22 zł, a dodatkowy zysk „FIA” to 2.441,78 zł. 
„Warsztaty taktyczne dla członków organizacji proobronnych Wrzesień 2016 r.” Koszty pokryte 
z dotacji – 68.245,51 zł. Koszty pokryte ze środków finansowych własnych – 7.582,83 zł. Koszty 
finansowe pokryte z innych źródeł – 0 zł. 
W sprawozdaniu wykazano, że przeszkolono 200 osób i dołączono listę uczestników obejmującą 
200 nazwisk. 
Na stronie internetowej Stowarzyszenia w informacji dotyczącej zapisów na to szkolenie 
podano: „Darowizna na cele statutowe: 50 zł (dane otrzymasz na maila).” 
Oznacza to, że jeżeli faktycznie przeszkolono 200 osób i każda wpłaciła 50 zł, to Stowarzyszenie 
uzyskało 10.000 zł. W ten sposób pieniądze uzyskane od uczestników szkolenia pozwalały na 
pokrycie kosztów szkolenia wymaganych jako wpłata ze środków własnych w wysokości 
7.582,83 zł, dodatkowy zysk „FIA” to 2.417,17 zł. 

W ocenie NIK mamy tu do czynienia z niezgodną ze statutem działalnością 
odpłatną pożytku publicznego. 

Niezależnie czy wymaganą wpłatę nazwano darowizną na cele statutowe czy 
też wskazano tylko kwotę jaką uczestnik ma wpłacić tytułem kosztów szkolenia  
to zdaniem Najwyższej Izby Kontroli pobierano w ten sposób opłatę  
od uczestników szkolenia. 

W ocenie NIK nie można uznać tych wpłat za darowiznę, mimo takiego 
nazwania, ponieważ zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (art. 888)50 przez 
umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia  
na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Z darowizną mamy więc  
do czynienia wtedy, gdy dajemy coś, co jest naszą własnością, nie oczekując 
niczego w zamian, a w tych przypadkach wpłata na rzecz Stowarzyszenia „FIA” 
była warunkiem udział w szkoleniu. 

Dodatkowo, uzyskane z innych źródeł środki finansowe w postaci opłat  
od adresatów zadania publicznego, nie były wykazane w sprawozdaniach,  
a tym samym część środków pochodząca z dotacji była nienależna. 

W każdym z trzech wymienionych zadań Stowarzyszenie „FIA” zobowiązało się 
do przeszkolenia 200 osób, co powinno skutkować przeszkoleniem łącznie 600 
osób, tymczasem, zgodnie z dołączonymi do sprawozdań listami uczestników, 
zostało przeszkolonych tylko 260 osób, tj. 43,3% zakładanej liczby. 
Spowodowane było to tym, że tylko 80 osób uczestniczyło w jednym szkoleniu, 
20 osób w dwóch szkoleniach, a 160 osób we wszystkich trzech, przy czym 
1 osoba była wykazana dwukrotnie na tej samej liście. 

Mimo iż listy uczestników nie były sporządzane w porządku alfabetycznym, 
158 powtarzających się osób na szkoleniu w zadaniu „Warsztaty taktyczne dla 
członków organizacji proobronnych Wrzesień 2016 r.” i zadaniu „Warsztaty 
taktyczne dla członków organizacji proobronnych Październik 2016 r.” miało ten 
sam numer, a kolejność na wszystkich 3 listach 158 powtarzających się osób 
była jednakowa. 

Prezes Stowarzyszenia, w składanych w trakcie kontroli wyjaśnieniach, wielokrotnie stwierdzał, 
że ani w ofertach, ani w umowie nie było zakazu ponownego uczestnictwa  
w szkoleniach tych samych osób, a „oczywistym jest, że umiejętności strzeleckie nabywa się  
w drodze systematycznych treningów w związku z tym udział tego samego szkolonego w więcej niż 
jednym szkoleniu należy (uznać za) okoliczność pozytywną świadczącą o wysokiej jakości szkolenia 
oraz pobudzenia ambicji u szkolonych.” 

Stowarzyszenie „FIA” zawarło umowę na „Kurs sportowo-strzelecki dla klas 
wojskowych z województwa mazowieckiego”, na podstawie której Minister 
Obrony Narodowej zlecił realizację zadania w formie wsparcia i udzielił dotacji. 

                                                           
50 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.). 
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Stowarzyszenie w złożonych sprawozdaniach wykazało: 
„Kurs sportowo-strzelecki dla klas wojskowych z województwa mazowieckiego” Koszty pokryte  
z dotacji – 33.520,00 zł. Koszty pokryte ze środków finansowych własnych – 3.724,45 zł. Koszty 
finansowe pokryte z innych źródeł – 0 zł. 

Stowarzyszenie wystawiło 2 rachunki dla Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 7 
im. Stefana Bońkowskiego w Warszawie za przeszkolenie przygotowawcze dla 
uczniów – na 10.650 zł oraz na 12.070 zł. 

Rada Rodziców dokonała 3 przelewów na konto „FIA” w kwotach: 10.650 zł 
5.200 oraz 4.822 zł. 

Oznacza to, że Stowarzyszenie uzyskało 20.672 zł, a więc nie tylko nie pokryło 
kosztów ze środków własnych w wysokości 3.724,45 zł, ale dodatkowo 
zarobiło 16.947,55 zł. 

Wynikało to z faktu, że Stowarzyszenie poinformowało Radę Rodziców,  
że koszt szkolenia wyniósł 45.244 zł, a dotacja z Ministerstwa Obrony 
Narodowej wyniosła 24.480 zł, stąd do dopłaty przez Radę Rodziców 
pozostawała kwota 20.672 zł. 

Prezes Stowarzyszenia wyjaśnił, że: „W odniesieniu do Zarzutu niewykazania opłat pobranych  
od adresatów zadania publicznego Stowarzyszenie oświadcza, że wedle znanej mu interpretacji 
regulaminu wpłaty od szkół nie stanowią opłat od adresatów albowiem w każdym przypadku 
adresatami zadania były osoby fizyczne - uczniowie. Środki otrzymane od szkół zostały 
wykorzystane na pokrycie finansowanego wkładu własnego.” 

Według Najwyższej Izby Kontroli pieniądze wpłacone przez Radę Rodziców nie 
były darowizną, tylko opłatą za usługę, co wyraźnie określono w wystawionych 
rachunkach. Poza tym Stowarzyszenie wprowadziło Radę Rodziców w błąd  
co do kosztów szkolenia i wysokości dotacji otrzymanej z MON, w wyniku czego 
uzyskało nieuzasadniony dochód. 

Podobna sytuacja wystąpiła w zadaniu „Kurs sportowo-strzelecki dla klas 
wojskowych z województwa łódzkiego”, gdzie koszty związane z udziałem 
uczniów w szkoleniu w wysokości 3.800 zł (50 zł na ucznia) pokryła Rada 
Rodziców Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach. 

Dyrektor DEKiD, działający w imieniu Ministra Obrony Narodowej, podpisał 
umowę z Fundacją Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych 
„Szturman”51 na Cykl szkoleń specjalistycznych z zakresu szkolenia bojowego dla 
uczniów klas mundurowych oraz członków organizacji proobronnych. Fundacja 
planowała przeprowadzenie ośmiu 2-dniowych szkoleń podzielonych na bloki 
tematyczne: terenoznawstwo, taktyka, ratownictwo przedmedyczne, szkolenie 
strzeleckie, survival, OPBMAR, taktyka wojny partyzanckiej. W szkoleniach 
przewidziany był udział 100 uczestników wraz z obsługą. 

Fundacja przeprowadziła dwa 8-dniowe szkolenia, a nie osiem 2-dniowych,  
co było niezgodne z zawartą umową dotacyjną i ofertą. Realizacja 
2 ośmiodniowych szkoleń, zamiast 8 szkoleń dwudniowych została uzgodniona 
w formie ustnej z Biurem do Spraw Proobronnych. 

Wszystkie ewentualne zmiany wymagały formy pisemnej i mogły być dokonane 
tylko przez Dyrektora DEKiD reprezentującego Ministra Obrony Narodowej. 

W Otwartym Konkursie Ofert nr ew. 6/2016/OWzS została wybrana m.in. 
oferta złożona przez Stowarzyszenie „Fideles et Instructi Armis – Wierni 
w gotowości pod bronią” na „Szkolenie strzeleckie dla Związków Strzeleckich”. 
Umowa na wsparcie realizacji zadania nr 148/2016/3300006039/385 została 
zawarta 19 września 2016 r. W ramach tego zadania Stowarzyszenie planowało 
przeszkolenie 500 członków Związków Strzeleckich w zakresie podstawowych 
kompetencji posługiwania się bronią. Przyznana dotacja wyniosła 90.330 zł. 
Analiza list uczestników szkolenia wykazała, że w szkoleniach brało udział 278 
osób, w tym 10 instruktorów z „FIA”, którzy pobierali wynagrodzenie. Zatem 
liczba przeszkolonych osób w zakresie podstawowym wyniosła maksymalnie 

                                                           
51 Umowa Nr 20/2016/3300005547/249 z dnia 23 czerwca 2016 r.  
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268, czyli 53,6% liczby zaplanowanej, która stanowiła podstawę skalkulowania 
kosztów zadania. 

Ówczesny Dyrektor DEKiD wyjaśnił, że: „przyjęcie sprawozdania (rozliczenie dotacji w pełnej 
wysokości), mimo, że liczba adresatów zadania była mniejsza niż zakładała oferta realizacji 
zadania publicznego nie musi być błędne.  

Uzasadniając swoje stanowisko chciałbym posłużyć się prostym przykładem dotyczącym zadania 
publicznego polegającego na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia (różnego typu). 
Zleceniobiorca w ofercie zakłada przeszkolenie 100 uczestników, przez czterech instruktorów,  
w 25 osobowych grupach szkoleniowych. Jedynym kosztem zadania są koszty związane 
z wynagrodzeniem instruktorów. Jednakże Zleceniobiorca na etapie realizacji zadania publicznego 
znajduje jedynie 80 osób chętnych do udziału w szkoleniu i przeprowadza szkolenie  
w grupach 20 osobowych. Przy założeniu, że wszystkie cele i rezultaty zadania zostały osiągnięte, 
można ocenić, że zadanie zrealizowane jest w sposób właściwy, pomimo że liczba adresatów była 
mniejsza od zakładanej. Jednocześnie należy wskazać, że wkład pracy instruktora na rzecz grupy 
szkoleniowej (czy to 20 czy też 25 osobowej) jest taki sam, a więc wynagrodzenie przewidziane dla 
niego umową nie powinno ulec zmniejszeniu.” 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, DEKiD, prezentując takie stanowisko, 
w większym stopniu reprezentował interesy Stowarzyszenia niż 
zleceniodawcy. 

W 14 szkoleniach strzeleckich „FIA” planowało przeszkolić 1.600 osób (taką 
liczbę wskazano w ofertach). Analiza list wykazała, że niepowtarzających się 
nazwisk było 669, tj. 42% planowanych. 

W każdym Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert, znajdowały się zapisy 
dotyczące terminu wystawienia faktur: „W przypadku wystawienia dokumentu 
księgowego przed dokonaniem zakupu (towaru bądź usługi) jego data 
wystawienia nie może być wcześniejsza niż 30 dni przed datą faktycznego 
odbioru towaru lub wykonania usługi. W przypadku wystawienia dokumentu 
księgowego po dokonaniu zakupu (towaru bądź usługi) jego data wystawienia 
nie może być późniejsza niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu 
w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.” 

W 2016 r. w 4 sprawozdaniach DEKiD akceptował i rozliczał dokumenty 
księgowe wystawione z datą wcześniejszą niż 30 dni przed datą faktycznego 
odbioru wykonania usługi przez beneficjenta określoną w sprawozdaniu oraz 
dokumentów księgowych wystawionych po dokonaniu zakupu towaru i usług 
przez beneficjenta z datą późniejszą niż 15 dnia miesiąca następującego  
po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru i wykonania usług. 

Ówczesny Dyrektor DEKiD wyjaśnił, że: „Ewentualne uchybienia w terminowym wystawieniu 
dokumentów księgowych w opinii departamentu mogą, lecz nie zawsze muszą czynić kosztu 
poniesionego w trakcie realizacji zadania publicznego kosztem niekwalifikowanym. Do każdego 
przypadku nieterminowego wystawienia dokumentu księgowego należy podejść w sposób 
indywidualny. Dlatego też, kierując się obowiązującą w prawie polskim fundamentalną zasadą 
prawa prywatnego (zasada swobody umów) wyrażoną w art. 353 Kodeksu cywilnego należy 
stwierdzić, że zgodnie z tą zasadą, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny 
między nimi według własnego uznania, tak aby jego treść lub cel nie stały w sprzeczności między 
innymi z zasadami współżycia społecznego.” 

Skutkiem tego było zaakceptowanie nieprawidłowych dokumentów 
księgowych na łączną kwotę 36.262,77 zł. 

We wszystkich sprawozdaniach Departament akceptował dowody księgowe 
niezawierające  danych szczegółowo identyfikujących wykonaną usługę lub 
zakup towaru. Na dowodach księgowych dotyczących przewozu osób lub 
wynajmu środka transportu nie określano ilości transportowanych osób, trasy, 
ilości dni świadczonej usługi, stawki za kilometr. Dowody księgowe za usługi 
hotelowe nie zawierały danych dotyczących ilości wykonanych usług oraz ceny 
jednostkowej usługi. Natomiast faktury z realizacji szkoleń strzeleckich nie 
zawierały danych szczegółowych, co do ilości oraz rodzaju amunicji. 
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Kontroli poddano 3552 umów na łączna kwotę 3.476.928,77 zł (30% wartości 

udzielonych w 2016 r. dotacji) i w tym zakresie stwierdzono  nieprawidłowości  

na wszystkich etapach procesu udzielania dotacji z budżetu państwa 

organizacjom pozarządowym przez Departament. Stwierdzono,  

że niewłaściwie rozliczono środki dotacji w wysokości 667.939,89 zł (19% 

środków dotacji poddanych kontroli) z tytułu rozliczenia kosztów 

niekwalifikowanych. 

Art. 152 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
stanowi, że „Zatwierdzenie przez dysponenta części budżetowej lub dysponenta 
środków, o których mowa w art. 127 ust. 2, rozliczenia dotacji w zakresie 
rzeczowym i finansowym, przedstawionego przez obowiązaną do tego jednostkę, 
powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia jego przedstawienia, a w przypadku 
dotacji na realizację zadania za granicą - 60 dni od dnia jego przedstawienia.” 

Z 227 sprawozdań dotyczących rozliczenia umów zawartych w 2016 r. - 167,  
tj. 74% zostało rozliczonych po terminie 30-dniowym (opóźnienie wynosiło  
od 2 dni do kilku miesięcy).  

Ówczesny Dyrektor DEKiD wyjaśnił, że: „Z przyczyn organizacyjno-kadrowych rozliczeniami 
dotacji udzielanych przez Ministra Obrony Narodowej w latach ubiegłych zajmował się wyłącznie 
jeden pracownik. Ponadto, departament nie posiada żadnego specjalistycznego oprogramowania 
wspomagającego analizę i weryfikację sprawozdań z realizacji zadań publicznych (tzw. „generator 
wniosków i sprawozdań ), przez co określony w ustawie 30 dniowy termin rozliczenia dotacji 
liczony od dnia przedstawienia sprawozdania z realizacji zadania publicznego bywał przez organ 
niezachowany.” 

Biuro do Spraw Proobronnych pozytywnie oceniało szkolenia prowadzone 
przez Fundację Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman” 
oraz Stowarzyszenie „Fideles et Instructi Armis - Wierni w Gotowości pod 
Bronią". W sporządzanych notatkach z kontroli merytorycznej realizacji 
zadania publicznego zleconego przez Ministra Obrony Narodowej, 
przedstawiciele Biura pisali o wysokim poziomie merytorycznym 
i organizacyjnym oraz zapewniali o realizacji zadania i osiągnięciu zakładanych 
celów, a także rekomendowali powtórzenie zadań przez tę organizację 
w kolejnym roku. 

Ówczesny Dyrektor DEKiD wyjaśnił, że „Biuro do Spraw Proobronnych zawsze pozytywnie 
oceniało działalność Stowarzyszenia „FIA”, i nie przekazywało żadnych negatywnych ocen 
dotyczących jego działalności, w tym negatywnych uwag dotyczących realizowanych przez 
stowarzyszenie zadań publicznych. Wręcz przeciwnie, ocena Stowarzyszenia <<Fideles et Instructi 
Armis - Wierni w gotowości pod bronią>> była na tyle wysoka, że Biuro do Spraw Proobronnych 
uznało o przyznaniu stowarzyszeniu uprawnień wynikających z programu <<Paszport>>. 

Ponadto, należy wskazać, że przedstawiciel Biura ds. Proobronnych w trakcie prac Komisji  
do Spraw Zlecania Zadań Publicznych w Zakresie Obronności zawsze podkreślał profesjonalne 
działanie Stowarzyszenia.” 

Kontrole NIK oraz DK MON w tych organizacjach wykazały nieprawidłowości 
zarówno w realizacji, jak i rozliczeniu zleconych zadań. 

Realizacja wniosku pokontrolnego NIK o dokonanie weryfikacji umów 
zawartych ze Stowarzyszeniem „Fideles et Instructi Armis – Wierni  
w Gotowości pod Bronią” oraz z Fundacją Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy 

                                                           
52Umowy Nr: 6/2016/3300005241/223, 7/2016/3300005328/228, 8/2016/3300005382/229, 

9/2016/330000005356/230, 10/2016/3300005364/231, 11/2016/3300003365/232, 
12/2016/330005366/233, 13/2016/3300005385/236, 19/2016/3300005546/248, 
20/2016/3300005547/249, 21/2016/330005548/250, 22/2016/3300005550/251, 
23/2016/3300005551/252, 48/2016/3300005822/275, 73/2016/3300005882/303, 
74/2016/3300005883/304, 75/2016/3300005884/305, 76/2016/3300005890/311, 
77/2016/3300005885/306, 78/2016/3300005886/307, 79/2016/3300005891/312, 
80/2016/3300005895/315, 121/2016/3300005959/351, 144/2016/3300006047/390, 
145/2016/3300006035/382, 146/2016/3300006036/383, 147/2016/3300006037/384, 
148/2016/3300006039/385, 149/2016/3300006040/386, 150/2016/3300006073/406, 
151/2016/3300006041/387, 152/2016/3300006070/400, 153/2016/3300006048/391, 
154/2016/3300006042/388, 229/2016/3300006491/502. 

Nieterminowe 
zatwierdzanie 
sprawozdań z 
rozliczenia dotacji 

Promowanie 
organizacji, które 
nieprawidłowo 
wykorzystywały dotacje 
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Sił Specjalnych „Szturman”, pod kątem realizacji części zadań przez podmiot 
niebędący stroną umowy (art. 16 ust. 4 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie) oraz wydanie stosownych decyzji dotyczących 
zwrotu dotacji w części wykorzystanej na opłacenie realizacji zadania przez 
taki podmiot, skutkowała wystawieniem wezwań do zapłaty na łączną kwotę 
730.377,21 zł („FIA”: 545.748,66 zł, „Szturman”: 184.628,55 zł). 

Regulamin Otwartego Konkursu Ofert, który jest załącznikiem do Ogłoszenia 
Otwartego Konkursu Ofert, w rozdziale 3 Zawarcie umowy i przekazanie 
środków stanowi, że: „Umowa nie zostanie podpisana z oferentem jeżeli: 

1) oferent nie złożył sprawozdania z realizacji zadania publicznego za lata 
poprzednie lub sprawozdanie to nie zostało przyjęte przez Zleceniodawcę, 

2) została wydana decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji 
wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz 
pobranej nienależnie, 

3) wydane zostało orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną 
decyzję administracyjną, 

4) toczy się postepowanie egzekucyjne przeciwko oferentowi, co mogłoby 
spowodować zajęcie dotacji na poczet zobowiązań Oferenta.” 

W 2016 r. zawarto 69, a w 2017 r. - 21 umów z oferentami, którzy nie rozliczyli 
się z dotacji otrzymanych odpowiednio w 2015 r. i 2016 r. 

Ówczesny Dyrektor DEKiD wyjaśnił, że „w latach ubiegłych, weryfikacją i oceną sprawozdań  
z realizacji zadań publicznych w DEKiD MON zajmowała się wyłącznie jedna osoba. Z tego powodu 
z pewnością dochodziło do sytuacji w których zawierano umowy z podmiotami, które nie rozliczyły 
się z dotacji otrzymanej w roku ubiegłym. Ma to głównie miejsce w pierwszych miesiącach roku 
kalendarzowego, gdzie w tym samym okresie czasu dochodzi do równoczesnego ogłaszania 
otwartych konkursów i głównego okresu sprawozdawczego.” 

W 2016 r. DEKiD przeprowadził kontrole dwóch beneficjentów, dotyczące 
3 umów z 2014 r. na kwotę 7.750 zł, 8.000 zł i 8.000 zł. W efekcie 
przeprowadzonych kontroli organ przyjął ostatecznie sprawozdania  
na te kwoty. 

Ówczesny Dyrektor DEKiD wyjaśnił, że „Departament nie przeprowadził w 2016 r. żadnej kontroli 
realizacji zadań z 2016 r. ze względu na duże obłożenie pracą osób, które mogłyby przeprowadzić 
kontrolę finansową.” 

W 2017 roku DEKiD zaplanował przeprowadzenie kontroli prawidłowości 
wykorzystania i rozliczania dotacji u dwóch Zleceniobiorców dotyczące 
1 umowy z 2016 r. na kwotę 12.600 z i 2 umów z 2017 r. na kwotę 8.260 zł 
i 29.700 zł. 

