Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pana wystąpienie, na podstawie danych uzyskanych z
Departamentu Prawnego MON oraz Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych
MON informuję, że:
Ad. 1
Do Departamentu Prawnego MON kierowana jest zdecydowana większość
indywidualnych wystąpień posłów i senatów adresowanych bezpośrednio do Ministra
Obrony Narodowej. Pewna ich część kierowana jest wprost do komórek
merytorycznych (bez udziału Departamentu Prawnego MON), które z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej odpowiadają w tych sprawach.
Posłowie i senatorowie w niektórych sprawach zwracają się także bezpośrednio do
instytucji podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w
zakresie spraw pozostających w zakresie kompetencji tych instytucji (np. do
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Agencji Mienia Wojskowego, Szefa Sztabu
Generalnego WP, dyrektorów departamentów, dowódców jednostek wojskowych
itp.). Informacje o takich wystąpieniach (zakres wystąpienia, częstotliwość, itp.) nie
spływają do Departamentu Prawnego MON, podobnie jak o sposobie korzystania z
prawa wstępu do pomieszczeń Ministerstwa Obrony Narodowej.
W odniesieniu do spraw skierowanych do Departamentu Prawnego wyjaśniam, iż w
zdecydowanej większości przypadków parlamentarzyści, przedstawiając kwestie, z
którymi się zwracają do Ministra Obrony Narodowej, nie przywołują podstawy
prawnej wystąpienia, niektórzy zaś powołują się na art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996
r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 21 ze zm.)
dotyczący podjęcia interwencji, a jedynie w sporadycznych przypadkach na art. 19.
Zdarzają się również przypadki powołania się na art. 16 tej ustawy.
Niezależnie od tych kwestii formalnych, udzielenie odpowiedzi procedowane jest w
taki sposób, aby zgodnie z zasadami zawartymi w art. 20 ust. 2 ustawy o
wykonywaniu mandatu posła i senatora, tj. w ciągu czternastu dni od podjęcia
interwencji przekazać odpowiedź lub poinformować o stanie rozpatrywania sprawy.
W roku bieżącym, do dnia 16 lipca w Departamencie Prawnym zewidencjonowano
30 indywidualnych wystąpień poselskich i 4 wystąpienia senatorskie, zaś w roku
ubiegłym odpowiednio – 46 poselskich (od początku kadencji tj. od listopada 2011 r.
– 51) i 7 wystąpień senatorskich (od początku kadencji – 11). Jako podstawa prawna
wystąpień przywołany został art. 19 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
w 6 przypadkach w roku bieżącym i w 5 od początku kadencji do końca 2012 r.
Jednocześnie informuje, że na szczeblu Urzędu MON nie prowadzi się centralnej
ewidencji (za wszystkie jednostki i instytucje wojskowe) w zakresie przedmiotowych
wystąpień posłów oraz senatorów.

Z informacji uzyskanych w Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że
wystąpienia indywidualne parlamentarzystów nie są rejestrowane przez organy
Sejmu i Senatu, a kwestie ich dotyczące są możliwe do uzyskania jedynie w biurach
posłów i senatorów, a także na ich stronach internetowych.
Ad. 2
Zasady wejścia posłów i senatorów na teren chronionych obiektów resortu Obrony
Narodowej reguluje Decyzja Nr Z-4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19
listopada 2012 r. Zgodnie z treścią pkt. 1 ppkt. 4 ww. decyzji dokumentami
uprawniającymi do wejścia na teren chronionych obiektów są legitymacje senatorskie
lub poselskie. Jednocześnie w myśl cytowanej decyzji, powyższe osoby mogą
przebywać na terenie chronionych obiektów wojskowych wyłącznie w obecności
służb dyżurnych lub innych osób towarzyszących, wyznaczonych przez dowódców
jednostek wojskowych.
W jednostkach wojskowych nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji w zakresie
przebywania na terenie obiektu senatora lub posła.
Na szczeblu Ministerstwa ON nie prowadzi się rejestru danych dotyczących
częstotliwości wejść i przebywania poszczególnych posłów i senatorów na terenie
kompleksów Urzędu MON.
Ad. 3
Jak w ad. 1
Ad. 4
Jak w ad. 2
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