W ocenie NIK prowadzenie po dwóch latach kontroli umów opiewających  
na kwoty 8 tys. zł w sytuacji, gdy nie są kontrolowane bieżące zadania, na które 
udzielono dotacji w wysokości kilkuset tysięcy, jest działaniem niecelowym 
i niegospodarnym. 

5.2.6. PROGRAMY 

Biuro do Spraw Proobronnych wprowadziło od 2017 roku program ewaluacji 
komponentów organizacji proobronnych.  

Celem programu jest systematyczna ocena poziomu wyszkolenia 
zakwalifikowanych do programu komponentów organizacji proobronnych – 
w trakcie rocznego procesu szkolenia, wspieranego przez resort obrony 
narodowej – na rzecz osiągnięcia zdolności tych komponentów  
do współdziałania z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP.  

Dokumentem wykonawczym programu jest „Paszport do współpracy 
pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych 
RP". 

Podpisywanie umów  
z podmiotami, które nie 
rozliczyły zadań z 
poprzedniego roku 

 

Brak kontroli 
realizacji zadań 

 

Paszport 
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"Paszport" ma stanowić zaświadczenie, iż komponent organizacji proobronnej 
uczestniczący w programie, pozytywnie zdał sprawdzian z zakresu 
przedmiotów i zagadnień szkoleniowych ujętych w "Minimum programowym 
dla organizacji proobronnych".  

Do "Paszportu" opracowano zasady jego uzyskania, które składają się  
ze wstępu oraz dwóch części: 

część 1: „Minimum programowe dla organizacji proobronnych”, 

część 2: Dokumenty wykonawcze. 

Minimum programowe zawiera zbiór przedmiotów, a w nich zagadnień 
szkoleniowych, których znajomość przez organizacje proobronne będzie 
stanowiła podstawę współdziałania z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych 
RP na poziomie umożliwiającym wspólną realizację zadań szkoleniowych  
i wybranych obszarów zadań kryzysowych oraz bojowych (zasadniczo  
w ramach ćwiczeń wojskowych).  

Dokumenty wykonawcze zawierają kartę kwalifikacji do udziału w programie, 
listę imienną uczestników oraz karty oceny poszczególnych przedmiotów 
zawartych w minimum programowym. Zakres wiedzy i umiejętności określony 
w każdym przedmiocie stanowi niezbędne minimum, którego zaliczenie  
w formie sprawdzianu przez pododdział / komponent będzie stanowiło 
podstawę przyznania „Paszportu do współpracy pododdziałów organizacji 
proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP”.  

Jako cel programu „Paszport” do współpracy pododdziałów organizacji 
proobronnych z jednostkami wojskowymi SZ RP określono osiąganie zdolności 
komponentów organizacji proobronnych do współdziałania z jednostkami 
wojskowymi SZ RP. Ustalono, że w przypadku mobilizacji takie komponenty nie 
są traktowane jako podmioty lub wyszkolone zespoły ludzkie. W przypadku 
mobilizacji część członków może zostać powołana do wskazanych jednostek 
wojskowych indywidualnie, na zasadach analogicznych jak pozostali obywatele 
RP. Ponadto nie są planowane żadne prace związane z reklamowaniem 
członków organizacji proobronnych. Nie ma również określonych w przepisach 
prawa powszechnie obowiązującego zadań dla organizacji proobronnych. 

Zdaniem Izby z chwilą podjęcia decyzji o utworzeniu Wojsk Obrony 
Terytorialnej jako piątego rodzaju sił zbrojnych rozwijanie koncepcji szkolenia 
całych pododdziałów do współpracy z wojskiem jest niecelowe. 

Niecelowość prowadzenia programu „Paszport” potwierdził Dyrektor Biura, 
który wyjaśnił, że: 

 grupowe włączanie organizacji proobronnych w całości lub części, w skład Sił 
Zbrojnych RP w czasie pokoju, z zachowaniem cech organizacji społecznych, 
wymagałoby dokonania daleko idących zmian ustroju państwa, tj. nowelizacji 
Konstytucji RP i szeregu ustaw oraz aktów wykonawczych, 

 dorośli obywatele, także ci należący do organizacji proobronnych mogą 
otrzymać także przydziały kryzysowe, przydziały mobilizacyjne, pracownicze 
przydziały mobilizacyjne lub przydziały organizacyjno-mobilizacyjne, 

 nie przewiduje się wprowadzania przepisów umożliwiających reklamowanie 
od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia 
mobilizacji i w czasie wojny. Zdolni do służby wojskowej członkowie 
organizacji proobronnych, będący żołnierzami rezerwy, zostaną w czasie 
mobilizacji lub w czasie wojny wcieleni do JW, 

 ewentualne uczestnictwo organizacji proobronnych (paramilitarnych) 
w działaniach bojowych nie będzie miało powszechnego ani masowego 
charakteru, 

 istnieją także w organizacjach proobronnych problemy z posiadaniem 
i użytkowaniem kompatybilnego uzbrojenia, sprzętu łączności oraz 
znajomości stosowania procedur dowodzenia i współdziałania Sił Zbrojnych 
RP – co ogranicza zakres planowania ich udziału w działaniach militarnych  
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 zasadność ścisłego włączenia organizacji społecznych i planowania ich 
udziału w przedsięwzięciach wojskowych jest wątpliwa. 

Dyrektor Biura, przedstawiając ograniczenia we włączeniu organizacji 
proobronnych do systemu militarnego, stwierdził: „Niezależnie od powyższego 
szkolenie wojskowe członków organizacji proobronnych ma głęboki sens. 
Powinno się ono jednak materializować w systemie pozamilitarnym, przy 
współpracy z wojskiem i przy pomocy wojska, lecz z zachowaniem podmiotowości 
i wszystkich atrybutów niezależnego stowarzyszenia. Spełni ono wtedy z jednej 
strony potrzeby tych organizacji, z drugiej przyczyni się do wzmocnienia 
bezpieczeństwa kraju.” 

Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych przesłał do Dowódcy Generalnego RSZ 
wykaz szkół objętych pilotażowym programem MON wraz z zaproponowanymi 
„patronackimi” jednostkami wojskowymi, wśród których znalazły się m.in. 
10BKPanc Świętoszów, 25BKPow Tomaszów Mazowiecki (4 szkoły), 1BPanc 
Warszawa, 17BZ Międzyrzecz i 6BPD Kraków (2 szkoły). 

Jednym z dwóch głównych kryteriów doboru jednostek wojskowych 
określonych przez Biuro miało być kryterium geograficzne, czyli możliwie 
minimalna odległość JW od szkoły. 

W przypadku 10BKPanc odległość od szkoły wynosiła 118 km, a w przypadku 
6BPD Kraków odległość jednej ze szkół wynosiła 110 km. 

Dyrektor Biura wyjaśnił, że „Biuro nie ma uprawnień do wyboru jednostek wojskowych (JW) 
i <<przypisania>> ich do szkół. Biuro opracowało wstępną propozycję JW, natomiast właściwi 
dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych wyznaczyli spośród podległych JW te <<przypisane>> do szkół 
uczestniczących w programie pilotażowym”. 

Dowódca Generalny RSZ zgodził się na wszystkie propozycje Dyrektora Biura 
w sprawie wyznaczenia jednostek „patronackich”. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli obciążanie jednostek wojskowych wysokiej 
gotowości współpracą z uczniami klas wojskowych jest niecelowe. 

Ocenę taką potwierdził sam Dowódca Generalny RSZ, który w złożonych 
wyjaśnieniach przedstawił wniosek formułowany przez podległe jednostki 
współpracujące z organizacjami proobronnymi, że: 

„ze względu na specyfikę działania wojsk operacyjnych, odbiegającą od szkolenia podmiotów 
proobronnych, należy rozważyć możliwość wykorzystania pododdziałów WOT do szkolenia tych 
podmiotów, zapewniając możliwość integracji szkolenia zarówno pod względem tematycznym, jak 
i terminów realizacji w dniach ustawowo wolnych.” 

Legia Akademicka jest programem pilotażowym ochotniczego wojskowego 
szkolenia studentów skierowanym do wszystkich studentów w Polsce, 
posiadających obywatelstwo polskie i zdolność do służby wojskowej (kategorię 
zdrowia „A”), którzy chcą w trybie ochotniczym odbyć przeszkolenie wojskowe. 
Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej wspólnie 
z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i funkcjonuje na podstawie 
porozumienia pomiędzy MON a MNiSW zawartego w dniu 21 sierpnia 2017 r.  

Zgodnie z założeniami, szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną - 
realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną 
realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych. W części 
teoretycznej organizowanej i finansowanej przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW zabezpieczyło na ten cel w roku akademickim 
2017/2018 1,5 mln zł) - program realizowany na uczelniach publicznych, które 
do projektu zgłosiły się w trybie ochotniczym (54 uczelnie publiczne i 5 uczelni 
wojskowych podpisało umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
o współpracy w ramach projektu Legii Akademickiej) będzie obejmował  
ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów i będą 
obejmowały wiedzę z zakresu realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), 
otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy 

Program pilotażowy  
w szkołach 

Legia akademicka 
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elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad 
siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego 
zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny - przełożony, dyscyplina 
wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna). 

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku 
(poprzez administrację Uczelni) do organów wojskowych otrzyma kartę 
powołania na ćwiczenia wojskowe - część praktyczną programu, która będzie 
realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych oraz ośrodkach 
szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach  
po 6 tygodni każda. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów: 

- moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony 
egzaminem i złożeniem przysięgi, 

- moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony 
egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy. 

Cześć praktyczną zaplanowano w okresie od 1 lipca do 30 września 2018 r., 
w większości w Centrach Szkoleniowych SZ RP, ale też w kilku wytypowanych 
przez Dowódcę Generalnego RSZ Jednostkach Wojskowych. Ministerstwo 
Obrony Narodowej na realizację części praktycznej zabezpieczyło 212 mln zł. 

W projekt zostały zaangażowane podmioty zewnętrzne w postaci partnerów 
społecznych - z dwoma podmiotami społecznymi po przeprowadzeniu 
procedury konkursowej podpisano dwie umowy na realizację promocji Legii 
Akademickiej: 

a) z partnerem społecznym (umowa wspólna - Stowarzyszenie Legia 
Akademicka oraz Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl-Ruch na rzecz 
Obrony Terytorialnej) w wysokości 239.935 zł - w ramach umowy 
przygotowano: 

- stronę www.Iegiaakademicka.mil.pl; 

- 2 mobilne aplikacje dotyczące materiałów pomagających studentom 
w przygotowaniu się do zajęć praktycznych; 

- 4 konferencje (Szczecin, Poznań, Kielce, Gdańsk) z 4 pokazami 
statycznymi i 2 dynamicznymi; 

- grafiki wykorzystywane do publikowanie postów w mediach 
społecznościowych; 

- 7 scenariuszy do spotów. 
b) z Fundacją Inicjatyw Młodzieżowych w wysokości 455.100 zł — 

w ramach umowy przygotowano: 

- artykuły i reklamy w prasie studenckiej; 

- spoty radiowe i telewizyjne umieszczane w mediach studenckich 
(w trakcie realizacji); 

- reklama na ekranach elektronicznych na Uczelniach; 

- reklama w mediach społecznościowych; 

- spot promocyjny, który zostanie promowany poprzez reklamę google 
AdWords. 

Do współpracy w ramach projektu Legia Akademicka zostało zaangażowane 
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, które przygotowało pięć spotów, 
z czego cztery zostały dotychczas opublikowanie w mediach 
społecznościowych. 

Do prowadzenia kampanii informacyjnej uruchomiono podstronę (zakładkę) 
informacyjną na portalu wojsko-polskie.pl, gdzie zamieszczano informacje  
na temat Legii Akademickiej, uruchomiono media społecznościowe - konto  
na Twitter oraz fan-page na Facebook, kanał na youtube, uruchomiono numer 
telefonu, pod który mogą dzwonić studenci lub wykładowcy, uruchomiono 
skrzynkę mailową. Wydrukowano 3 tys. plakatów i 20 tys. ulotek. W ramach 
promocji Legii Akademickiej wraz z żołnierzami WP z różnych jednostek z całej 
Polski i strzelnicą kontenerową użyczaną przez ZTM Tarnów (bezkosztowo) 
realizował promocję Legii Akademickiej w okresie 16 października 2017 r. – 13 
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lutego 2018 r. organizując spotkania promocyjne na 21 uczelniach na terenie 
całej Polski. 

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego uczelnie zgłosiły w sumie 210 grup (grupa liczy od 25 do 30 
studentów), czyli można szacować, iż około 6 tys. studentów jest na chwilę 
obecną objętych programem Legii Akademickiej. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że z podmiotami, które otrzymały 
dotacje na zadania związane z promocją programu Legii Akademickiej związani 
byli wcześniej przedstawiciele resortu obrony narodowej – wyznaczony przez 
Ministra Obrony Narodowej do realizacji programu Legii Akademickiej był 
wcześniej Prezesem Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl-Ruch na rzecz 
Obrony Terytorialnej, a zastępca Dyrektora DEKiD był członkiem Rady Fundacji 
Inicjatyw Młodzieżowych. 

5.2.7.  WSPÓLNE ĆWICZENIA 

ANAKONDA -16 

Ćwiczenie pk. ANAKONDA, to organizowane od 2006 roku w cyklu dwuletnim 
największe ćwiczenie Sił Zbrojnych RP, które na przestrzeni lat ewoluowało  
od ćwiczenia wojskowego, poprzez włączenie sektora pozamilitarnego 
w wymiarze krajowym, regionalnym, aż do ćwiczenia z udziałem państw 
sojuszniczych i partnerskich. Ćwiczenie przygotowywane jest według zasady 
podziału odpowiedzialności dowództw na tzw. Force Provider i Force User 
Zgodnie z założonym podziałem, Dowództwo Generalne RSZ jako Force 
Provider organizuje szkolenia i przygotowuje związki taktyczne, natomiast 
Dowództwo Operacyjne RSZ jako Force User planuje, kieruje operacją w trakcie 
ćwiczenia oraz dowodzi wojskami przekazanymi w podporządkowanie. 

W trakcie ćwiczenia pk. ANAKONDA-16 w ramach czterech komponentów: 
lądowego, powietrznego, morskiego i wojsk specjalnych, zadania realizowało  
ok. 31.000 żołnierzy, w tym ok. 12.000 żołnierzy polskich. W ćwiczeniu brały 
również udział organizacje proobronne. 

Proces przygotowania ćwiczenia z wojskami pk. ANAKONDA-16 rozpoczął się 
w kwietniu 2015 r. zgodnie z Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej z dnia 
23 kwietnia 2015 r. w sprawie przygotowania ćwiczenia z wojskami  
pk. ANAKONDA-16 (AN-16).  

Na podstawie tych wytycznych została opracowana koncepcja ćwiczenia 
LIVEXANAKONDA-16 EXERCISE SPECIFICATiON (EXSPEC) UPDATE-v.2, 
ostatecznie zatwierdzona przez Ministra Obrony Narodowej 8 lutego 2016 r.  

Proces włączenia organizacji proobronnych do udziału w ćwiczeniu 
pk. ANAKONDA-16 został rozpoczęty rok po zatwierdzeniu wytycznych, dwa 
miesiące po zatwierdzeniu koncepcji przez Ministra Obrony Narodowej oraz 
dwa miesiące przed rozpoczęciem ćwiczeń. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli podjęcie decyzji o włączeniu do ćwiczenia 
organizacji proobronnych w takim terminie było nie tylko sprzeczne 
z zasadami rzetelnego i celowego planowania, ale również mogło doprowadzić  
do komplikacji w realizacji ćwiczenia. 

19 maja 2016 r. w Dowództwie Generalnym RSZ odbyła się odprawa 
koordynacyjna do ćwiczenia z udziałem Dyrektora Biura do Spraw 
Proobronnych, Dowódcy Operacyjnego RSZ i Dowódcy Generalnego RSZ.  
Na spotkaniu zostały uzgodnione ostatecznie warunki udziału organizacji 
proobronnych w ćwiczeniu. Określono m.in., że podczas ćwiczenia uczestnicy  
z organizacji proobronnych będą mogli się posługiwać wyłącznie własnymi 
atrapami broni lub bronią pozbawioną cech bojowych. 

Specyfika ćwiczenia 
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20 maja 2016 r. został przesłany przez Dyrektora Biura do Ministra Obrony 
Narodowej wniosek o akceptację zasad udziału organizacji proobronnych 
w ćwiczeniu i innych ustaleń w tej sprawie. 

24 maja 2016 r. Minister Obrony Narodowej wyraził zgodę na udział 
w ćwiczeniu trzech organizacji – bez organizacji „Strzelec”. 

Dowódca Generalny RSZ, nie czekając na akceptację Ministra Obrony 
Narodowej, wydał Rozkaz Organizacyjny nr Z-229 z dnia 25 maja 2016 r.  
w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia z wojskami pk. ANAKONDA-16,  
w którym uwzględnił cztery organizacje proobronne (łącznie ze Związkiem 
Strzeleckim „Strzelec”). 

31 maja 2016 r. Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych poinformował53 
Dowódcę Operacyjnego RSZ, że Minister Obrony Narodowej wyraził zgodę  
na udział w ćwiczeniu trzech, z czterech zaproponowanych, organizacji 
proobronnych i uzgodnionych w trybie roboczym z przedstawicielami 
Dowództwa Operacyjnego RSZ oraz Dowództwa Generalnego RSZ. Decyzją 
Ministra z udziału w ćwiczeniu został wykluczony Związek Strzelecki „Strzelec” 
- komponent 71 osób, który był planowany do działania na kierunku Ośrodka 
Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych (OSPWL) Orzysz we współdziałaniu  
z 17 Brygadą Zmechanizowaną (17BZ). 

W tym samym dniu zgoda Ministra na udział w ćwiczeniu trzech organizacji 
została przesłana również do DG RSZ. Dowódca Generalny RSZ dokonał 
aktualizacji w zakresie udziału organizacji proobronnych w ćwiczeniu, wydając 
„Rozkaz Nr Z-246 Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 3 czerwca 
2016 r. zmieniający rozkaz organizacyjny Nr Z-229 Dowódcy Generalnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia 
ćwiczenia z wojskami pk. ANAKONDA-16”. 

6 czerwca 2016 r. Dyrektor Biura ds. Proobronnych poinformował Dowódcę 
Generalnego RSZ o decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie 
dopuszczenia dodatkowo do udziału w ćwiczeniu Związku Strzeleckiego 
„Strzelec”. Zgodnie z nowymi uwarunkowaniami odnośnie udziału organizacji 
proobronnych w ćwiczeniu ANAKONDA-16, zaistniała konieczność ponownej 
nowelizacji dokumentacji dotyczącej ćwiczenia w postaci wydania „Rozkazu  
Nr Z-252 Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 8 czerwca 2016 r. 
zmieniającego rozkaz organizacyjny Nr Z-229 Dowódcy Generalnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia  
z wojskami pk. ANAKONDA-16”. W rozkazie tym unormowano kwestię udziału 
organizacji proobronnych w ćwiczeniu. 

Dowódca Generalny RSZ wydał rozkaz dopuszczający do udziału w ćwiczeniu 
Związek Strzelecki „Strzelec” trzy dni po podpisaniu porozumienia przez ten 
związek z Dowódcą Operacyjnym RSZ oraz dwa dni przed rozpoczęciem 
ćwiczeń, na podstawie pisma Dyrektora Biura do Spraw Proobronnych, 
informującego o ustnej zgodzie Ministra Obrony Narodowej. 

Prezes Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl - Ruch na rzecz Obrony 
Terytorialnej 5 marca 2016 r. wystąpił do Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych z propozycją ujęcia w koncepcji przeprowadzenia ćwiczenia  
pk. ANAKONDA-16 pododdziałów Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej jako 
elementów Obrony Terytorialnej współdziałającej z wojskami operacyjnymi  
na wybranym terenie. 

Dyrektor Biura zwrócił się do Ministra Obrony Narodowej pismem z 6 kwietnia 
2016 r., w którym zaproponował rozważenie udziału w ćwiczeniu  
pk. ANAKONDA-16 członków nawet kilku stowarzyszeń proobronnych, a nie 
tylko stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl.:  

„Obecność i udział kilku stowarzyszeń w ćwiczeniu byłoby nie tylko okazją do weryfikacji ich 
zdolności współdziałania z żołnierzami, ale także z pewnością wzmocni wiarygodności MON,  

                                                           
53 Pismo nr 485/16/BDSP. 

Wniosek dotyczący 
udziału organizacji 
proobronnych  
w ćwiczeniu 



Ważniejsze wyniki kontroli 

46 

co do planów budowy Wojsk Obrony Terytorialnej przy zaangażowaniu organizacji proobronnych. 
Udział tylko jednego, wybranego stowarzyszenia proobronnego w ćwiczeniu mógłby skutkować 
szeregiem pytań lub nawet negatywnymi komentarzami ze strony innych stowarzyszeń 
proobronnych ściśle współpracujących z MON oraz spowodować niepotrzebne zamieszanie.” 

Dyrektor Biura zwrócił się do Ministra Obrony Narodowej o rozważenie zgody  
na: 

(1) umożliwienie udziału w wybranych elementach ćwiczenia  
pk. ANAKONDA-16 innym organizacjom proobronnym i powierzenie Biuru 
do Spraw Proobronnych odpowiedzialności za proces doboru i weryfikacji 
stowarzyszeń, 

(2) powierzenie Biuru do Spraw Proobronnych w czasie ćwiczenia  
pk. ANAKONDA-16 roli koordynatora działań organizacji proobronnych 
adekwatnie do scenariusza ćwiczenia.  

Minister Obrony Narodowej wyraził zgodę na propozycje Dyrektora Biura 
w dniu 8 kwietnia 2016 r. 

W ramach przygotowania do ćwiczenia pk. ANAKONDA-16 odbyły się dwa 
spotkania z przedstawicielami organizacji proobronnych. Pierwsze w dniu 
26 kwietnia 2016 r. dotyczyło przedstawienia „Wstępnych warunków udziału 
organizacji proobronnych w ćwiczeniu z wojskami pk. ANAKONDA-16” dla 
organizacji współpracujących z Biurem, które wykazały zainteresowanie 
udziałem w ćwiczeniu. W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor i przedstawiciele 
Biura do Spraw Proobronnych, Przedstawiciel Stowarzyszenia „FIA”, 
Przedstawiciel Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl, Przedstawiciele Federacji 
Organizacji Proobronnych, Przedstawiciel Związku Strzeleckiego „STRZELEC” 
OSW, Przedstawiciel Stowarzyszenia Instruktorów Legia Akademicka oraz 
przedstawiciel Attachè Obrony USA w Polsce. 

Po spotkaniu odbyła się osobna rozmowa Dyrektora BdSP z Przedstawicielem 
Ataszatu Obrony USA, który poinformował o obostrzeniach dotyczących 
ćwiczeń wojsk USA na poligonach innych państw. Wyraźnie zaznaczył,  
że w rejonie bezpośrednich ćwiczeń wojsk USA nie mogą przebywać cywilne 
osoby postronne. Powyższe wykluczało możliwość obecności członków 
organizacji proobronnych w ww. rejonach. Sprawa ta miała być konsultowana 
z DO RSZ w celu wskazania „bezpiecznych” lokalizacji do użycia w ćwiczeniu 
członków organizacji proobronnych. 

Dowódca Operacyjny RSZ nie został poinformowany przez Dyrektora Biura  
do Spraw Proobronnych o zastrzeżeniach Ataszatu Obrony USA w zakresie 
rozmieszczenia organizacji proobronnych w rejonach ćwiczeń, wspólnie 
z ćwiczącymi wojskami USA. 

Obecność przedstawiciela Ataszatu Obrony USA na spotkaniu w Biurze, Dyrektor Biura wyjaśnił 
w sposób następujący: „Obecność przedstawiciela Ataszatu na spotkaniu wynikła z konieczności 
zapewnienia warunków poprawnej współpracy partnerskiej z wojskami USA przyjeżdżającymi,  
by wziąć udział w ćwiczeniu. Zalecenie prowadzenia poprawnej współpracy i wymiany informacji 
przekazano Dyrektorowi Biura ds. Proobronnych w trakcie jednego ze spotkań zorganizowanych 
przez Centrum Operacyjne MON w siedzibie MON, w którym udział wzięli także m.in. 
przedstawiciele Ambasady USA, Dyrektor Gabinetu Politycznego MON, pełnomocnik MON  
ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej Kraju oraz szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 Sztabu 
Generalnego WP. Podczas spotkania Dyrektor Gabinetu Politycznego MON zaprosił przedstawicieli 
Gwardii Narodowej stanu Illinois do udziału w ćwiczeniach organizacji proobronnych, które odbyły 
się 19 marca 2016 r. w Mińsku Mazowieckim. Obecni tam przedstawiciele Ambasady USA w trybie 
roboczym zwrócili się z ustną prośbą o umożliwienie uczestnictwa w spotkaniu z organizacjami 
proobronnymi, o którym dowiedział się z nieznanych nam źródeł, po pojawieniu się informacji 
o planowanym udziale pododdziałów organizacji proobronnych w ćwiczeniu ANAKONDA 16.” 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że przedstawiciele Ambasady USA 
w trybie roboczym zwrócili się z ustną prośbą o umożliwienie uczestnictwa 
w spotkaniu z organizacjami proobronnymi 18 dni przed wnioskiem Dyrektora 
Biura do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zgody na udział w ćwiczeniu 
organizacji proobronnych. 

Nieformalne spotkanie  
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Kolejne spotkanie w dniu 16 maja 2016 r. odbyło się z udziałem przedstawicieli 
organizacji proobronnych zakwalifikowanych do udziału w ćwiczeniu.  
Na spotkaniu tym przedstawiono scenariusz ćwiczenia w zakresie udziału OP 
oraz przydział rejonów działania. Określono też charakter udziału OP  
w ćwiczeniu – aplikacyjnie, jako pododdziały Obrony Terytorialnej oraz zakres 
zadań, który został uszczegółowiony przez dowódców JW/pododdziałów, 
którym zostały podporządkowane OP na czas ćwiczenia. 

24 maja 2016 r., a więc 8 dni po przedstawieniu scenariusza ćwiczenia oraz 
przydzieleniu rejonów działania, Minister Obrony Narodowej wyraził zgodę  
na udział w ćwiczeniu trzech organizacji – bez organizacji „Strzelec”. 

Przedstawianie scenariusza ćwiczeń wojskowych, w których udział brało 
30 tysięcy żołnierzy z państw NATO, organizacjom proobronnym przed 
wyrażeniem zgody na ich udział przez Ministra Obrony Narodowej nie powinno 
mieć miejsca. 

Organizacje proobronne brały udział w ćwiczeniu pk. ANAKONDA-16  
na podstawie wniosku Dyrektora Biura i zgody Ministra Obrony Narodowej, 
a następnie przygotowanych przez Dyrektora Biura i podpisanych przez 
Dowódcę Operacyjnego RSZ porozumień dotyczących wspólnych ćwiczeń 
jednostek SZ RP z organizacjami proobronnymi. Jako podstawę zawarcia 
porozumień wskazano decyzję Nr 187/MON. 

Decyzja Nr 187/MON zobowiązuje54 dowódcę jednostki wojskowej 
zawierającego porozumienie do zamieszczenia w porozumieniu postanowienia 
dotyczącego obowiązku złożenia przez partnera społecznego informacji 
o realizacji porozumienia. W podpisanych przez Dowódcę Operacyjnego RSZ 
porozumieniach nie zamieszczono takich zapisów.  

Dowódca Operacyjny RSZ wyjaśnił, że „projekt porozumienia o współpracy  
DO RSZ otrzymało z Biura do Spraw Proobronnych i było związane  
co do zasady treścią otrzymanego projektu dokumentu. W treści porozumienia, 
(paragraf 11) wskazano, iż w sprawach nieuregulowanych stosujemy decyzję 
187/MON, tym samym organizacja proobronna była zobowiązana do złożenia 
informacji o realizacji porozumienia.” 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że zgodnie z art. 87 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.55 źródłami powszechnie 
obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, 
ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Decyzja Ministra 
Obrony Narodowej nie jest zatem źródłem prawa dla organizacji 
pozarządowych i innych partnerów społecznych i nie można na te podmioty 
nakładać obowiązku respektowania regulacji z tej decyzji wynikających. 

Zgodnie z § 11 ust. 1 Zasad współpracy dowódca jednostki wojskowej 
zamieszcza treść podpisanego porozumienia we właściwym serwisie 
internetowym, a zgodnie z § 24 ust. 1 do dnia 15 marca, Dowódca Operacyjny 
Rodzajów Sił Zbrojnych przesyła do Sekretarza Stanu informację o wynikach 
współpracy z partnerami społecznymi w roku minionym w podległych 
jednostkach organizacyjnych, według wzoru określonego w załączniku  
do zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami 
pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. Informacja obejmuje między 
innymi: realizację porozumień dowódców i planu współpracy, dane liczbowe 
dotyczące zawartych porozumień (…). 

Treść porozumień nie została zamieszczona w serwisie internetowym, a także 
w rocznej informacji za 2016 r. nie zostały wykazane zawarte porozumienia 
z organizacjami proobronnymi dotyczące udziału w ćwiczeniu  
pk. ANAKONDA-16. 

 

                                                           
54 § 10 ust. 5 Zasad współpracy. 
55 Dz. U. Nr 78 poz. 483, ze zm. 
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Dowódca Operacyjny RSZ wyjaśnił, że „treść porozumień zawartych przez  
DO RSZ z organizacjami proobronnymi nie widnieje na stronie internetowej Dowództwa  
ze względu na fakt, że porozumienia zawarte zostały na konkretny krótki termin, po jego upływie 
przestały obowiązywać” oraz, że „w związku z nieprzesłaniem sprawozdań przez organizacje 
proobronne, z którymi zawarto porozumienia, nie wykazano powyższego w Informacji o wynikach 
współpracy z partnerami społecznymi w 2016 r.” 

W związku z powyższym Najwyższa Izba Kontroli stoi na stanowisku,  
że decyzja Nr 187/MON nie mogła być podstawą do przeprowadzenia 
wspólnych ćwiczeń.  

Brak jest też innych przepisów prawa umożliwiających wspólne ćwiczenia 
wojsk i organizacji proobronnych. 

Dyrektor Biura wyjaśnił, że „udział organizacji proobronnych w ćwiczeniu ANAKONDA-16 był 
pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem w skali Sił Zbrojnych RP. Zarówno Biuro, jak 
i organizator ćwiczenia – Dowództwo Operacyjne RSZ – były zobligowane do wypracowania 
najbardziej racjonalnych rozwiązań, nie mając w tym obszarze punktu odniesienia.” 

 

Dowódca Operacyjny RSZ 5 czerwca 2016 r., tj. na jeden dzień przed 
rozpoczęciem ćwiczeń przez Legię Akademicką oraz pięć dni przed 
rozpoczęciem ćwiczeń przez pozostałe organizacje, zawarł porozumienia 
w sprawie warunków udziału czterech organizacji w ćwiczeniu  
pk. ANAKONDA-16, łącznie ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec”, który zgodnie 
z decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2016 r. oraz pismem 
Dyrektora Biura do Spraw Proobronnych, miał być wykluczony z udziału 
w ćwiczeniach. 

Dowódca Operacyjny RSZ wyjaśnił, że „porozumienie ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” zostało 
podpisane przez DO RSZ w dniu 5.06.2016 r. na podstawie informacji przekazanej przez Biuro  
do Spraw Proobronnych o zmianie wcześniejszej negatywnej decyzji i wyrażeniu zgody przez 
Ministra Obrony Narodowej na udział ZS „Strzelec” w ćwiczeniu.” 

Dowódca Operacyjny RSZ, poza ustną informacją od Dyrektora Biura, nie 
dysponował żadnym dokumentem zezwalającym na udział ZS „Strzelec” 
w ćwiczeniach pk ANAKONDA-16. 

Dowódca Operacyjny RSZ podpisał porozumienia, w których zobowiązał 
organizacje do ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 
wszystkich swoich członków uczestniczących w przedsięwzięciu, jak również 
posiadania i przedstawiania na każde wezwanie polisy ubezpieczeniowej 
z tytułu odpowiedzialności cywilnej do wysokości umożliwiającej pokrycie 
kosztów ewentualnych szkód w mieniu należącym do Sił Zbrojnych powstałych 
w związku z realizacją porozumienia. Wymagana wysokość sumy gwarancyjnej 
z tytułu odpowiedzialności cywilnej wynosiła 10.000 zł na każdych 
10 członków organizacji. Ponadto porozumienia zobowiązywały organizacje  
do posiadania w dniu rozpoczęcia ćwiczenia i przedstawiania na każde 
wezwanie zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do udziału  
w ćwiczeniu wojskowym/szkoleniu fizycznym zgłoszonych uczestników 
szkolenia. 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych nie miało bezpośredniego 
kontaktu z ćwiczącymi grupami wystawionymi przez organizacje proobronne, 
dlatego też nie mogło zweryfikować zawartych polis OC i NWW, a także 
zaświadczeń lekarskich o braku przeciwskazań do udziału w ćwiczeniu  
pk. ANAKONDA-16. 

Według DO RSZ sprawdzenie takie powinno być realizowane przed 
rozpoczęciem ćwiczenia w jednostkach wojskowych, do których organizacje 
zostały przydzielone, jednak DO RSZ nie przekazało podpisanych porozumień 
w sprawie warunków udziału stowarzyszenia dowódcom JW, które 
współdziałały w ćwiczeniu, ponieważ nie miało takiego obowiązku. 
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Dowódcy JW, którzy współdziałali z organizacjami proobronnymi nie 
weryfikowali zawartych polis i zaświadczeń lekarskich. 

Udział w ćwiczeniu wzięły cztery organizacje proobronne: 
1. Stowarzyszenie Fideles et Instructi Armis („FIA”) - Wierni w gotowości 

pod bronią (Warszawa) – 89 uczestników. 
Ćwiczenia odbywały się w dniach 10-12 czerwca 2016 r. na OSPWL 
Wędrzyn we współdziałaniu z 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej 
(25BKPow). 

2. Związek Strzelecki „Strzelec” (Warszawa) – 57 uczestników.  
Ćwiczenia odbywały się w dniach 10-12 czerwca 2016 r. na OSPWL 
Orzysz we współdziałaniu z 17BZ. 

3. Stowarzyszenie Obrona Narodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony 
Terytorialnej (Wrocław) – 212 uczestników. 
Ćwiczenia odbywały się w dniach 10-12 czerwca 2016 r. na OSPWL 
Orzysz we współdziałaniu z 17BZ, OSPWL Nowa Dęba  
we współdziałaniu z Wielonarodową Brygadą LITPOLUKRBRIG (WB),  
21 Brygadą Strzelców Podhalańskich (21BSP) i na Ośrodku Ćwiczeń 
Biała Góra we współdziałaniu z 10 Brygadą Kawalerii Pancernej 
(10BKPanc) oraz 2 pułkiem inżynieryjnym (2pinż). 

4. Legia Akademicka (Lublin) – 37 uczestników. 
Ćwiczenia odbywały się w dniach 6-12 czerwca 2016 r. na OSPWL 
Orzysz we współdziałaniu z 17BZ.  

 

DRAGON-17 

Dowódca Generalny RSZ 5 września 2016 r. wydał „Wytyczne Dowódcy 
Generalnego Rodzajów SN Zbrojnych nr 61 z dnia 5 września 2016 r. do ćwiczenia 
taktycznego z wojskami pk. DRAGON-17”, w których jako cel cząstkowy określił 
m.in. organizację współdziałania elementów ugrupowania bojowego 
z elementami pozamilitarnymi struktur obronnych państwa, w tym 
z organizacjami proobronnymi. 

Szkolenie przygotowawcze komponentów organizacji proobronnych 
dedykowanych do udziału w ćwiczeniu taktycznym z wojskami pk. DRAGON-17 
było realizowane przez Biuro do Spraw Proobronnych w ramach programu 
„Paszport”, tj. cyklicznych zajęć ze szkolenia bojowego, szkolenia w ramach 
kursów specjalistycznych i szkolenia uzupełniającego realizowanego  
w jednostkach wojskowych i centrach szkolenia podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ. 

W ramach procesu przygotowania, przedstawiciele organizacji proobronnych 
oraz Biura do Spraw Proobronnych uczestniczyli w organizowanych przez  
DG RSZ rekonesansach do ćwiczenia DRAGON-17, dzięki czemu mogli zapoznać 
się z rejonem ćwiczenia (przepraw), celami szkoleniowymi, planowanymi 
zadaniami taktycznymi oraz organizacją zabezpieczenia logistycznego 
ćwiczących wojsk i organizacji proobronnych tego ćwiczenia. Przedstawiciele 
Biura do Spraw Proobronnych ściśle współpracowali z osobami funkcyjnymi  
DG RSZ i JW, które przyjmowały komponenty organizacji proobronnych  
w podporządkowanie, koordynując ich przygotowanie i udział w ćwiczeniu. 

Organizacje proobronne brały udział w ćwiczeniu DRAGON-17 na podstawie 
porozumień zawartych z Dowódcą Generalny RSZ. 

Porozumienia zostały zawarte wyłącznie na potrzeby ćwiczenia DRAGON-17 
i określały warunki udziału organizacji proobronnych w tym ćwiczeniu. Zapisy 
decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej, zgodnie z tekstem 
porozumienia, miały mieć zastosowanie jedynie pomocniczo, w kwestiach 
nieuregulowanych w porozumieniu i jak wynika z ich treści, jedynie w zakresie 
merytorycznych i logistycznych aspektów współpracy. 

Udział organizacji 
proobronnych  
w ćwiczeniu 

Specyfika ćwiczenia 
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Celem ćwiczenia DRAGON-17 było: „zgranie funkcjonowania dowództw 
z działaniami wojsk zgodnie z wojennym przeznaczeniem oraz doskonalenie ich 
współdziałania z Wojskami Obrony Terytorialnej (WOT) i organami administracji 
publicznej”. Organizacje proobronne nie są ani dowództwami, ani wojskami, ani 
WOT, ani organami administracji publicznej, a mimo to brały udział 
w ćwiczeniu. 

Dowódca Generalny RSZ wyjaśnił, że „celem cząstkowym określonym na etapie 
wydania wytycznych Kierownika Ćwiczenia (Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych) nr 61 z dnia 05 września 2016 r. do ćwiczenia taktycznego z wojskami 
pk. DRAGON-17, (str. 6, ppkt 3.2, tir. 1, lit. d) była organizacja współdziałania 
elementów ugrupowania bojowego z elementami pozamilitarnymi struktur 
obronnych państwa, w tym z organizacjami proobronnymi.” 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że organizacje proobronne nie 
wchodzą w skład pozamilitarnych struktur obronnych państwa i żaden przepis 
powszechnie obowiązującego prawa nie nakłada na te organizacje zadań 
obronnych. 

W skład podsystemu pozamilitarnego wchodzą wszystkie (poza Siłami 
Zbrojnymi) ogniwa wykonawcze administracji publicznej (administracja 
rządowa i samorządowa), inne instytucje państwowe i przedsiębiorcy, którym 
zleca się wykonywanie zadań obronnych w ramach powszechnie 
obowiązującego prawa.  

Ponadto w ćwiczeniu DRAGON-17 organizacje proobronne brały udział nie jako 
element pozamilitarnej struktury obronnej państwa, a jako organizacje 
paramilitarne włączone aplikacyjnie (szkoleniowo) w struktury SZ RP - zgodnie  
z zasadami Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych. 

 

Mimo, iż ćwiczenia pk. ANAKONDA-16 i pk. DRAGON-17 odbyły się w odstępie 
ponad rocznym, wnioski płynące z udziału organizacji proobronnych  
są podobne, co oznacza, że przez ten czas niewiele udało się osiągnąć. 

 
Tabela 2 Zestawienie wniosków płynących z udziału organizacji proobronnych w ćwiczeniach  
pk. ANAKONDA-16 i DRAGON-17. Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontorli. 

ANAKONDA-16 DRAGON-17 

 Brak regulacji prawnych w zakresie udziału 
OP w ćwiczeniach z wojskiem. 

 Brak określenia roli, miejsca i zadań dla OP 
w systemie obrony państwa. 

 Brak regulacji dotyczących zabezpieczenia 
logistycznego. 

 Brak możliwości użycia broni i środków 
pozoracji pola walki przez OP. 

 Brak kompatybilności środków łączności OP 
ze środkami łączności wojsk operacyjnych. 

 Brak znajomości przez OP zapisów 
regulaminowych (m.in. regulaminów walki, 
w tym znaków taktycznych, terminologii 
wojskowej i zasad sporządzania 
dokumentów bojowych). 

 Ograniczenia dla OP wynikające z braku 
dostępu do informacji niejawnych. 

 Niepełna obsada OP w stosunku  
do zadeklarowanej (84%) wynikająca  
ze specyfiki osób cywilnych, mających 
zobowiązania edukacyjne, zawodowe  
i rodzinne. 

 Brak regulacji prawnych w zakresie udziału 
OP w ćwiczeniach z wojskiem. 

 Brak określenia roli, miejsca i zadań dla OP 
w systemie obrony państwa. 

 Brak regulacji dotyczących zabezpieczenia 
logistycznego. 

 Brak możliwości użycia broni i środków 
pozoracji pola walki przez OP. 

 Brak kompatybilności środków łączności OP 
ze środkami łączności wojsk operacyjnych. 

 Brak znajomości przez OP zapisów 
regulaminowych (m.in. regulaminów walki, 
w tym znaków taktycznych, terminologii 
wojskowej i zasad sporządzania 
dokumentów bojowych). 

 Ograniczenia dla OP wynikające z braku 
dostępu do informacji niejawnych. 

 Niepełna obsada OP w stosunku  
do planowanej (79%) i zadeklarowanej 
(87%) wynikająca ze specyfiki osób 
cywilnych, mających zobowiązania 
edukacyjne, zawodowe i rodzinne. 

 

Brak podstaw prawnych 
do udziału organizacji 
proobronnych  
w ćwiczeniu  
pk. DRAGON-17 

Wnioski z ćwiczeń 
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5.3.  KOSZTY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI PROOBRONNYMI 

W jednostkach wojskowych w latach 2014-2017 nie była prowadzona 
ewidencja księgowa dotycząca współpracy z organizacjami proobronnymi. 
Polityka rachunkowości oraz jednolity plan kont, wprowadzone decyzją  
Nr 102/DB Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie 
zasad grupowania operacji gospodarczych w wojskowych jednostkach 
budżetowych, prowadzących księgi rachunkowe w Zintegrowanym 
Wieloszczeblowym Informatycznym Systemie Resortu Obrony Narodowej 
(ZWSI RON)56, stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do tej decyzji nie przewidują 
odrębnej ewidencji wydatków związanych ze współpracą z organizacjami 
proobronnymi. Również wcześniej obowiązujące decyzje57 nie określały  
w stosunku do podległych dysponentów środków budżetowych konieczności 
prowadzenia ewidencji księgowej kosztów współpracy jednostek wojskowych 
z organizacjami proobronnymi. 

Wydatki ewidencjonowane były zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów 
z dnia58. 

Poniesione koszty i wydatki traktowane były i ewidencjonowane jako bieżąca 
działalność 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych jednostek wojskowych. 

Dyrektor Biura wypowiadając się o programie „Paszport” stwierdził,  
że: „Szkolenie organizacji proobronnych odbywa się niemal bezkosztowo, gdyż 
wsparcie udzielane jest w ramach działalności służbowej, co oznacza, że środki  
te i tak są wydawane, niezależnie od wspierania lub nie wspierania organizacji 
proobronnych.” 

Podobnie wypowiadali się dowódcy, twierdząc, że udział żołnierzy 
w przedsięwzięciach z organizacjami społecznymi jest bezkosztowy, ponieważ  
z reguły odbywa się w godzinach pracy. 

Najwyższa Izba Kontroli stoi na stanowisku, że żołnierze zawodowi Wojska 
Polskiego w ramach działalności służbowej powinni szkolić siebie, a nie 
cywilnych członków organizacji proobronnych. 

Departament właściwy do spraw współpracy ze społeczeństwem59 udzielił, 
w imieniu Ministra Obrony Narodowej, dotacji celowych na dofinansowanie 
zadań zleconych fundacjom oraz stowarzyszeniom w wysokości odpowiednio: 
w 2014 r. –    727.361 zł i 8.192.639 zł, w 2015 r. – 1.150.000 zł i 8.190.000 zł,  
w 2016 r. – 3.947.509 zł i 6.939.198 zł i w 2017 r. – 4.320.599 zł i 7.308.231 zł. 

 
 

                                                           
56 Niepublikowana. 
57 Decyzja Nr 18/DB Dyrektora Departamentu Budżetowego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie 

zasad grupowania operacji gospodarczych dla jednostek budżetowych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej obowiązująca do 31.12.2014 r. 
Decyzja Nr 65/DB Dyrektora Departamentu Budżetowego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie 
zasad grupowania operacji gospodarczych w Zintegrowanym Wieloszczeblowym Systemie 
Informatycznym Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON) dla jednostek budżetowych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej obowiązująca do 31.12.2015 r. 
Decyzja Nr 5/DB Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad 
grupowania operacji gospodarczych dla jednostek budżetowych podległych Ministrowi Obrony 
Narodowej obowiązująca do 31.12.2016 r. 
Decyzja Nr 27/DB Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zasad 
grupowania operacji gospodarczych w wojskowych jednostkach budżetowych prowadzących 
księgi rachunkowe w Zintegrowanym Wieloszczeblowym Systemie Informatycznym Resortu 
Obrony Narodowej (ZWSI RON) obowiązująca do 31.12.2016 r. 

58 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm. 
59 Odpowiednio: Departament Wychowania i Promocji Obronności, Departament Komunikacji 

Społecznej i Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa. 

Brak wiedzy na temat 
kosztów ponoszonych 
przez resort obrony 
narodowej 

„Bezkosztowa” 
współpraca  
z organizacjami 
proobronnymi 

Koszty realizacji zadań 
zleconych 
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Koszty poniesione na realizację zadań przez organizacje proobronne były 
zawyżone w wyniku akceptacji nieprawidłowych dowodów księgowych, 
uznania kosztów niekwalifikowanych oraz realizacji zadań w mniejszym 
zakresie niż określona w umowie. 

Tylko w 2016 r. w przypadku 35 umów na łączną kwotę 3.476.928,77 zł, 
stanowiącą 30% wartości udzielonych w tym roku dotacji, zaakceptowano koszty 
niekwalifikowalne na łączną kwotę około 668 tys. zł, tj. ok 1/5 wartości umów. 

Biuro do Spraw Proobronnych nie zostało ustanowione dysponentem środków 
budżetowych i znajduje się na zaopatrzeniu Oddziału Zabezpieczenia 
Dowództwa Garnizonu Warszawa. 

Wydatki na funkcjonowanie Biura w 2016 r. wyniosły 3.105.245,68 zł, 
a w 2017 r. 3.230.440,24 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń – odpowiednio: 
2.554.886,00 zł i 2.314.382,67 zł. 

W 2016 r.: § 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 482.848,88 zł; § 404 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.175,23 zł; § 405 Uposażenia żołnierzy 
zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 1.867.291,51 zł; § 406 
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 
funkcjonariuszy – 48.229,41 zł i § 407 Dodatkowe uposażenie roczne dla 
żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 
146.340,97 zł. 

W 2017 r.: § 401 - 541107,83 zł; § 404 – 37.366,31 zł; § 405 – 1.543.300,83 zł;  
§ 406 – 37.673,21 zł i § 407 – 154.934,49 zł. 

5.4. EFEKTY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI PROOBRONNYMI 

W Katalogu funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania 
oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich 
planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 – 
Obrona narodowa w 2017 r., stanowiącym załącznik nr 8 do Decyzji 
budżetowej, w punkcie 13.5.1 Działalność pożytku publicznego, społeczeństwo 
obywatelskie i gospodarka społeczna, określono miernik – Liczba podmiotów 
podejmujących współpracę z resortem obrony narodowej na rzecz obronności 
i bezpieczeństwa państwa oraz kultywowania tradycji narodowych i orężnych, 
którym przyznano dofinansowanie (szt.) oraz określono wartość miernika na 
koniec 2017 r. – 180. 

Ówczesny Dyrektor DEKiD wyjaśnił, że „wskazany do określonego celu miernik, tj. liczba 
podmiotów podejmujących współpracę z resortem obrony narodowej na rzecz obronności 
i bezpieczeństwa państwa oraz kultywowania tradycji narodowych i orężnych, którym przyznano 
dofinansowanie, kwantyfikuje wymierne produkty (liczba zadań publicznych) oraz odzwierciedla 
ilościowy stopień osiągnięcia celu, tj. liczbę podmiotów, którym przyznano dofinansowanie. 
Miernik pozwala określić poziom zaangażowania organizacji pozarządowych w działalność  
na rzecz obronności państwa oraz kultywowania tradycji narodowych i orężnych, co przekłada się 
na zwiększenie świadomości obywateli w zakresie działalności Sił Zbrojnych RP, a także na większe 
zaangażowanie obywateli w organizacjach pozarządowych podejmujących współpracę  
z resortem obrony narodowej.” 

W ocenie NIK określenie takiego miernika (180 podmiotów, którym przyznano 
dotację), w żadnym stopniu nie odzwierciedla zwiększenia lub zmniejszenia 
aktywności społecznej w działaniach na rzecz obronności państwa 
i działalności Sił Zbrojnych RP oraz kultywowania tradycji narodowych 
i orężnych, skoro w ciągu roku wpływa ok. 1.000 ofert. Przyznanie dotacji 180 
podmiotom zależy tylko i wyłącznie od decyzji Ministra Obrony Narodowej 
(rekomendacji Komisji), a nie od aktywności organizacji. W związku z tym 
miernik ten nie mierzy określonego celu. 

Nie można odnieść się do efektywności współpracy resortu obrony narodowej  
z organizacjami proobronnymi, ponieważ nie ma wyznaczników efektów i nie 
ma ewidencji kosztów. 

Zawyżanie kosztów 
realizacji zadań 
zleconych 

Koszty funkcjonowania 
Biura do Spraw 
Proobronnych 

Mierniki w budżecie 
zadaniowym 

Efekty niemierzalne,  
a koszty niepoliczalne 
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W Sprawozdaniu z wykonania planu działalności Biura do Spraw Proobronnych  
za 2016 rok Biuro wykazało liczbę przeszkolonych osób z organizacji 
proobronnych – 1.337, co stanowiło wzrost o 1.167 osób (170 w 2015 r.),  
tj. o 686%. 

Biuro wykazało liczbę osób przeszkolonych wyłącznie podczas przedsięwzięć, 
które organizowało lub nadzorowało. 

W Sprawozdaniu z wykonania planu działalności Biura do Spraw Proobronnych  
za 2017 rok Biuro wykazało liczbę przeszkolonych osób z organizacji 
proobronnych – w ramach programu Paszport 1.265 osób, w ramach szkoleń 
uzupełniających w JW 828 osób, w ramach zadań publicznych (minimum 
programowe opracowane przez MON) – 3.890 osób, razem 5.983 osób. 

Biuro nie miało wiedzy o osobach przeszkolonych przez organizacje 
proobronne w ramach zadań zleconych i dofinansowanych przez Ministra 
Obrony Narodowej. Biuro nie otrzymywało informacji z DEKiD, jednostek 
wojskowych (JW) lub organizacji prowadzących szkolenia o osobach 
przeszkolonych przez te instytucje. W ramach nadzoru merytorycznego nad 
szkoleniem prowadzonym przez organizację pozarządową w miejscu szkolenia 
do wglądu przedstawiciela Biura przedstawiano listę uczestników biorących 
udział w zajęciach programowych oraz dziennik zajęć. 

Dyrektor Biura wyjaśnił, że „Biuro nie ma upoważnienia oraz odpowiednich warunków  
do gromadzenia i przetwarzania informacji o osobach przeszkolonych w ramach zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe. Po zakończeniu szkolenia organizacja może wydać 
certyfikat dla uczestnika zaświadczający o odbytym szkoleniu, jego tematyce oraz liczbie godzin 
szkolenia.” 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że zlecanie i finansowanie zadań o charakterze 
szkoleniowym, w których biorą udział tysiące osób rocznie, bez żadnej wiedzy  
o przeszkolonych, jest działaniem niecelowym i niegospodarnym.  

Dyrektor DEKiD zawierał w imieniu Ministra Obrony Narodowej umowy 
z organizacjami pozarządowymi, dotyczące zlecenia zadań w zakresie szkolenia 
strzeleckiego m.in. członków organizacji proobronnych i uczniów klas 
wojskowych.  

Zadania te polegały np. na przeszkoleniu 500 osób w zakresie strzelania 
podstawowego. Na dowód zrealizowania zadania organizacja pozarządowa 
przedstawiała listę osób przeszkolonych. DEKiD poza dołączeniem list  
do sprawozdania nie wykonywał żadnych innych czynności z tym związanych – 
nie przekazywał informacji do np. Biura do Spraw Proobronnych, WKU, SG WP, 
ani nie prowadził bazy osób przeszkolonych. 

Dyrektor DEKiD wyjaśnił, że: „Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON nie posiada bazy 
osób przeszkolonych przez organizacje proobronne, ani też nie posiada wiedzy o późniejszym 
wykorzystaniu ich potencjału, w tym także ilości osób które wyraziły chęć oraz podjęło kroki  
w celu wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Ponadto, posiadanie takiej bazy 
wiązałoby się z posiadaniem odpowiednego oprogramowania, a także z posiadaniem oświadczeń o 
zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych adresatów zadań publicznych, w 
związku z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem tychże danych osobowych,  
co w obecnych uwarunkowaniach formalno-prawnych oraz możliwościach informatycznych DEKiD 
MON wydaje się mało realne.” 

Zlecanie zadań związanych ze szkoleniem i udzielanie na ten cel dotacji, 
w sytuacji gdy wiedza o osobach przeszkolonych nie jest w ogóle gromadzona 
i przetwarzana, jest działaniem niecelowym i niegospodarnym, ponieważ cel 
zadania w takim przypadku nie jest osiągnięty. 

Zgodnie z decyzją nr 253/MON do zadań Biura miało należeć „opracowywanie 
zasad, ustalenie wymogów i wskazywanie potrzeb w zakresie szkolenia  
na potrzeby Sił Zbrojnych prowadzonego przez organizacje pozarządowe 
o charakterze proobronnym.” Dotyczyć to miało wszystkich szkoleń, a nie tylko 
szkoleń, które wynikają z Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań 
w formie powierzenia na wniosek Biura po uprzednim ich pozytywnym 

Liczba przeszkolonych 
osób 

Brak wiedzy o osobach 
przeszkolonych 
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rozpatrzeniu przez Komisję ds. Zlecania Zadań Publicznych w Zakresie 
Obronności.  

Biuro nie opracowało zasad i nie ustaliło wymogów dotyczących 
przekazywania, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych osób 
przeszkolonych. Wiedzy o osobach przeszkolonych nie ma w żadnej jednostce 
resortu obrony narodowej, w tym w Zarządzie Organizacji i Uzupełnień – P1 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który odpowiada za rezerwy kadrowe. 
Przeszkolenie członków organizacji proobronnych, przy braku wiedzy ktoi w 
jakim zakresie został przeszkolony, nie wzmacnia potencjału obronnego 
państwa. 

 

5.5. MODEL FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI PROOBRONNYCH W SYSTEMIE OBRONNYM 

PAŃSTWA 

Nie ma regulacji dotyczących miejsca, roli i zadań organizacji proobronnych 
w systemie obronnym państwa, a Biuro nie wypracowało modelu 
funkcjonowania organizacji proobronnych w tym systemie. 

W czerwcu 2016 r. Dyrektor Biura przesłał do uzgodnień resortowych projekt 
nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej, w którym znalazły się następujące zapisy: (…) 

2) w art. 11a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
"3a. Dowódca Generalny wykonuje swoje zadania przy wsparciu organizacji 

proobronnych."; 
3) w art. 11 b po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
"3a. Dowódca Operacyjny wykonuje swoje zadania przy wsparciu organizacji 

proobronnych."; 
4) w art. 13c po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
"3a. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wykonuje swoje zadania przy 

wsparciu organizacji proobronnych."; 
5) w art. 14 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 
"4a. Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci 

uzupełnień wykonują swoje zadania przy wsparciu organizacji 
proobronnych."; 

6) w art. 17 po ust. 4 dodaje się ust 4a w brzmieniu: 
"4a. Szef Obrony Cywilnej Kraju wykonuje swoje zadania przy wsparciu 

organizacji proobronnych."; 
7) w art. 20 po ust. 2 dodaje się ust, 3 w brzmieniu: 
"3. Wojewoda wykonuje zadania, o których mowa w ust. 2, przy wsparciu 

organizacji proobronnych."; 
8) w art. 138 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
"5. Formacje obrony cywilnej wykonują swoje zadania przy wsparciu organizacji 

proobronnych."; 
9) po art. 168 dodaje się art. 168a w brzmieniu: 
"Art. 168a. Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony odbywa się 

przy wsparciu organizacji proobronnych.". 

W uzasadnieniu do projektu ustawy Biuro podało: „projektowana regulacja 
przewiduje usankcjonowanie faktu wykonywania zadań przez Siły Zbrojne 
Rzeczypospolitej Polskiej, a także organy publiczne właściwe w dziedzinie 
obronności Państwa, przy wsparciu ze strony organizacji proobronnych.” 

Biuro w kolejnej wersji projektu przesłanej w sierpniu 2016 r. wprowadziło  
do propozycji wszystkich zmian zapis „może wykonywać swoje zadania przy 
wsparciu organizacji proobronnych”. 

W ocenie NIK propozycja takiego „włączenia” organizacji proobronnych  
do systemu obronnego państwa świadczy o braku kompetencji Biura  
do przygotowywania zmian przepisów prawnych. 

Miejsce, rola i zadania 
organizacji 
proobronnych  
w systemie obronnym 
państwa 
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„Koncepcja doskonalenia współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej 
z organizacjami proobronnymi na rzecz wsparcia systemu obronnego 
Rzeczypospolitej Polskiej” powstała w sytuacji, w której funkcjonowały 
zawodowe Siły Zbrojne, a pobór do zasadniczej służby wojskowej został 
zawieszony, co w efekcie przyczyniło się do stosunkowo niewielkiego dopływu 
rezerwistów w wyniku zakończenia służby wojskowej przez żołnierzy 
zawodowych oraz stopniowego zmniejszania się istniejących zasobów rezerw 
osobowych, wyszkolonych w ramach obowiązkowej służby. Z drugiej strony 
obserwowano systematyczny wzrost liczby organizacji proobronnych i ich 
zaangażowanie w sprawy obronności. Uznano zatem, że wskazane będzie 
spożytkowanie tego potencjału w procesie przygotowania rezerw osobowych  
na potrzeby podsystemu militarnego, tj. do uzupełniania Sił Zbrojnych na czas 
„W”, a także podsystemu niemilitarnego (reagowanie w kryzysie o charakterze 
militarnym i niemilitarnym). 

Koncepcja z 2015 r. jako jeden z celów zakładała „włączenie organizacji 
proobronnych w podsystem militarny poprzez przygotowanie 
kandydatów/ochotników rezerw osobowych Sił Zbrojnych”. W uzasadnieniu 
napisano, że: „Realizacja tego celu pozwoli na rozbudowę systemu obrony 
terytorialnej w ramach sił zbrojnych i przygotowanie organizacji proobronnych  
do działania w zarządzaniu kryzysowym”. Innym z celów tej koncepcji było 
„przygotowanie proobronnych organizacji pozarządowych do funkcjonowania 
w systemie militarnym państwa jako oznakowane organizacje paramilitarne.” 
W uzasadnieniu napisano: „Należy również rozważyć możliwości ewentualnego 
włączenia całych organizacji paramilitarnych w podsystem militarny w razie 
potrzeby”.  

Zakładano zatem, że oprócz profesjonalnej armii będzie rozwijany element 
systemu obrony terytorialnej, oparty o organizacje proobronne. 

Wraz ze zmianą rządu w 2015 r., zmieniła się również koncepcja budowy 
obrony terytorialnej. Podjęto decyzję o utworzeniu odrębnego rodzaju sił 
zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej. Oznaczało to, że za obronę 
terytorialną nie będą odpowiadały organizacje społeczne, które nie mają 
określonych żadnych zadań, tylko specjalnie powołane i przeszkolone jednostki 
wojskowe, stanowiące element Sił Zbrojnych i wykonujące zadania wynikające 
z Konstytucji i innych przepisów prawa. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że utworzenie Wojsk Obrony 
Terytorialnej spowodowało, że „Koncepcja doskonalenia współpracy 
Ministerstwa Obrony Narodowej z organizacjami proobronnymi na rzecz 
wsparcia systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej’” stała się nieaktualna, 
a jej dalsza realizacja niecelowa. 

„Koncepcja doskonalenia współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej 
z organizacjami proobronnymi na rzecz wsparcia systemu obronnego 
Rzeczypospolitej Polskiej” zakładała zintensyfikowanie pomocy resortu obrony 
narodowej dla organizacji proobronnych w postaci wsparcia merytorycznego, 
logistycznego, finansowego (w postaci zadań zleconych) i rzeczowego 
(przekazywanie mienia). Według tej koncepcji organizacje proobronne 
mogłyby tworzyć element obrony terytorialnej. 

W momencie gdy powstała koncepcja, a następnie zaczęto tworzyć Wojska 
Obrony Terytorialnej, wydawać się mogło, że członkowie organizacji 
proobronnych będą naturalnymi kandydatami na żołnierzy terenowej służby 
wojskowej. Temu miała również służyć nowelizacja ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej60 dająca 
członkom organizacji proobronnych pierwszeństwo przy powoływaniu. 
Tymczasem na dzień 31 grudnia 2017 r. powołano do pełnienia terytorialnej 
służby wojskowej 6.216 ochotników, z czego 184, tj. niecałe 3% stanowili 
członkowie organizacji proobronnych. 

                                                           
60 Dz. U. z 2018 r. poz. 1459. 
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W ocenie NIK spowodowane to było właśnie rozwijaniem współpracy, 
zwiększaniem liczby zadań zleconych i dawaniem możliwości szkolenia się 
przy udziale i na koszt wojska, ale bez obowiązków wynikających z faktu bycia 
żołnierzem. 

Zarówno WOT, jak i organizacje proobronne zwracają się do tej samej grupy 
osób, mamy więc do czynienia z rywalizacją o te same zasoby. Im 
korzystniejszą ofertę dla organizacji proobronnych przedstawi resort obrony 
narodowej, w tym Biuro jako jednostka dedykowana do tej współpracy, tym 
trudniej będzie przekonać prawie 50 tysięcy ochotników do wstąpienia do 
WOT. 

Najlepszym przykładem jest Stowarzyszenie „FIA”, gdzie na ponad 300 
członków, tylko jedna osoba zwróciła się do władz Stowarzyszenia  
o rekomendację do WOT. 

Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 
24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej 
i sposobu jej pełnienia61 do wniosku o powołanie do terenowej służby 
wojskowej, składanego do WKU „można dołączyć dokumenty albo, po okazaniu 
oryginału, kopie dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby, 
w szczególności: 

1) rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej, o której mowa  
w art. 98k ust. 5 pkt 3 ustawy62 - w przypadku gdy osoba składająca wniosek 
jest członkiem tej organizacji; 

2) zaświadczenie szkoły realizującej innowacyjny lub eksperymentalny program 
przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa - w przypadku 
gdy osoba składająca wniosek jest absolwentem tej szkoły”. 

W cytowanym wyżej rozporządzeniu nie określono wzoru rekomendacji władz 
organizacji proobronnych, ani wzoru zaświadczenia szkoły, a ponadto Biuro  
do Spraw Proobronnych nie prowadziło wykazu organizacji pozarządowych, 
których rekomendacje byłyby brane pod uwagę w procesie rekrutacji  
do terytorialnej służby wojskowej, ani wykazu szkół realizujących programy 
innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla 
bezpieczeństwa, zatem komisja rekrutacyjna nie wiedziała, czy rekomendacja 
lub zaświadczenie pochodzi od podmiotu wskazanego w art. 98k ust. 5 pkt 3 
i pkt 4 ustawy. 

Dyrektor Biura wyjaśnił, że „Biuro do Spraw Proobronnych przedmiotowego projektu aktu 
prawnego nie przygotowywało63.  

Biuro do Spraw Proobronnych nie otrzymało zadania tworzenia wykazu proobronnych organizacji 
pozarządowych, których rekomendacje byłyby brane pod uwagę w procesie rekrutacji do 
terytorialnej służby wojskowej. Biuro nie ma też danych o funkcjonowaniu takiego wykazu  
w komórce organizacyjnej MON lub jednostce organizacyjnej SZ RP. 

Analogicznie jak w przypadku organizacji proobronnych, Biuro do Spraw Proobronnych nie  
ma zadania tworzenia wykazu szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne 
przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa, których rekomendacje byłyby brane 
pod uwagę w procesie rekrutacji do terytorialnej służby wojskowej.” 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że Biuro do Spraw Proobronnych nie 
brało udziału w tworzeniu jedynego rozporządzenia, w którym jest mowa 
o „proobronnej organizacji pozarządowej”. 

 

 

                                                           
61 Dz. U. poz. 465. 
62 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 
63 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania  

do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia. 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

 

6.1.  METODYKA KONTROLI I INFORMACJE DODATKOWE 

Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy 
współpraca resortu obrony narodowej z organizacjami proobronnymi 
przyniosła efekty? 

Założono, że badania kontrolne umożliwią odpowiedź na następujące pytania 
szczegółowe: 

1. Czy wypracowano właściwe rozwiązania systemowe dla współpracy 
z organizacjami proobronnymi? 

2. Czy koszty poniesione na współpracę z organizacjami proobronnymi były 
optymalne? 

3. Czy w wyniku współpracy z organizacjami proobronnymi zwiększono 
bezpieczeństwo państwa? 

Kontrolą objęto 11 jednostek, w tym: Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro  
do Spraw Proobronnych, 4 dowództwa, 3 organizacje proobronne, wyższą 
uczelnię wojskową oraz szkołę prowadzącą klasy wojskowe. 

Kontrolę 8 jednostek przeprowadzono pod względem legalności, 
gospodarności, celowości i rzetelności, natomiast 3 organizacji proobronnych 
pod względem legalności i gospodarności. 

2014-2017 

W ramach postępowania kontrolnego w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o NIK, 
uzyskano informacje z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Głównego Urzędu 
Statystycznego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Pomocy Społecznej, Biura do Spraw Utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, 
Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, 10 szkół prowadzących klasy 
wojskowe i 7 hoteli. 

Równolegle z kontrolą prowadzoną przez NIK, Departament Kontroli MON  
(DK MON) prowadził kontrolę w zakresie realizacji dotacji celowych 
udzielonych z resortu obrony narodowej stowarzyszeniom i fundacjom na 
zadania zlecone w 2016 r. w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz 
w organizacjach: Commando, „FIA” i „Szturman”. 

Kierownicy 10 kontrolowanych jednostek64 nie złożyli zastrzeżeń i tym samym 
ustalenia zawarte w wystąpieniach pokontrolnych i sformułowane na ich 
podstawie oceny oraz wnioski, stały się ostateczne. 

Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych złożył w dniu 3 sierpnia 2018 r. 
zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego. 

Realizacja wniosku pokontrolnego NIK spowodowała ponowną weryfikację 
umów zawartych z kontrolowanymi organizacjami i skutkowała wystawieniem 
wezwań do zapłaty na łączną kwotę 730.377,21 zł („FIA”: 545.748,66 zł, 
„Szturman”: 184.628,55 zł). 

                                                           
64 Minister Obrony Narodowej, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny 

Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii 
Wojskowej, Rektor - Komendant Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Dyrektor II Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze i Prezes Stowarzyszenia Byłych 
Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej „Commando” w Bolesławcu, Prezes Stowarzyszenia „Fideles  
et Instructi Armis – Wierni w Gotowości pod Bronią”, Prezes Fundacji Byłych Żołnierzy  
i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”. 
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L.p. 
Jednostka organizacyjna 
NIK przeprowadzająca 

kontrolę 

Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Imię i nazwisko kierownika 
jednostki kontrolowanej 

Ocena 
kontrolowanej 
działalności 

1. 
Departament Obrony 

Narodowej 
Ministerstwo Obrony 

Narodowej 

Mariusz Błaszczak 

Antoni Macierewicz 

Tomasz Siemoniak 

opisowa 

2. 
Departament Obrony 

Narodowej 
Biuro do Spraw 
Proobronnych 

Waldemar Zubek 

cz.p.o. Magdalena 
Rochnowska  

płk Marek Baranowski 

opisowa 

3. 
Departament Obrony 

Narodowej 
Dowództwo Generalne 
Rodzajów Sił Zbrojnych 

gen. broni  
Jarosław Mika 

cz.p.o. gen. dyw.  
Jan Śliwka 

gen. broni  
Mirosław Różański 

gen. broni  
Lech Majewski 

opisowa 

4. 
Departament Obrony 

Narodowej 
Dowództwo Operacyjne 
Rodzajów Sił Zbrojnych 

gen. dyw. Tomasz 
Piotrowski 

gen. broni Sławomir 
Wojciechowski 

gen. broni  
Marek Tomaszycki 

opisowa 

5. 
Departament Obrony 

Narodowej 
Dowództwo Garnizonu 

Warszawa 

gen. bryg.  
Robert Głąb 

 
gen. dyw.  

Wiesław Grudziński 

pozytywna 

6. 
Departament Obrony 

Narodowej 
Komenda Główna 

Żandarmerii Wojskowej 

gen. bryg.  
Tomasz Połuch 

gen. bryg.  
Piotr Nidecki  

gen. dyw.  
Mirosław Rozmus 

pozytywna 

7. 
Departament Obrony 

Narodowej 
Akademia Wojsk Lądowych 

im. Tadeusza Kościuszki 

gen. bryg.  
Dariusz Skorupka 

gen. bryg. prof. dr hab. 
Mariusz Wiatr 

pozytywna 

8. 
Departament Obrony 

Narodowej 
Zespół Szkół  

w Białym Borze 
Andrzej Pastuszek pozytywna 

9. 
Departament Obrony 

Narodowej 

Fideles et Instructi Armis – 
Wierni  

w Gotowości  
pod Bronią 

Łukasz Wójciński 

Karol Bandurski 
opisowa 

10. 
Departament Obrony 

Narodowej 

Fundacja Byłych Żołnierzy  
i Funkcjonariuszy Sił 

Specjalnych „Szturman” 

 

Sławomir Łazarski opisowa 

11. 
Departament Obrony 

Narodowej 

Stowarzyszenie Byłych 
Żołnierzy 62. Kompanii 
Specjalnej „Commando” 

Andrzej Żdan pozytywna 

 

 

Wykaz jednostek 
kontrolowanych 
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6.2.  ANALIZA STANU PRAWNEGO I UWARUNKOWAŃ ORGANIZACYJNO-EKONOMICZNYCH 

Organizacje proobronne (a także wszelkie organizacje pozarządowe) oraz 
szkoły, które są zaliczone do grona tzw. partnerów społecznych, mogą 
prowadzić samodzielną współpracę z jednostkami wojskowymi i komórkami 
organizacyjnymi resortu obrony narodowej. 

Współpraca dowództw, instytucji wojskowych oraz jednostek wojskowych 
z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi stanowi, 
zgodnie z deklaracjami, ważny element działalności Sił Zbrojnych RP. 

Współpraca ta prowadzona jest na podstawie decyzji nr 187/MON w sprawie 
wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami 
pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. 

Celem współpracy jest angażowanie społeczeństwa w działania na rzecz 
obronności państwa oraz edukacja obronna społeczeństwa – szczególnie 
młodzieży. 

Decyzja 187/MON w § 1 określa: 

1. Ogólne cele i zasady współpracy resortu obrony narodowej 
z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi; 

2. Zasady, warunki i procedurę zawierania porozumień o współpracy; 

3. Zasady i harmonogram planowania współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi; 

4. Formy i zasady ogólne merytorycznego i logistycznego (niefinansowego) 
wspierania organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych, 
między innymi poprzez udostępnianie nieruchomości, uzbrojenia  
i sprzętu wojskowego. 

Organizacje pozarządowe, w tym organizacje o charakterze proobronnym oraz 
tzw. inni partnerzy społeczni (w tym szkoły) zdefiniowani w decyzji 187/MON 
– są określani wspólnie jako „partnerzy społeczni” - § 2 pkt 2. 

Porozumienie o współpracy, to jeden z podstawowych dokumentów 
normujących współpracę resortu obrony narodowej z partnerami społecznymi. 
Pierwsze porozumienie o współpracy pomiędzy Ministerstwem Obrony 
Narodowej a organizacją pozarządową zostało podpisane w 1993 r. 

Podstawą współpracy wojska z organizacjami pozarządowymi i partnerami 
społecznymi są plany, porozumienia i przedsięwzięcia, które są wpisywane  
na dany rok w działania na szczeblu Ministerstwa Obrony Narodowej. Reguluje 
to decyzja 187/MON. 

Przełomowym okresem we współpracy Sił Zbrojnych z otoczeniem społecznym 
były lata 2011-2012, w których wprowadzono zmiany w zasadach współpracy 
jednostek wojskowych. Umożliwiono zawieranie lokalnych porozumień  
o współpracy od szczebla dowódcy samodzielnej jednostki wojskowej. Nadano 
dowódcom uprawnienia do swobodnego decydowania o zakresie i formach 
współpracy z partnerami społecznymi. Ułatwiono dostęp do infrastruktury 
wojskowej i sprzętu wojskowego, a także zwiększono aktywność kierowaną  
do klas wojskowych, w związku z realizacją zapisów zawartych  
w porozumieniu o współpracy między resortami edukacji narodowej i obrony 
narodowej. 

Do priorytetowych celów współpracy należy pielęgnowanie polskości, tradycji 
narodowych, patriotyzmu, promowanie modelu nowoczesnej służby 
wojskowej, doskonalenie umiejętności przydatnych w wojsku, wspieranie 
edukacji obronnej społeczeństwa, a w szczególności młodzieży, wspieranie 
działalności na rzecz weteranów misji i byłych żołnierzy, a także zachowanie 
dorobku i pamięci o naszej historii. 

Zasady współpracy 

Realizacja porozumień  
o współpracy. 
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Realizacja zapisów porozumień jest oceniana w corocznym przeglądzie, 
zarówno pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, jak również  
w odniesieniu do aktualnych zadań i potrzeb Sił Zbrojnych. Przegląd 
porozumień o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej według stanu  
na dzień 31 grudnia 2011 r. odnosił się do 75 podmiotów. Oceniono, że 
większość podmiotów, które złożyły informację, realizowały zapisy zawartych 
porozumień w stopniu zadowalającym. W 2011 r. zawarto dwa nowe 
porozumienia. W 2012 r. również zawarto dwa nowe porozumienia. Wśród 
podpisanych w 2011 r. przez dowódców jednostek wojskowych porozumień, 
najliczniejsze były porozumienia ze szkołami. Było ich 74. Ogółem w 2011 r.  
w jednostkach wojskowych podpisano 193 nowe porozumienia. W 2010 r. 
ogólna liczba porozumień zawartych przez dowódców jednostek wojskowych 
wzrosła z 301 do 413, a w 2011 r. do 517, według stanu na dzień 31 grudnia 
2012 r., było zawartych 717 porozumień, a w 2015 r. już 1.130 porozumień. 

Porozumienie o współpracy w szczególności: 

1. określa cele, obszar i formy współdziałania, zobowiązania stron, 
warunki i czas współpracy oraz zasady rozwiązania porozumienia; 

2. angażuje partnera społecznego do wykonania określonych zadań 
z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego przy wsparciu 
jednostki lub instytucji wojskowej - § 8 decyzji 187/MON. 

Przedmiotem porozumień nie może być regulowane odrębnymi przepisami 
i umowami zlecanie zadań publicznych oraz nieodpłatne przekazywanie mienia 
ruchomego Skarbu Państwa, będącego w użytkowaniu jednostek 
organizacyjnych podległych ministrowi lub przez niego nadzorowanych - § 9 
decyzji 187/MON. 

Porozumienia o współpracy są zawierane niezależnie od przesyłania wniosków 
do planów współpracy jednostek wojskowych. Znaczy to, że organizacja/szkoła 
może zgłaszać przedsięwzięcia do planów współpracy, nie mając podpisanego 
porozumienia. Jednocześnie samo porozumienie nie jest podstawą do 
udzielania wsparcia merytorycznego i logistycznego przez JW, gdyż podstawą 
takiej pomocy jest zawarcie przedsięwzięcia w planie współpracy. W treści 
porozumienia powinny być zawarte stosowne zapisy o planowaniu współpracy 
i zawieraniu umów cywilno-prawnych w przypadku udostępniania partnerom 
społecznym uzbrojenia, sprzętu wojskowego, nieruchomości – w trybie  
i na zasadach określonych w § 22 decyzji 187/MON. 

Podstawą udzielenia wsparcia merytorycznego i logistycznego dla inicjatyw 
partnerów społecznych jest umieszczenie ich przedsięwzięć w „Planach 
współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych 
jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami 
społecznymi na … rok” (lub odpowiednio Komendy Głównej Żandarmerii 
Wojskowej, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Sztabu Generalnego WP – 
w dalszej części, skróty nazw: DG RSZ, DO RSZ, KG ŻW, DGW, SG WP), który 
opracowywany jest na każdy rok, na podstawie wniosków parterów 
społecznych zgłoszonych bezpośrednio do dowódców jednostek wojskowych, 
od których oczekiwane jest wsparcie. 

Zakres wsparcia przedsięwzięć zawartych w planie współpracy obejmuje: 
pomoc organizacyjną, uczestnictwo przedstawicieli resortu obrony narodowej 
w przedsięwzięciach partnera społecznego, pokaz lub udostępnianie uzbrojenia 
i sprzętu wojskowego, pomieszczeń, poligonów, hal sportowych, strzelnic oraz 
innych nieruchomości lub ich części niezbędnych do realizacji inicjatyw 
uwzględnionych w planach, a także udział żołnierzy w tych inicjatywach. 
Udostępnianie partnerom społecznym sprzętu wojskowego odbywa się 
odpłatnie lub nieodpłatnie, na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej 
w trybie wynikającym z właściwości komórek i jednostek organizacyjnych 
resortu. 
 

Plany współpracy - 
zasady planowania 
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Planowanie współpracy z partnerami społecznymi na kolejny rok: 

1. do 10 września – zgłoszenie przez partnerów społecznych wniosków  
do planu współpracy jednostki wojskowej, od której oczekują wsparcia 
merytorycznego lub logistycznego; w przypadku zgłoszenia do planu 
współpracy uroczystości, w której przewidziany jest udział wojskowej 
asysty honorowej, wnioskodawca załącza zgodę dowódcy garnizonu 
właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości; 

2. do 30 września – przesłanie planów współpracy jednostek wojskowych  
do właściwych dowództw (DG RSZ, DO RSZ, KGŻW, DGW, SG WP); 

3. do 31 października – uzgodnienie planu współpracy w komórkach 
wewnętrznych dowództw i przesłanie do akceptacji sekretarza stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej; 

4. do 15 listopada – akceptacja planów współpracy dowództw przez 
sekretarza stanu w MON i przesłanie go do realizacji przez właściwych 
dowódców  
(DG RSZ, DO RSZ, KGŻW, DGW, SG WP) oraz do wiadomości szefa Sztabu 
Generalnego WP; 

5. niezwłocznie po otrzymaniu planu współpracy – ogłoszenie planu 
współpracy w serwisach internetowych dowództw oraz przesłanie  
do podległych JW w celu realizacji. 

Jednostki wojskowe i komórki organizacyjne resortu ON mogą udzielić 
partnerom społecznym wsparcia logistycznego poza planem współpracy, ale 
tylko i wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych RP lub 
ważnymi względami społecznymi – za zgodą Dowódcy Generalnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy 
Garnizonu Warszawa lub Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej - 
§ 26 decyzji 187/MON. 

W przypadku udostępnienia nieruchomości wymagana jest również zgoda 
Dyrektora Departamentu Infrastruktury MON, na wniosek dowódców 
i kierowników jednostek organizacyjnych określonych w decyzji Nr 230/MON 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie 
gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa będącego we 
władaniu komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej 
i jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego 
nadzorowanych65. 

Istnieje możliwość dokonywania korekt w zatwierdzonym planie współpracy  
w przypadku istotnych zmian w zakresie wsparcia logistycznego ponad 
uzgodniony zakres tego wsparcia - na podstawie wniosku do sekretarza stanu  
w MON, na podstawie wniosku dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 
dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, dowódcy Garnizonu Warszawa 
lub komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej. 

W przypadku korekt dotyczących tylko przesunięcia terminu lub miejsca 
realizowanych przedsięwzięć, stosowne zmiany dokonywane są w umowach 
cywilno-prawnych zawieranych pomiędzy dowódcą JW a partnerem 
społecznym - bez konieczności uzyskania zgody dowódcy generalnego RSZ.  
W przypadku niezawierania umowy cywilno-prawnej, wiążące są inne formy 
uzgodnień z dowódcą JW (pismo, notatka uzgodnień itp.). 

Procedura zmiany zakresu wsparcia przedsięwzięcia ujętego w planie 
współpracy: 

1. Uzgodnienie przez partnera społecznego zmiany zakresu wsparcia 
przedsięwzięcia z właściwym dowódcą JW. 

                                                           
65 Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 13, poz. 185, ze zm. 
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2. Przesłanie przez partnera społecznego wniosku o zmianę zakresu wsparcia 
przedsięwzięcia do dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, dowódcy 
operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, dowódcy Garnizonu Warszawa lub 
komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej, wraz z potwierdzeniem 
uzgodnień z właściwym dowódcą JW (załączone pisma z JW). 

3. Przesłanie przez ww. dowódców (DG RSZ, DO RSZ, DGW, KGŻW) propozycji 
korekty planu do akceptacji sekretarza stanu w MON. 

4. Przesłanie zaakceptowanej przez sekretarza stanu w MON korekty planu 
współpracy do właściwego dowódcy i zamieszczenie jej w planie 
współpracy w serwisie internetowym - § 22a decyzji 187/MON. 

W 2011 r. odnotowano udział jednostek wojskowych w 3.722 
przedsięwzięciach, w 2012 r. zrealizowano ogółem 5.208 przedsięwzięć. 
W 2013 r. w skali całego kraju były 5.962 takie przedsięwzięcia, a w 2014 r. już 
6.553. W tej liczbie ponad 2.100 stanowiły przedsięwzięcia związane 
z uroczystościami patriotycznymi i patriotyczno-religijnymi, które  
w poszczególnych miejscowościach realizowali partnerzy społeczni na styku 
z jednostkami wojskowymi. W 2015 r. zrealizowano 7.834 przedsięwzięcia, 
w 2016 r. 6.640, a w 2017 r. 3.974. 

Zasady przyznawania patronatu honorowego i udziału w komitecie 
honorowym zawarte są w decyzji nr 415/MON Ministra Obrony Narodowej  
z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony 
Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym66. 

Zgodnie z decyzją wnioski o przyznanie patronatu honorowego i udziału  
w komitecie honorowym należy kierować wyłącznie do Ministra Obrony 
Narodowej, za pośrednictwem dyrektora właściwego do spraw promocji 
obronności - § 6 ust. 1 decyzji nr 415/MON. Zgodnie z zasadami obejmowanie 
patronatu honorowego i uczestnictwo w komitecie honorowym przedsięwzięć 
związanych z obronnością państwa i funkcjonowaniem Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje wyłącznie Ministrowi Obrony 
Narodowej. Minister może powierzyć objęcie wyróżnieniem danego 
przedsięwzięcia, w zależności od jego rangi i charakteru podległym 
kierownikom jednostek organizacyjnych. 

W 2011 r. przyznanych zostało 86 patronatów Ministra Obrony Narodowej, 
w 2012 r. – 114, w 2013 r. – 147, w 2014 r. - 181 

Sprawowanie przez Ministra Obrony Narodowej lub upoważnione przez niego 
osoby patronatów honorowych, albo udział tych osób w komitetach 
honorowych wydarzeń związanych z obronnością państwa, stanowiły coraz 
bardziej znaczącą formę promocji obronności oraz kreowania wizerunku Sił 
Zbrojnych. Oprócz tego jedną z najskuteczniejszych i najbardziej 
rozpowszechnionych form komunikacji społecznej stał się wortal wojskowy 
www.wojsko-polskie.pl. Stanowi on zarówno źródło, jak i forum wymiany 
informacji. W 2011 r. zanotowano ponad 10.150 tys. odsłon – wejść na stronę. 
Kilka tysięcy osób lubi profil „Promocjaobronności” na portalu 
społecznościowym „Facebook”. 

Podstawę prawną zlecania przez Ministerstwo Obrony Narodowej 
organizacjom pozarządowym zadań w publicznym zakresie obronności 
stanowiły ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, decyzja nr 483 Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zasad i trybu 
zlecania zadań publicznych w zakresie obronności państwa organizacjom 
pozarządowym67 oraz corocznie wydawane przez Ministra Obrony Narodowej 
decyzje budżetowe. W latach 2010-2012 r. w budżecie Ministerstwa Obrony 
Narodowej na realizację zadań publicznych przeznaczono kwotę 8.620 tys. zł,  

                                                           
66 Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2013 r. poz. 371. 
67 Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 266 – uchylenie z dniem 1 września 2015 r. 
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w latach 2013-2014 po 8.920 tys. zł rocznie, w 2015 r. – 9.340 tys. zł, w 2016 r. 
– 16.000 tys. zł, a w 2017 r. – 14.700 tys. zł. 

W 2010 r. zlecono do realizacji 283 zadania, które zostały przeprowadzone 
przez 101 organizacji. W 2011 r. podpisano 271 umów ze 115 organizacjami 
pozarządowymi. W 2012 r. podpisano 313 umów ze 133 organizacjami 
pozarządowymi. 

W myśl postanowień ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach68 oraz 
rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie 
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji69, nadzór nad 
fundacjami i ich działalnością sprawuje sąd oraz minister wskazany przez 
fundatora, jako minister właściwy ze względu na cele fundacji oraz zakres 
działania. Do końca 2010 r. w Polsce zarejestrowane były 43 fundacje, dla 
których Minister Obrony Narodowej był ministrem właściwym. W 2011 r. 
zarejestrowane zostały dwie nowe fundacje, a w 2012 r. do końca maja zostały 
zarejestrowane trzy nowe fundacje. Fundacje zobowiązane są do corocznego 
(do końca roku kalendarzowego) składania za poprzedni rok właściwemu 
ministrowi sprawozdań ze swojej działalności. Z obowiązku złożenia 
sprawozdania za 2010 r. wywiązało się 27 fundacji, a 16 fundacji nie złożyło 
sprawozdań. W 2011 r. tylko 29 fundacji wywiązało się z nałożonego 
obowiązku. Działalność fundacji przejawiała się głównie w organizowaniu 
szkoleń i warsztatów oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych, przeprowadzaniu 
rekonstrukcji i inscenizacji historycznych, udzielaniu wsparcia finansowego, 
prowadzeniu działalności promocyjnej i wydawniczej, trosce o pomniki 
i nagrobki. Działalność 9 fundacji była ograniczona. Występowała rzadko lub 
sprowadzała się do jednorazowych akcji.  

Obszary działania fundacji nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej  
to pomoc socjalna, kultywowanie tradycji oręża polskiego, dokumentowanie 
historii oręża polskiego, propagowanie sportu i zdrowego trybu życia, 
przeciwdziałanie terroryzmowi i zagrożeniom biologicznym. Spośród fundacji 
tylko 10 posiadało status organizacji pożytku publicznego. Nieliczna grupa 
fundacji prowadzi działalność gospodarczą, głównie w zakresie organizacji 
szkoleń, usług reklamowych, działalności wydawniczej i księgarskiej. Tylko 
5 fundacji realizowało zadania publiczne zlecone przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej. 

Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami 
mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego70, umożliwiła 
nieodpłatne przekazywanie mienia ruchomego Skarbu Państwa bez 
pośrednictwa Agencji Mienia Wojskowego. Tym samym spełnione zostały 
oczekiwania wielu podmiotów, m.in. organizacji pozarządowych, placówek 
muzealnych i oświatowych, instytucji kultury, jednostek samorządu 
terytorialnego i państwowych jednostek organizacyjnych. W ostatnich latach 
liczba składanych do Ministerstwa Obrony Narodowej wniosków rośnie 
lawinowo. W 2011 r. wpłynęło 881 wniosków, na podstawie których 
opracowano 426 zestawień zbiorczych mienia ruchomego przeznaczonego  
do nieodpłatnego przekazania.  

Wśród wnioskodawców najliczniejszą grupę stanowią organizacje 
pozarządowe, a wśród nich ochotnicze straże pożarne występujące o sprzęt 
ratowniczy. Organizacjom pozarządowym, władzom samorządowym i innym 
służbom ratowniczym, realizującym statutowe zadania w zakresie zwalczania  
i likwidacji skutków klęsk żywiołowych przekazano m.in. samochody ciężarowe  
do specjalistycznego karosowania, samochody pożarnicze, agregaty 
prądotwórcze, kuchnie polowe, sprzęt inżynieryjny do utrzymywania i napraw 
uszkodzonej infrastruktury, łóżka, koce, materace, elementy umundurowania  

                                                           
68 Dz. U. z 2016 r. poz. 40. 
69 Dz. U. Nr 50, poz. 529, ze zm. 
70 Dz. U. z 2013 r. poz. 712, ze zm. – uchylenie z dniem 1 października 2015 r. 
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i wyposażenia. Oczekiwania wyżej wymienionych grup wnioskodawców można 
ocenić jako znacznie przekraczające możliwości resortu obrony narodowej.  
Odnotowano również wzrost liczby wniosków od tzw. klas wojskowych. 
Konsekwencją powstania takich klas jest duże i rosnące zapotrzebowanie  
na umundurowanie i wyposażenie wojskowe. Pomoc wojska w realizacji 
edukacji obronnej przejawia się także w nieodpłatnym przekazywaniu szkołom 
sprzętu wojskowego. W 2011 r. 32 szkoły otrzymały m.in. elementy 
umundurowania polowego i wyposażenia żołnierskiego, pistolety i karabinki 
pneumatyczne, drobny polowy sprzęt łączności, sprzęt saperski, kuchnie, łóżka 
polowe, namioty, materace, odzież ochronną, maski przeciwgazowe i inne 
elementy wyposażenia żołnierskiego. Ogółem wsparcie sprzętowe otrzymały 
54 szkoły prowadzące tzw. klasy wojskowe. Inną grupę stanowią szkoły  
i ośrodki kultury, które otrzymały wsparcie w postaci przekazanych 
księgozbiorów. W 2011 r. przekazano je 76 podmiotom. Z kolei 60 zestawień 
zbiorczych dotyczyło przekazania mienia ruchomego dla muzeów. Zestawienia 
te zawierały uzbrojenie i sprzęt wojskowy, który z uwagi na swój unikatowy 
charakter lub niewielkie zasoby w istniejących muzeach, w ich przeświadczeniu 
należałoby uchronić dla przyszłych pokoleń.  

Pomoc w postaci zapewnienia bezpłatnych środków transportowych przy 
organizowaniu przedsięwzięć przez partnerów społecznych, jest oczekiwaną 
przez organizacje pozarządowe formą współpracy. Decyzją Ministra Obrony 
Narodowej wprowadzono przepisy umożliwiające bezpłatne użycie pojazdów 
wojskowych na potrzeby związane z realizacją planów zasadniczych 
przedsięwzięć jednostek wojskowych lub planów współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, a odpłatnie na potrzeby 
związane z realizacją inicjatyw nieujętych w planach współpracy  
z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.  
W sytuacjach uzasadnionych szczególnymi potrzebami Sił Zbrojnych lub 
ważnymi względami społecznymi minister obrony narodowej lub upoważnione 
przez niego osoby mogą wyrazić zgodę na bezpłatne wsparcie inicjatyw 
organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych.  

Udostępnienie pojazdów wojskowych organizacjom pozarządowymi 
i partnerom społecznym realizowane jest na podstawie decyzji nr 230/MON 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie użytkowania 
w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej71. 
Zgodnie z ww. decyzją pojazdy są udostępniane bezpłatnie (pkt 4.1.f)  
na potrzeby związane z realizacją planów zasadniczych przedsięwzięć 
jednostek wojskowych lub planów współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i innymi partnerami społecznymi, natomiast w przypadku przedsięwzięć poza 
planem współpracy udostępnienie pojazdów jest odpłatne (pkt 4.2.b). Opłata 
naliczana jest według kosztów przebiegu samochodu, przypadających na każdy 
przejechany kilometr (motogodzinę, godzinę pracy, itp.), według aktualnych 
wskaźników kosztów MPS, należności za pracę kierowcy oraz kosztów 
parkowania i korzystania z autostrad (pkt 4.2). 
Zgodę na użycie pojazdów grupy eksploatacyjnej w ww. zakresie wydaje 
dowódca jednostki wojskowej (pkt 8.1.f). 
Nieodpłatne udostępnienie pojazdów poza planem współpracy może nastąpić  
w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi potrzebami Sił Zbrojnych RP lub 
ważnymi względami społecznymi za zgodą ministra obrony narodowej lub 
upoważnionej przez niego osoby. Decyzję w tej sprawie wydaje się na wniosek 
władz naczelnych organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych 
(pkt 9). 
Upoważniony do rozpatrywania wniosków o bezpłatne wykorzystanie 
pojazdów Sił Zbrojnych jest szef Sztabu Generalnego WP. 

Przyznanie dowódcom jednostek wojskowych szerokich uprawnień w zakresie 
podejmowania współpracy ze stowarzyszeniami, szkołami, uczelniami, 
instytucjami kultury i innymi partnerami społecznymi przyczyniło się  

                                                           
71 Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 13 poz. 164, ze zm. 
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do rozwoju współpracy lokalnej, w szczególności do bezpośredniej współpracy 
ze szkołami. Wśród szkół współpracujących ze resortem obrony narodowej 
najliczniejszą grupę stanowią szkoły ponadgimnazjalne realizujące 
innowacyjne programy edukacji obronnej w klasach zwanych wojskowymi lub 
mundurowymi. Pierwsze forum dla przedstawicieli szkół realizujących 
innowacyjne programy przysposobienia obronnego i edukacji dla 
bezpieczeństwa odbyło się w 2010 r. W forum, poza przedstawicielami Sił 
Zbrojnych, uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, kuratoriów oświaty oraz uczelni wojskowych. Z uwagi  
na pozytywne oceny tej formy współpracy przez uczestników, projekt jest 
kontynuowany.  
We wrześniu 2011 r. odbyło się w Krakowie drugie ogólnopolskie forum szkół 
na temat edukacji obronnej młodzieży. W forum uczestniczyło 127 osób, w tym 
84 dyrektorów szkół i nauczycieli oraz przedstawiciele Ministerstwa Obrony 
Narodowej, jednostek wojskowych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
kuratoriów oświaty, a także stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu 
edukacji obronnej młodzieży szkolnej. Inicjatywa organizowania corocznego 
spotkania przedstawicieli środowiska edukacyjnego i wojskowego spotkała się 
z dużym zainteresowaniem szkół, szczególnie tych, które prowadzą tzw. klasy 
wojskowe lub mundurowe. W 2015 r. odbyło się już szóste forum klas 
mundurowych z udziałem dyrektorów szkół, nauczycieli, jak również uczniów  
z 16 klas z poszczególnych województw. 

Według danych ewidencyjnych, w dniu 31 grudnia 2011 r. dowódcy jednostek 
wojskowych podpisali 74 porozumienia ze szkołami. Są one podstawą 
uczestnictwa kadry żołnierskiej w zajęciach szkolnych i szkoleniowych, 
udzielania pomocy organizacyjnej i logistycznej szkołom, przeprowadzania 
letnich obozów szkoleniowych na poligonach wojskowych i wielu innych 
wspólnych przedsięwzięć. Niektóre jednostki wojskowe uczestniczą 
w tworzeniu programów klas o profilu wojskowym i wydają uczniom 
certyfikaty zaliczenia szkolenia obronnego. Dla sprawniejszej realizacji 
programów szkolnych dowódcy jednostek zawierają porozumienia trójstronne, 
w których partnerami do współpracy są szkoła i stowarzyszenie lub władze 
samorządowe. Z kolei Ministerstwo Obrony Narodowej udziela wsparcia 
finansowego stowarzyszeniu na realizację zadań publicznych w zakresie 
organizacji zawodów sportowo-obronnych, szkoleń, czy obozów dla młodzieży. 
Z pomocą finansową Ministerstwa Obrony Narodowej w 2011 r. zostały 
przeprowadzone po raz pierwszy zawody sportowo-obronne klas wojskowych 
o puchar Ministra Obrony Narodowej.  
Ministerstwo Obrony Narodowej wspiera również finansowo projekty 
organizacji pozarządowych kierowane do młodzieży z klas mundurowych. 
Organizowane były np. kursy spadochronowe dla najlepszych uczestników 
mistrzostw sportowo-obronnych, czy szkolenie szybowcowe dla klasy 
szybowcowej o profilu mundurowym. W 2013 r. przeprowadzono również 
mistrzostwa sportowo-obronne młodzież klas licealnych o profilu wojskowym, 
oraz szkolną ligę strzelecką dla młodzieży z całej Polski. 
W 2012 r. było 214 klas mundurowych. W 2013 r. było ich 231. W 2014 r. było 
356 szkół, które prowadziły klasy mundurowe, a klas było 1.340, w tym 870 
klas wojskowych. Według danych przekazanych przez kuratorium, w tych 
klasach uczyło się 33.174 uczniów. W 2015 r. było już 405 szkół, które 
prowadziły klasy mundurowe. 

Członkowie, instruktorzy i specjaliści zrzeszeni w stowarzyszeniach lub 
organizacjach społecznych, które zawarły porozumienia o współpracy 
z Ministrem Obrony Narodowej lub kierownikiem jednostki organizacyjnej  
od szczebla dowódcy jednostki wojskowej, a ich statuty przewidują 
prowadzenie działalności na rzecz obronności państwa, oraz młodzież szkolna  
i akademicka, realizująca przedsięwzięcia w ramach różnych form szkolenia  
i działań o charakterze obronnym, mogą używać pozbawionych orłów 
wojskowych i oznak wojskowych (stopni wojskowych, korpusów osobowych, 

Używanie mundurów 
wojskowych lub jego 
części przez organizacje 
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grup osobowych i specjalności, specjalistów wojskowych, szkolnych, 
rozpoznawczych, identyfikacyjnych): 
 munduru polowego; 
 munduru ćwiczebnego; 
 ubrania ochronnego; 
 koszulobluzy polowej; 
 koszulobluzy ćwiczebnej; 
 beretu; 
 furażerki polowej; 
 czapki futrzanej. 

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r.  
w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części. 

Biuro do Spraw Proobronnych, bazując na doświadczeniach ze szkoleń 
przeprowadzonych w latach 2015 - 2016, planuje przeprowadzenie w 2017 r. 
programu ewaluacji komponentów organizacji proobronnych.  

Celem programu jest systematyczna ocena poziomu wyszkolenia 
zakwalifikowanych do programu komponentów organizacji proobronnych –  
w trakcie rocznego procesu szkolenia, wspieranego przez resort obrony 
narodowej – na rzecz osiągnięcia zdolności tych komponentów  
do współdziałania z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP.  
Dokumentem wykonawczym programu jest „Paszport do współpracy 
pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił 
Zbrojnych RP". 

"Paszport" będzie stanowił zaświadczenie, iż komponent organizacji 
proobronnej uczestniczący w programie, pozytywnie zdał sprawdzian  
z zakresu przedmiotów i zagadnień szkoleniowych ujętych w "Minimum 
programowym dla organizacji proobronnych".  

Do "Paszportu" opracowano zasady jego uzyskania, które składają się ze 
wstępu oraz dwóch części: 

część 1: „Minimum programowe dla organizacji proobronnych”, 
część 2: Dokumenty wykonawcze. 

Minimum programowe zawiera zbiór przedmiotów, a w nich zagadnień 
szkoleniowych, których znajomość przez organizacje proobronne będzie 
stanowiła podstawę współdziałania z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych 
RP na poziomie umożliwiającym wspólną realizację zadań szkoleniowych  
i wybranych obszarów zadań kryzysowych oraz bojowych (zasadniczo  
w ramach ćwiczeń wojskowych).  

Dokumenty wykonawcze zawierają kartę kwalifikacji do udziału w programie, 
listę imienną uczestników oraz karty oceny poszczególnych przedmiotów 
zawartych w minimum programowym. Zakres wiedzy i umiejętności określony 
w każdym przedmiocie stanowi niezbędne minimum, którego zaliczenie  
w formie sprawdzianu przez pododdział / komponent będzie stanowiło 
podstawę przyznania „Paszportu do współpracy pododdziałów organizacji 
proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP”.  
"Minimum programowe dla organizacji proobronnych" jest kompatybilne  
z programami szkolenia obowiązującymi w SZ RP, a zwłaszcza z „Programem 
szkolenia podstawowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Wiedza 
i umiejętności wynikające z zakresu minimum programowego są przydatne dla 
kandydatów do różnych rodzajów służby wojskowej (w tym w wojskach 
obrony terytorialnej) oraz dla kandydatów do rezerw osobowych SZ RP. 

We wstępie do "Zasad uzyskania paszportu" zawarto: 

1. Sposób realizacji programu (opis procesu uzyskania "Paszportu"), 
2. Akty prawne i dokumenty stanowiące podstawę realizacji programu, 
3. Ogólne założenia udziału organizacji proobronnych w realizacji. 

 

Program "Paszport" 
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Przebieg PROGRAMU  

1. Przygotowanie do sprawdzianów praktycznych przewidzianych  
w programie "Paszport" leży po stronie pododdziału / komponentu 
organizacji proobronnych, który zostanie włączony do programu. Resort 
obrony narodowej oferuje w tym zakresie pakiet przedsięwzięć 
szkoleniowych, który ma na celu wsparcie organizacji proobronnych  
w przygotowaniu się do otrzymania pełnego zaliczenia w ramach 
programu "Paszport".  

2. Formy szkolenia w ramach programu "Paszport":  
a) szkolenia wewnętrzne organizacji proobronnych: 
- samodzielnie  
- we współpracy z innymi organizacjami lub jednostkami wojskowymi, 
b) szkolenia przy wsparciu Biura (dla przedstawicieli komponentów 
organizacji proobronnych - liderów, dowódców, osób funkcyjnych): 
- w ramach szkolenia podstawowego (na bazie JW), 
- w ramach szkolenia uzupełniającego: strzeleckiego, musztra (na bazie    

                    JW), 
- w ramach kursów specjalistycznych (na bazie centrów szkolenia), 
- zgrywanie podczas przedsięwzięć centralnych.  

3. Udział w szkoleniach: 
a. szkolenia podstawowe - prowadzone będą na bazie jednostek 

wojskowych. Możliwości JW oraz pojemność bazy szkoleniowej 
określają maksymalną ilość uczestników szkoleń na ok. 60-70 osób. 
Wobec zakładanej ilości wszystkich uczestników programu, tj. ok. 
800 osób - na szkolenia podstawowe zapraszani będą przedstawiciele 
komponentów zgłoszonych do programu, tj. 2-3 przedstawicieli  
z każdego komponentu; 

b. na szkolenia podstawowe powinni być kierowani przedstawiciele 
komponentu, którzy po odbyciu zajęć upowszechnią w macierzystym 
komponencie zdobytą wiedzę i umiejętności; 

c. szkolenia uzupełniające - prowadzone będą na bazie jednostek 
wojskowych. Dla uczestników programu "Paszport" szkolenia mają 
charakter fakultatywny. Zasadniczo przeznaczone są dla organizacji 
proobronnych i klas mundurowych niebiorących udziału  
w programie. Ogłoszenia o naborze na szkolenia uzupełniające 
zamieszczane będą w zakładce: Program "Paszport"/Ogłoszenia; 

d. kursy specjalistyczne - prowadzone będą na bazie centrów szkolenia. 
Na kursy zapraszani będą wyróżniający się w szkoleniu 
przedstawiciele komponentów uczestniczących w programie 
"Paszport" - zgodnie z funkcją pełnioną w komponencie. Przewiduje 
się udział 1 - 2 przedstawicieli każdego komponentu w kursie; 

e. przedsięwzięcia centralne - prowadzone będą na bazie 
ogólnopolskich przedsięwzięć dedykowanych organizacjom 
proobronnym i klasom mundurowym. Dla uczestników programu 
"Paszport" w ramach tych przedsięwzięć będą prowadzone szkolenia 
zgrywające komponenty uczestniczące w programie. Dla pozostałych 
uczestników realizowane będą przedsięwzięcia integrujące 
środowisko proobronne oraz popularyzujące program "Paszport". 
Ogłoszenia o naborze i przebiegu przedsięwzięć centralnych 
zamieszczane będą w zakładce Program "Paszport" /Ogłoszenia. 

 

Zgodnie z ustaleniami obowiązującymi w resorcie obrony narodowej, DEKiD 
posiada limit środków bojowych (ŚB) do zabezpieczenia przedsięwzięć 
proobronnych w ramach współpracy resortu obrony narodowej z partnerami 
społecznymi. Przedmiotowy limit ŚB dotyczy wybranych asortymentów 
amunicji i środków pozoracji pola walki - w ograniczonej ilości. 

DEKiD opracował i wdrożył do działalności służbowej procedurę przydziału 
ww. limitu środków bojowych dla partnerów społecznych.  

Przydział amunicji 

Procedura przydziału 
środków bojowych dla 
partnerów społecznych 
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I. Zasady ogólne: 

1. Przydział środków bojowych (ŚB) jest możliwy tylko w przypadku ujęcia 
przedsięwzięcia w „Planie współpracy dowództwa / JW. z organizacjami 
pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w … roku”. 

2. Pierwszeństwo w przydziale ŚB będą mieli partnerzy społeczni, którzy 
złożyli stosowne zapotrzebowanie do DEKiD (w poprzednim roku,  
na bieżący rok). Pozostałym partnerom społecznym ŚB mogą być 
przydzielone w miarę możliwości, wynikających z limitu pozostającego  
w dyspozycji DEKiD.  

3. Zapis w „Planie współpracy…” o zabezpieczeniu środków bojowych  
z limitu Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa jest wyłącznie 
informacyjny i wymaga potwierdzenia możliwości realizacji 
przedsięwzięcia przez dowódcę jednostki wojskowej (JW.), który  
ma je zrealizować. 

4. ŚB mogą być wykorzystane do zabezpieczenia przedsięwzięć partnerów 
społecznych wyłącznie pod nadzorem dowódcy JW., która te środki 
otrzymała. 

II. Zapotrzebowanie środków bojowych w 2017 r.: 

1. Dowódcy JW. planujący realizować przedsięwzięcia z partnerami 
społecznymi przy wykorzystaniu ŚB, są zobowiązani każdorazowo 
wystąpić do Dyrektora DEKiD z „Zapotrzebowaniem o przydzielenie 
środków bojowych” z limitu DEKiD. 

2. Zapotrzebowanie powinno być przesłane w terminie do 10 dnia miesiąca 
na 2 miesiące przed planowanym szkoleniem (np.: zapotrzebowanie 
złożone do 10 lutego na przedsięwzięcia szkoleniowe w miesiącu 
kwietniu). W przesłanym zapotrzebowaniu JW. powinna wskazać 
również nazwę jednostki (oddziału gospodarczego – OG, WOG), na której 
zaopatrzeniu pozostaje. 

3. Wobec powyższego partnerzy społeczni, którzy mają ujęte w „Planie 
współpracy…” przedsięwzięcia z wykorzystaniem ŚB powinni nawiązać 
kontakt z JW., uzgodnić jego szczegółowy zakres (np. liczbę szkolonych, 
rodzaj broni i strzelania - a tym samym ilość niezbędnych ŚB) –  
w terminie umożliwiającym wysłanie przez JW. wymaganego 
zapotrzebowania  
do DEKiD. 

4. Na podstawie otrzymanych danych od dowódców JW., DEKiD prześle 
zbiorczą informację do Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,  
do 25 dnia miesiąca na 2 miesiące przed planowanym szkoleniem,  
o przesunięciu wskazanych ilości środków bojowych z limitu DEKiD  
do dyspozycji JW. (WOG) oraz powiadomi o tym fakcie 
zainteresowanych dowódców JW. 

5. Dowódcy JW. po realizacji przedsięwzięć będą informowali Dyrektora 
DEKiD o zużyciu przydzielonych ilości środków bojowych. 

6. Procedura zapewni racjonalne gospodarowanie limitem środków 
bojowych, przy uwzględnieniu faktycznych możliwości JW. i potrzeb 
partnerów społecznych. 

 

W skład FOP weszły największe, ale rozproszone po całej Polsce organizacje 
strzeleckie. Członkami-założycielami Federacji zostały nawiązujące do tradycji 
piłsudczykowskiego „Strzelca” cztery związki strzeleckie – (Związek Strzelecki 
„Strzelec”, Związek Strzelecki „Strzelec” im. J. Piłsudskiego, Związek Strzelecki 
„Strzelec” Wągrowiec, Związek Strzelecki), a także organizujące szkolenia 
wojskowe dla studentów Stowarzyszenie Instruktorów Legia Akademicka  
w Lublinie oraz Stowarzyszenie „FIA” (Fideles et Instructi Armis – Wierni 
w Gotowości pod Bronią).  

Swój wkład w powstanie FOP miał też Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja 
Społeczno-Wychowawcza. Organizacja ta, choć formalnie wciąż pozostająca 

Federacja Organizacji 
Proobronnych. 
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poza Federacją, należała do tych podmiotów, które najbardziej wpisały się  
w proces jednoczenia.  
Organizacje zrzeszone w Federacji muszą respektować cztery zasady: być 
apartyjne, apolityczne, przestrzegać prawa i być transparentne. Główne 
uzgodnione przez założycieli Federacji cele stojące przed organizacjami 
proobronnymi to: kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych młodzieży, 
wsparcie systemu obronnego państwa, wsparcie systemu zarządzania 
kryzysowego oraz szerzenie edukacji obronnej.  
Cele skoordynowania działalności organizacji proobronnych i włączenia ich  
w system bezpieczeństwa powszechnego państwa:  
 zbudowanie potencjału i zdolności społecznych organizacji 

proobronnych w celu wsparcia systemu obronnego Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

 wprowadzenie korzystnych zmian współpracy resortu obrony 
narodowej z organizacjami proobronnymi; doskonalenie systemu 
naboru rezerw osobowych dla Sił Zbrojnych; 

 wspieranie przez organizacje proobronne przygotowania rezerw 
osobowych Sił Zbrojnych RP (służba przygotowawcza, szkolenie 
kandydatów do wykonywania obowiązków w ramach NSR); 

 udział w lokalnym reagowaniu kryzysowym w przypadku wzrostu 
zagrożeń militarnych i niemilitarnych; reakcja na zagrożenia 
asymetryczne; współpraca ze służbami ratowniczymi w celu ochrony 
życia, zdrowia, mienia i środowiska oraz pomocy humanitarnej; 

 dostosowanie wyszkolenia, uzbrojenia i wyposażenia do lokalnych 
zagrożeń determinujący obronę własnego miasta, rejonu zamieszkania; 
budowa komponentu obrony terytorialnej z udziałem jednostek 
paramilitarnych. 

Za podstawy prawne działania tak zorganizowanych organizacji 
pozarządowych zostały przyjęte:  

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gdzie w preambule stwierdzono, 
że prawo w Polsce oparte jest m.in. na dialogu społecznym oraz  
na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich 
wspólnot. 

 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. Ustawa 
umożliwia obywatelom równe prawa czynnego uczestniczenia w życiu 
publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji 
indywidualnych zainteresowań, a także uwzględnianie tradycji. 
Stowarzyszenia, których działalność jest związana bezpośrednio  
z obronnością zgodnie z art. 45 tego aktu prawnego, pragnące założyć 
takie stowarzyszenie, mają obowiązek uzgodnić zakres tej działalności  
z ministrem obrony narodowej albo organem przez niego określonym. 

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie  
z postanowieniem art. 3 ust. 2 tej ustawy organizacjami pozarządowymi 
są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i niedziałające 
w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność 
prawną. 

 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis art. 2 ustawy stanowi: Umacnianie 
obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia 
narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań  
w ramach powszechnego obowiązku obrony należy do (...) organizacji 
społecznych, a także do każdego obywatela w zakresie ustalonym  
w ustawach.  

Podstawę do aktywnej działalności organizacji pozarządowych na rzecz 
obronności stanowi ponadto:  

 Decyzja nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej; 
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 Decyzja nr 9/Szkol./P7 MON z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia „Skróconego programu szkolenia podstawowego Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”72; 

 Decyzja nr 10/Szkol./P7 Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 
2015 r. w sprawie wprowadzenia „Minimum programowego 
realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia 
obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa73. 

Zadania na rzecz bezpieczeństwa państwa, realizowane przez organizacje 
proobronne:  

w czasie pokoju:  

 wychowanie patriotyczne i wojskowe poprzez realizację wspólnych 
uroczystości patriotycznych, historycznych i wojskowych; 

 działalność oświatowo-wychowawcza, w tym m.in. przez prowadzenie 
kształcenia ogólnego i specjalistycznego, szkolenia w zakresie 
przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa; 

 szkolenie ochotników na potrzeby przygotowania rezerw osobowych; 
 reagowanie na zagrożenia militarne i niemilitarne; 
 kształtowanie postaw obywatelskich, pobudzanie zainteresowań 

obronnością i wojskiem; 
 kultywowanie wartości narodowych i tradycji oręża polskiego; 
 udział w realizacji zadań związanych ze szkoleniem w ramach 

bezpieczeństwa powszechnego (ratownictwa, ochrony ludzi, mienia, 
środowiska itp.); 

 wsparcie służb w ramach: izolowania zagrożonego terenu (rejonu), 
pierwszej pomocy przedmedycznej, ewakuacji poszkodowanych  
i rannych, usuwania skutków niemilitarnych sytuacji kryzysowych; 

w czasie kryzysu o charakterze militarnym:  

 wsparcie Straży Granicznej oraz Policji w ramach dozorowania 
zagrożonej granicy państwowej oraz prowadzenie rozpoznania w rejonie 
przygranicznym (dla organizacji działających w rejonach 
przygranicznych); 

 budowa społecznego zaplecza Sił Zbrojnych; 
 wsparcie działań odpowiednich służb, mające na celu wzrost mobilności 

Sił Zbrojnych (współudział w regulacji ruchu drogowego); 
 wsparcie wojsk operacyjnych w zakresie inżynieryjnej rozbudowy 

terenu oraz np. budowa i rozbudowa baz czy obozowisk; 
 udostępnianie wojsku stałych baz noclegowych pozostających  

w dyspozycji organizacji pozarządowych; 
 pomoc przeszkolonych członków organizacji z zakresu ratownictwa 

medycznego; 
 ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
 prowadzenie działań z zakresu komunikacji strategicznej, mającej na 

celu kształtowanie postaw patriotyczno-obywatelskich; 

w czasie wojny:  

członkowie organizacji proobronnych, będący żołnierzami rezerwy i zdolni  
do służby wojskowej zostaną wcieleni do jednostek wojskowych. 
Niezmobilizowana część członków organizacji proobronnych będzie 
wykonywać zadania mające na celu szeroko pojętą ochronę ludności poprzez:  

 monitorowanie, informowanie i ostrzeganie o zagrożeniach, 
 ratowanie życia lub zdrowia ludzi i zwierząt, 
 ochronę dóbr kultury, mienia i środowiska, 

                                                           
72 Niepublikowana. 
73 Niepublikowana. 
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 udzielanie doraźnej pomocy humanitarnej poszkodowanym  
w działaniach wojennych itp. 

Stan docelowy działań konsolidacyjnych wobec organizacji proobronnych to:  

 wsparcie systemu obronnego RP poprzez udział organizacji 
proobronnych zrzeszonych w federacji oraz szkół mundurowych  
w przygotowywaniu szkolenia rezerw osobowych Sił Zbrojnych; 

 zwiększenie potencjału rezerw osobowych; 
 przygotowanie organizacji paramilitarnych do wykonywania zadań  

w roli samodzielnych podmiotów systemu obronnego w sytuacji 
militarnego zagrożenia państwa; 

 przygotowanie organizacji pozarządowych i szkół mundurowych  
do systemowych działań w zarządzaniu kryzysowym; 

 uaktywnienie proobronne społeczeństwa oraz poprawa jego wiedzy  
i umiejętności obronnych. 

 Cele Federacji Organizacji Proobronnych:  
 ścisła współpraca resortu obrony narodowej, zarządu Federacji, 

organizacji proobronnych oraz organów samorządu terytorialnego; 
 stała koordynacja działań Federacji z pełnomocnikiem MON  

ds. społecznych inicjatyw proobronnych w zakresie doskonalenia 
organizacyjnego, szkoleniowego, logistycznego oraz finansowego; 

 wsparcie przez zarząd Federacji podległych jej podmiotów przy 
zawieraniu i realizacji porozumień pomiędzy organizacjami 
proobronnymi a jednostkami wojskowymi (centrami i ośrodkami 
szkolenia) realizującymi programy służby przygotowawczej; 

 nadzór merytoryczny zarządu Federacji nad przyjętymi do realizacji 
przez zrzeszone organizacje proobronne zadaniami publicznymi; 

 przygotowanie wyszkolonych rezerw osobowych dla potrzeb 
Narodowych Sił Rezerwowych w ramach mobilizacyjnego rozwinięcia 
jednostek wojskowych; 

 formowanie nowych jednostek obrony terytorialnej; 
 zwiększanie potencjału ilościowego ochotników do zawodowej służby 

wojskowej; 
 wsparcie Federacji przez resort obrony narodowej w zakresie 

współpracy z samorządami lokalnymi; 

 właściwe spożytkowanie potencjału wzrastającej liczby organizacji 
proobronnych w przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby 
podsystemu militarnego. 
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6.3. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 78, poz. 483, ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534, ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 922). 

4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
I o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami 
mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 712, ze zm. – uchylenie z dniem 1 października 2015 r.) 

6. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 614, ze zm.). 

7. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 210). 

8. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 
203, ze zm.). 

9. Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 84, poz. 710, ze zm.). 

10. Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 38). 

11. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie 
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 
529, ze zm.). 

12. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2016 r. 
w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie 
wojskowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 310). 

13. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2016 r. 
w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak 
wojskowych, uzbrojenia, orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż 
wojskowe przez żołnierzy, a także przypadków, w których żołnierze są 
zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak 
wojskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 104). 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie 
szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829). 

15. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. 
w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach 
Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1518). 

16. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. 
w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 950). 

17. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. 
w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 449). 

18. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 307,  
ze zm.). 
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19. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. 
w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 354). 

20. Zarządzenie Nr 33/MON z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu 
organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. 
z 2015 r. poz. 250, ze zm.). 

21. Decyzja Nr 212/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2008 
r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej  
(Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2008 r. Nr 9, poz. 117, ze zm.). 

22. Decyzja nr 483 ministra obrony narodowej z dnia 27 października 2008 r.  
w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych w zakresie obronności 
państwa organizacjom pozarządowym (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 
266) – uchylenie z dniem 1 września 2015 r. 

23. Decyzja Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. 
w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej 
z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. 
Min. Obr. Nar. z 2009 r. Nr 12, poz. 131, ze zm.); 

24. Decyzja Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2010 
r. w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy 
eksploatacyjnej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2010 r. Nr 13, poz. 164, ze zm.). 

25. Decyzja Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2011 
r. w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu 
Państwa będącego we władaniu komórek organizacyjnych Ministerstwa 
Obrony Narodowej i jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej 
lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2011 r. Nr 13, 
poz. 185, ze zm.). 

26. Decyzja Nr 205/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2012 r. 
w sprawie wprowadzenia regulaminu obejmowania patronatu 
honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwa 
w komitecie honorowym (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2012 r. poz. 269, ze zm.). 

27. Decyzja Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. 
w sprawie zasad działalności klubów wojskowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. 
z 2013 r. poz. 63, ze zm.). 

28. Decyzja Nr 2/Org/P5 Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2014 r. 
w sprawie monitorowania realizacji „Programu rozwoju Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2013 – 2022” (niepublikowana). 

29. Decyzja Nr 460/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 
2014 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej  
do Spraw Społecznych Inicjatyw Proobronnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. 
z 2014 r. poz. 373) – uchylenie z dniem 23 listopada 2015 r. 

30. Decyzja Nr 310/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. 
w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony 
Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2015 r. poz. 232, ze zm.). 

31. Decyzja nr 9/Szkol./P7 MON z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia „Skróconego programu szkolenia podstawowego Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (niepublikowana). 

32. Decyzja nr 10/Szkol./P7 Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 
2015 r. w sprawie wprowadzenia „Minimum programowego 
realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia 
obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa” (niepublikowana). 

33. Decyzja Nr 253/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 czerwca 
2015 r. w sprawie przeformowania Zespołu do Spraw Profesjonalizacji Sił 
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Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Biuro do Spraw Proobronnych 
(niepublikowana). 

34. Decyzja Nr 393/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 
2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Biura do Spraw 
Proobronnych (niepublikowana). 

35. Decyzja Nr 394/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 
2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich 
bezpośrednim podporządkowaniem (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2015 r. poz. 
282, ze zm.) – uchylenie z dniem 7 grudnia 2015 r. 

36. Decyzja Nr 403/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 
2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych 
wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem – Dz. Urz. Min. Obr. Nar. 
z 2015 r. poz. 286. 

37. Decyzja Nr 404/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 
2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie przeformowania Zespołu do Spraw 
Profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Biuro do Spraw 
Proobronnych (niepublikowana). 

38. Decyzja Nr 465/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 
2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie przeformowania Zespołu do Spraw 
Profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Biuro do Spraw 
Proobronnych (niepublikowana). 

39. Decyzja Nr 467/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2015 
r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych 
wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. 
z 2015 r. poz. 325). 

40. Decyzja Nr 480/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2015 r. 
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich 
bezpośrednim podporządkowaniem (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2015 r. poz. 
329, ze zm.) – uchylenie z dniem 29 marca 2016 r. 

41. Decyzja Nr 503/MON z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia 
Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. 
z 2016 r. poz. 1). 

42. Decyzja Nr 504/MON z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania 
Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Utworzenia Obrony 
Terytorialnej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz. 2). 

43. Decyzja Nr 63/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2016 r. 
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich 
bezpośrednim podporządkowaniem (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz. 
38, ze zm.). 
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6.4. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI  

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 

6. Minister Obrony Narodowej 

7. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

8. Rzecznik Praw Obywatelskich 

9. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP) 

10. Sejmowa Komisja Obrony Narodowej (OBN) 

11.  Senacka Komisja Obrony Narodowej 

12.  Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

13.  Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej 
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6.5.  STANOWISKO MINISTRA DO INFORMACJI O WYNIKACH KONTROLI 
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6.6. OPINIA PREZESA NIK DO STANOWISKA MINISTRA 

KON.430.004.2017 Warszawa, 22 stycznia 2019 r. 

Odnosząc się do stanowiska74 Ministra Obrony Narodowej oraz pojawiających się pierwszych komentarzy m.in. 
organizacji proobronnych pragnę zapewnić, że Najwyższa Izba Kontroli nie kwestionuje wysokiego stopnia 
zaangażowania organizacji proobronnych i ich członków w proces szkolenia wojskowego. Izba nie uważa 
również, że szkolenie wojskowe społeczeństwa jest niecelowe. 

Podjęcie kontroli w tym obszarze spowodowane było właśnie dostrzegalnym w społeczeństwie fenomenem 
rozkwitu działalności organizacji społecznych o charakterze proobronnym i paramilitarnym oraz próbą zbadania, 
czy resort obrony narodowej ma pomysł i gotowe rozwiązania jak potencjał drzemiący w tych organizacjach 
właściwie spożytkować we wsparciu systemu obronnego państwa. 

Niemniej jednak Izba pozostaje przy ocenach, wnioskach i ustaleniach zawartych w Informacji  
i wskazuje jednocześnie na wysoce niepokojący obraz badanego obszaru zarówno w zakresie rozwiązań 
systemowych jak również konkretnych, stwierdzonych nieprawidłowości.   

Minister Obrony Narodowej w złożonym stanowisku odnosząc się do Informacji stwierdził, że: (1) w jego opinii 
Informacja pozostaje w sprzeczności z ustaleniami kontroli; (2) nie zgadza się z oceną współpracy MON  
z organizacjami proobronnymi; (3) nie zgadza się ze stwierdzeniem o braku wykazu organizacji proobronnych;  
(4) nie zgadza się z oceną Biura ds. Proobronnych; (5) nie zgadza się z oceną włączenia organizacji 
proobronnych do ćwiczeń ANAKONDA-16 i DRAGON-17; (6) nie zgadza się z opisem zastrzeżeń sojuszników 
odnośnie włączenia organizacji proobronnych do ćwiczenia ANAKONDA-16; (7) nie zgadza się z oceną  
nt. interoperacyjności ćwiczących organizacji proobronnych z wojskiem; (8) nie zgadza się z oceną programu 
„Paszport”; (9) nie zgadza się z oceną nt. dokumentów określających zadania Biura ds. Proobronnych oraz  
(10) nie zgadza się z danymi dotyczącymi porównania liczby sztuk amunicji zużywanej przez członków 
organizacji proobronnych z liczba amunicji zużywanej przez żołnierzy.  

Jednocześnie Minister Obrony Narodowej informuje, że przystępuje do realizacji niekwestionowanych przez 
siebie wniosków pokontrolnych. W rozumieniu Izby niekwestionowane przez MON wnioski dotyczą opisanych  
w Informacji nieprawidłowości związanych z (1) rozliczaniem dotacji w badanym zakresie oraz  
(2) zabezpieczaniem w zawieranych umowach interesu MON i skarbu państwa.         

Ocena współpracy MON z organizacjami proobronnymi 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w ocenie ogólnej zawartej w Informacji odniosła się  
do dwóch obszarów działalności resortu obrony narodowej: (1) współpracy z organizacjami pozarządowymi  
i innymi partnerami społecznymi, która zgodnie z decyzją Nr 187/MON75 miała służyć pozyskiwaniu społecznej 
akceptacji dla polityki obronnej państwa oraz kształtowaniu pozytywnego wizerunku SZ RP i służby wojskowej  
w społeczeństwie oraz (2) współpracy z „organizacjami proobronnymi”, niezdefiniowanymi w żadnym przepisie 
prawnym. 

W odniesieniu do pierwszego rodzaju współpracy NIK oceniła, że formy i zakres współpracy mogły służyć 
realizacji tych celów, jednak z uwagi na to, że koszty (wydatki) ponoszone w ramach współpracy z partnerami 
społecznymi nie są odrębnie ewidencjonowane, a efekty tej współpracy nie są mierzalne, można je rozpatrywać 
jedynie w kategorii promocji, która może przynieść korzyści w przyszłości. 

Izba oceniła zakres zaangażowania jednostek wojskowych jako niewspółmierny do osiągniętych efektów  
w odniesieniu do tej współpracy. Zdaniem Izby liczba przedsięwzięć oraz przywołane w Informacji przykłady 
inicjatyw najlepiej przyczyniających się do pozyskiwania społecznej akceptacji polityki obronnej państwa 
świadczą o zasadności oceny. 

W przypadku współpracy z „organizacjami proobronnymi”, która była przedmiotem kontroli, cel, a więc 
i miernik był inny i pozwalał na sformułowanie oceny. Celem wyodrębnienia „organizacji proobronnych” spośród 
innych organizacji pozarządowych oraz utworzenie Biura ds. Proobronnych, jako odrębnej jednostki w resorcie 
obrony narodowej, miało być wsparcie systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej przez wykorzystanie 
                                                           
74 Pismo Ministra Obrony Narodowej do Prezesa NIK z 21 grudnia 2018 r. (bez numeru). 

75 Decyzja Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony 
narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.  Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131, ze zm. 
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potencjału obronnego organizacji pozarządowych o charakterze proobronnym i paramilitarnym. Izba w sposób 
szczegółowy uzasadniła, dlaczego działania resortu obrony narodowej nie doprowadziły do osiągnięcia 
założonego celu, a więc nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. 

Brak wykazu organizacji proobronnych 

W styczniu 2015 r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. społecznych inicjatyw proobronnych mówił: 

„(…) Pierwsze zadanie, którego się podjąłem i jestem w trakcie jego realizowania to identyfikacja 
tego, co mamy. W Polsce organizacje samorządowe i pozarządowe działają dosyć swobodnie i nie 
mają obowiązku co chwilę rozliczać się z państwem np. z ilości członków, z tego co robią, jak się 
szkolą itd. Jest wiele rzeczy, które wciąż nie są jasne. W związku z powyższym uzyskujemy  
w różny sposób informacje o tym, jakie mamy te organizacje, jaka jest ich struktura, jaka liczebność 
itp. (…) Muszę mieć pewność odnośnie tego, co mamy w Polsce, wiedzieć ile jest organizacji, jakie 
realizują zadania, jaki mają sprzęt, jakie statuty itd. (…) 

Jak już będziemy mieć obraz tych wszystkich organizacji, pełną znajomość ich potencjału,  
to będziemy mogli działać dalej. (…) 

Ile mamy tych organizacji? Ludzie rzucają liczbami „spod kapelusza”, łącznie z niektórymi 
znamienitymi profesorami. Jak słyszę, że rozrzut szacunkowy wynosi od 30 tysięcy do 800 tysięcy 
członków to się łapię za głowę.76(…)” 

Art. 98k ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej77 stanowi, że pierwszeństwo w powołaniu do terytorialnej służby wojskowej przysługuje m.in. członkom 
proobronnych organizacji pozarządowych posiadającym rekomendacje władz tych organizacji, a zgodnie z § 3 
ust. 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej 
służby wojskowej i sposobu jej pełnienia78 do wniosku o powołanie do terenowej służby wojskowej, składanego  
do WKU „można dołączyć dokumenty albo, po okazaniu oryginału, kopie dokumentów mogących mieć wpływ  
na powołanie do służby, w szczególności: rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej, o której 
mowa w art. 98k ust. 5 pkt 3 ustawy - w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest członkiem tej organizacji.” 

Brak wykazu organizacji proobronnych powoduje zatem niemożliwość weryfikacji przez WKU przedstawianych 
rekomendacji. Izba wskazuje, że stanowisko MON sugeruje dalsze niedostrzeganie konieczności rozwiązania 
tego problemu systemowego.  

Ocena Biura do Spraw Proobronnych 

Najwyższa Izba Kontroli podtrzymuje ocenę Biura do Spraw Proobronnych zawartą w Informacji. Ocena  
ta została szczegółowo uzasadniona w Informacji na stronach 7-9, 11-16, 21-25, 37, 39, 41-42, 44-50, 53-54 i 56. 

Włączenie organizacji proobronnych do ćwiczeń ANAKONDA-16 i DRAGON-17 

Najwyższa Izba Kontroli podtrzymuje ustalenie i wynikającą z niego ocenę, że włączenie organizacji 
proobronnych do ćwiczeń odbyło się bez podstawy prawnej. W uzupełnieniu ustaleń przytoczonych 
w samej Informacji Izba przytacza wypowiedzi m.in.: 

Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (wnioski po ćwiczeniu ANAKONDA-16): 

„(…) w perspektywie wspólnych działań, należy prawnie uregulować możliwość udziału organizacji 
proobronnych w szkoleniu z wojskami, w tym udział w ćwiczeniu taktycznym z wojskami (zapisy 
ustawowe, rozporządzenia, zmiany i uzupełnienie obowiązujących instrukcji oraz regulaminów). 
Należy także doprecyzować możliwości zapotrzebowania na ćwiczenia dodatkowych limitów 
amunicji, paliwa i innych środków materiałowych niezbędnych do wspólnych ćwiczeń (dostęp  
do broni i amunicji oraz środków pozoracji pola walki) (…)”, 

Zarządu Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej (Informacja w sprawie raportu 
Najwyższej Izby Kontroli dotyczący współpracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej  
z organizacjami proobronnymi oraz klasami mundurowymi79): 

                                                           
76 https://www.defence24.pl/obrona-terytorialna-skuteczna-na-hybrydowe-zagrozenia-gen-pacek-dla-defence24-min-o-konsolidacji-

formacji-proobronnych-i-reformie-nsr (artykuł Defence24 z 17 stycznia 2015 r., dostęp 7 stycznia 2019 r.). 

77 Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, ze zm. 

78 Dz. U. poz. 465. 

79 https://obronanarodowa.pl/news/display/709/ (artykuł z 15 grudnia 2018 r., dostęp 7 stycznia 2019 r.). 
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„(…) Ten i podobne w brzmieniu wnioski zawsze będą rozpatrywane co najmniej w dwóch 
aspektach. Pierwszym dotyczącym regulacji prawnych, a w dotychczasowej działalności po prostu 
ich braku (…). Natomiast wszelkie uwagi odnośnie braku podstaw do udziału w szkoleniach  
i ćwiczeniach szczerze do serca powinny wziąć sobie kontrolowane komórki oraz kierownictwo 
MON (…)”, 

oraz samego Ministra Obrony Narodowej, który w decyzji80 zobowiązał Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej właściwego do spraw edukacji, kultury i dziedzictwa, do podjęcia działań mających na celu m.in. 
określenie roli i zadań organizacji społecznych, dokonanie prawnego usytuowania organizacji społecznych  
w Systemie Obronnym Państwa, znowelizowanie przepisów prawa w celu zapewnienia możliwości szkolenia 
organizacji proobronnych z użyciem broni znajdującej się na wyposażeniu SZ RP i w obiektach wojskowych, 
dostosowanie przepisów prawa tak, aby pododdziały organizacji proobronnych mogły uzyskać certyfikat 
wojskowy dający określone uprawnienia, określenie zasad udziału organizacji proobronnych w ćwiczeniach 
wojskowych i innych przedsięwzięciach szkoleniowych, z założeniem realizacji przez te organizacje części zadań 
SZ RP. 

ANAKONDA-16 - zastrzeżenia sojuszników 

Najwyższa Izba Kontroli podtrzymuje swoją ocenę zawartą w Informacji. Przedstawiciel jednego 
z sojuszników biorących udział w ćwiczeniu przekazał przedstawicielom Biura ds. Proobronnych swoje 
zastrzeżenia. W przedmiotowym spotkaniu nie uczestniczył żaden przedstawiciel Dowódcy Operacyjnego RSZ, 
tj. kierownika ćwiczenia ANAKONDA-16. Informacje dotyczące opisanych zastrzeżeń nie zostały przekazane 
Dowódcy Operacyjnemu RSZ jako kierownikowi ćwiczenia.     

W uzupełnieniu ustaleń przytoczonych w samej Informacji Izba przytacza wypowiedzi m.in.: 

Dyrektora Biura do Spraw Proobronnych, który w piśmie81 do Dyrektora Centrum Operacyjnego MON napisał:  

„(…) Ponadto po spotkaniu odbyła się osobna rozmowa z Przedstawicielem Ataszatu Obrony USA. 
Poinformował on Dyrektora BdSP o obostrzeniach dotyczących ćwiczeń wojsk USA na poligonach 
innych państw. Wyraźnie zaznaczył, że w rejonie bezpośrednich ćwiczeń wojsk USA nie mogą 
przebywać cywilne osoby postronne. Powyższe wyklucza możliwość obecności członków 
organizacji proobronnych w ww. rejonach. Sprawa będzie konsultowana z DO RSZ w celu 
wskazania „bezpiecznych” lokalizacji do użycia w ćwiczeniu członków organizacji 
proobronnych.(…)”, 

ponownie Dyrektora Biura do Spraw Proobronnych, który w odniesieniu do ww. spotkania w piśmie82  
do Prezesa NIK napisał, że w jego ocenie:  

„(…) Jedynym niedociągnięciem był brak powiadomienia dyrektora ZO SKW o zamiarze wydania 
jednorazowego pozwolenia członkowi personelu Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki 
wstępującemu na obszar terenów wojskowych (Biura), zgodnie z § 55 ust. 2, obowiązującej  
w tamtym czasie, decyzji Nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r.  
w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie 
obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Z 2012 r. poz. 33).  

Niemniej, sprawę od chwili jej stwierdzenia, potraktowano bardzo poważnie (…)”.      

Interoperacyjność organizacji proobronnych 

Najwyższa Izba Kontroli podtrzymuje swoją ocenę zawartą w Informacji. Podsumowanie ustaleń Izby w tym 
zakresie zamieszczone jest w Tabeli 2 Zestawienie wniosków płynących z udziału organizacji proobronnych  
w ćwiczeniach pk. ANAKONDA-16 i DRAGON-17 na str. 50 Informacji.  

Dodatkowo, jeżeli w ocenie MON należy kontynuować metody i wykorzystywać formy uzyskiwania 
interoperacyjności z SZ RP proponowane przez Biuro ds. Proobronnych oraz organizacje proobronne, to, jak 
wskazano w Informacji, należy dokonać m.in. stosownych zmian prawnych (głównie w ustawie 
o powszechnym obowiązku obrony RP) oraz dokonać oceny zasadności i skuteczności aktualnych metod i form 
szkolenia żołnierzy.           

                                                           
80 Decyzja nr Z-16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wdrożenia rekomendacji Strategicznego 

Przeglądu Obronnego 2016 - niepublikowana. 

81 Nr 404/16/BDSP z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
82 Nr 1044/18/BdsP z dnia 21 grudnia 2018 r. 
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Ocena programu „Paszport”  

Najwyższa Izba Kontroli podtrzymuje ocenę dotyczącą utworzenia programu „Paszport”. Zdaniem Izby niecelowe 
jest szkolenie „pododdziału” organizacji do współpracy z wojskiem, w sytuacji gdy nie ma prawnych i faktycznych 
możliwości wykorzystania tego „pododdziału”. Ocena ta została szczegółowo uzasadniona w Informacji. 

Ocena podstaw funkcjonowania Biura ds. Proobronnych 

Najwyższa Izba Kontroli podtrzymuje ocenę. Ocena ta została uzasadniona w Informacji. 

Zestawienie amunicji 

Najwyższa Izba Kontroli uznaje za adekwatne przytoczone w Informacji porównanie liczby amunicji zużywanej 
przez żołnierzy z amunicją zużywaną przez członków organizacji proobronnych.  

Izba zwraca uwagę, że przedstawiona w stanowisku Ministra Obrony Narodowej liczba 300 szt. amunicji 
przeznaczana miesięcznie, średnio na szkolenie statystycznego żołnierza jest dyskusyjna.  

Według danych zebranych przez Izbę (Tabela 3) w 2017 r. średnia ta była ponad 10-krotnie niższa,  
od podanej przez MON i wynosiła 21 szt. amunicji wystrzeliwanej miesięcznie przez statystycznego żołnierza. 
Średnia 21 szt. amunicji nie uwzględnia amunicji wykorzystanej do szkolenia żołnierzy NSR (ok. 10 tys.), 
żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia (ok. 30 tys.) i żołnierzy służby terytorialnej WOT (ok. 10 tys.), którzy 
podczas szkolenia wykorzystywali amunicję z tych samych limitów, co dodatkowo obniżyłoby średnią.  

Dodatkowo należy przypomnieć, że przytoczona w Informacji NIK liczba 6 nabojów odnosiła się do pojedynczego 
strzelania, a nie miesięcznego szkolenia.   

Nawet jeżeli podaną przez Ministra Obrony Narodowej średnią liczbę 300 szt. amunicji wystrzeliwanej 
miesięcznie przez statystycznego żołnierza traktować jako faktyczną, to zdaniem Izby bardziej celowym byłoby 
zachęcenie członków organizacji proobronnych do wstępowania do służby w SZ RP w celu odbycia tam 
intensywnego szkolenia, zamiast promowania konkurencyjnych dla SZ RP form realizacji indywidualnych 
zainteresowań w ramach organizacji społecznych.   

Tabela 3. Zestawienie amunicji wybranych, zasadniczych typów amunicji strzeleckiej zaplanowanych i wykorzystanych  
do szkolenia żołnierzy SZ RP w 2017 r. Założenia: liczba żołnierzy SZ RP – 96 tys.; w zestawieniu nie ujęto: żołnierzy NSR 
(ok. 10 tys.), żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia (ok. 30 tys.) i żołnierzy służby terytorialnej WOT (ok. 10 tys.), którzy 
podczas szkolenia również wykorzystywali amunicję z poniższego zestawienia. Opracowanie własne NIK na podstawie 
danych z Inspektoratu Wsparcia SZ.      

Lp. Rodzaj amunicji 
Limit na 

2017 r. [szt.] 
Wykorzystanie  
w 2017 r. [szt.] 

Średnia liczba naboi z 
limitu na statystycznego 

żołnierza w miesiącu 
[kol. 3/(96.000*12)] 

Średnia liczba naboi 
wystrzelona przez 

statystycznego 
żołnierza w miesiącu 
[kol. 4/(96.000*12)] 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

1 5,56 mm 13 467 303 12 411 596 12 11 

2 7,62 mm wz. 43 3 324 361 2 797 314 3 2 

3 7,62 mm kb 2 169 828 1 735 775 2 2 

4 9 mm Parabellum 5 656 743 4 741 074 5 4 

5 9 mm Makarow 2 493 570 2 141 352 2 2 

6 Razem 27 111 805 23 827 111 24 21 

Podstawą do zestawienia podanego w Informacji są udokumentowane podczas kontroli przypadki strzelań 
organizacji społecznych, podczas których wykorzystując amunicję przekazaną przez MON (oraz organizując  
zajęcia z dotacji MON) podczas jednego szkolenia, na statystycznego uczestnika przeznaczano od 60 do 250 
szt. amunicji oraz szacunkowa liczba nabojów do broni indywidualnej przeznaczonych na jednego żołnierza 
podczas zajęć z przedmiotu „Szkolenie ogniowe”. 
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Zgodnie z odpowiedzią83 Dowódcy Generalnego RSZ na zapytanie kontrolerów NIK: 

 „(…) Ilość strzałów oddawanych przez żołnierza zawodowego określa (…) „Program strzelań  
z broni strzeleckiej”84 wraz z uzupełnieniem nr 1, w zależności od rodzaju wykonywanego strzelania 
oraz typu broni. Warunki strzelania określają ilość amunicji, natomiast organizator szkolenia 
określa ilość prowadzonych strzelań w ramach zajęć (…) stosownie do posiadanego 
(przydzielonego) limitu amunicji (…)”.  

Tabela 4. Zestawienie strzelań z karabinka i pistoletu maszynowego opisanych w „Uzupełnienie nr 1 do Programu strzelań  
z broni strzeleckiej”. Zestawienie nie obejmuje „strzelań sytuacyjnych”. Opracowanie własne NIK. 

Lp. Nazwa strzelania Liczba nabojów 

1.  Ćwiczenie przygotowawcze z karabinka do pełnienia służby wartowniczej 
6 szt. 

2.  Ćwiczenie przygotowawcze z karabinka Mini Beryl do pełnienia służby 
wartowniczej 

6 szt. 

3.  Ćwiczenie przygotowawcze z pistoletu maszynowego do pełnienia 
służby wartowniczej 

6 szt. 

4.  Strzelanie szkolne Nr 2 – strzelanie w postawie siedzącej 
6 szt. 

5.  Strzelanie bojowe Nr B1 
16 szt. 

6.  Strzelanie bojowe Nr B2 
26 szt. 

7.  Strzelanie bojowe Nr B3 
60 szt. [5,56mm] 
86 szt. [7,72mm] 

 

Tabela 5. Zestawienie strzelań z karabinka i pistoletu maszynowego podane w stanowisku Ministra Obrony Narodowej. 
Opracowanie własne NIK na podstawie przypisu nr 3 stanowisku Ministra Obrony Narodowej do Informacji NIK (z 21 grudnia 
2018 r.).  

Lp. Nazwa strzelania Liczba nabojów 

1.  Ćwiczenie przygotowawcze do strzelania szkolonego z karabinka Nr 1 
wg decyzji 

organizatora 

2.  Strzelanie szkolne z karabinka Nr 1 
5 szt. 

3.  Ćwiczenie przygotowawcze do strzelania szkolonego z karabinka Nr 2 
wg decyzji 

organizatora 

4.  Strzelanie szkolne z karabinka Nr 2 
15 szt. 

5.  Ćwiczenie przygotowawcze do strzelania bojowego z karabinka Nr B1 
wg decyzji 

organizatora 

6.  Strzelanie bojowe z karabinka Nr B1 
24 szt. 

7.  Ćwiczenie przygotowawcze do strzelania bojowego z karabinka Nr B2 
wg decyzji 

organizatora 

8.  Strzelanie bojowe z karabinka Nr B2 
34 szt. 

9.  Ćwiczenie przygotowawcze do strzelania bojowego z karabinka Nr B3 
wg decyzji 

organizatora 

10.  Strzelanie bojowe z karabinka Nr B3 
44 szt. 

  

                                                           
83 Pismo DG RSZ z 14 listopada 2018 r. podpisane przez Dowódcę Generalnego RSZ wz. płk. dr. Romana Ćwiklińskiego (pismo bez 

numeru). 
84 W czasie kontroli „Program strzelań z broni strzeleckiej” sygn. Szkol. 857/2012 wprowadzony do SZ RP 11 grudnia 2013 r. 
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W Tabeli 4 przedstawiono Zestawienie strzelań z karabinka i pistoletu maszynowego opisanych w „Uzupełnieniu 
nr 1 do Programu strzelań z broni strzeleckiej85”. Z ustaleń Izby wynika, że pododdziały SZ RP najczęściej 
wykonują strzelania wymienione w poz. 1-5 z Tabeli 4, z tego najczęściej poz. 1-4.  

W Tabeli 5 przedstawiono Zestawienie strzelań z karabinka i pistoletu maszynowego opisanych  
w stanowisku MON (przypis 3 str. 5). Z ustaleń Izby wynika, że pododdziały SZ RP najczęściej wykonują 
strzelania wymienione w poz. 1-2 z Tabeli 5.  

Dodatkowo należy zaznaczyć, że wbrew sugestii zawartej w stanowisku MON nie każdy żołnierz wykonuje  
w każdym miesiącu wszystkie opisane rodzaje strzelań, w każdych wymienionych warunkach. Izba nie badała 
szkolenia ogniowego żołnierzy SZ RP odrębnie, ale uprawniona jest hipoteza, że część żołnierzy nie wykonała 
wszystkich opisanych strzelań w czasie całej służby, a większość wykonuje je z częstotliwością mniejszą niż  
co miesiąc.  

Brak podstaw dowodowych do części ustaleń opisanych w Informacji  

Na koniec, odnosząc się do wyrażonego przez Ministra Obrony Narodowej w swoim stanowisku zdania, że „(…) 
Najwyższa Izba Kontroli, która do tej pory zasłużenie cieszyła się powszechnym szacunkiem i zaufaniem 
obywateli wprowadza opinię publiczna w błąd (…)”, pozwolę sobie zaznaczyć po raz kolejny, że (1) wszystkie 
ustalenia i wynikające z nich oceny zawarte w Informacji poparte są zebranym w toku kontroli materiałem 
dowodowym; (2) metodyka i procedury opisywanej kontroli nie różniły się niczym od innych, wysoko ocenianych 
przez interesariuszy oraz (3) kontrolerzy zaangażowani w jej realizację uczestniczyli wcześniej w opracowaniu 
informacji z innych, również wysoko ocenianych m.in. przez MON, kontroli.   

Jedyną istotna różnicą w przypadku kontroli tego obszaru obronności jest jej jawny charakter. 
W przeciwieństwie do większości równie ważnych kontroli tego obszaru, które ze względu na specyfikę resortu 
mają ograniczoną liczbę odbiorców. 

Niezależnie od liczby i charakteru odbiorców Najwyższa Izba Kontroli jest zainteresowana i gotowa na każdą 
propozycję debaty, dyskusji czy polemiki na tematy zbadane przez Izbę do czego zachęca zarówno Ministra 
Obrony Narodowej, jak również inne, zainteresowane grupy interesariuszy – w tym, w szczególności, szeroką 
opinię publiczną.  

W odniesieniu do powołania się Ministra Obrony Narodowej w stanowisku na uchwałę86 Zespołu Orzekającego 
Komisji Rozstrzygającej należy zaznaczyć, że uchwała ta dotyczyła kwestii zapisów w jednym wystąpieniu 
pokontrolnym, natomiast Informacja oparta jest na wynikach kontroli przeprowadzonej w 11 jednostkach,  
z których 10 nie złożyło zastrzeżeń i tym samym przyjęło ustalenia i oceny zawarte w wystąpieniach. 

W swoim stanowisku Minister Obrony Narodowej nie odniósł się szerzej do, jak napisał, niekwestionowanych 
przez niego, ustaleń dotyczących nieprawidłowości związanych z wydatkowaniem środków publicznym 
skutkujących m.in. złożeniem przez NIK zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstw 
oraz wydaniem decyzji87 o zwrot ponad 700 tys. zł z przyznanych przez MON dotacji.  

 

(-) Krzysztof Kawiatowski 

                                                           
85 Obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. 
86 Z 20 listopada 2018 r. (numer pisma KPK-KPO.443.181.2018). 
87 Dane na 10 grudnia 2018 r. 


