VI kadencja
opis sprawy

Odpowiedź ministra skarbu państwa
na interpelację nr 9114

w sprawie planów prywatyzacyjnych sektora zbrojeniowego

Szanowny Panie Ministrze! W odpowiedzi na zapytanie poselskie pana posła Andrzeja
Szlachty z dnia 6 kwietnia 2009 r. (znak: SPS-023-9114/09) dotyczące programu
prywatyzacji przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego uprzejmie informuję, co
następuje.
Biorąc pod uwagę fakt, iŜ przemysł obronny stanowi jeden z podstawowych czynników
zapewnienia niezawisłości i bezpieczeństwa państwa w dniu 31 sierpnia 2007 r. Rada
Ministrów zatwierdziła strategię konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu
obronnego w latach 2007-2012, przygotowaną w oparciu o analizę wykonania rządowej
strategii przekształceń strukturalnych przemysłowego potencjału obronnego w latach 20022005. Przedmiotowa strategia wskazuje działania, które są konieczne do podjęcia w celu
zwiększenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności podmiotów przemysłu obronnego w
stopniu zapewniającym moŜliwość realizacji potrzeb sfery bezpieczeństwa państwa oraz
umoŜliwiającym skuteczne uczestnictwo krajowych podmiotów na europejskim rynku
wyrobów obronnych.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie spółki Bumar sp. z o.o. związane z
koordynowaniem funkcjonowania grupy kapitałowej, w okresie najbliŜszych lat planowana
jest konsolidacja przedsiębiorstw przemysłu obronnego wokół spółki Bumar sp. z o.o.
Zgodnie z powyŜszym Grupa Bumar będzie stopniowo wzmacniana wybranymi:
- podmiotami p.p.o. prowadzącymi działalność produkcyjną i handlową funkcjonującymi w
ramach grupy ARP oraz innymi pozostającymi w nadzorze właścicielskim ministra skarbu
państwa;
- wojskowymi przedsiębiorstwami remontowo-produkcyjnymi;
- spółkami powstałymi w wyniku komercjalizacji wybranych jednostek badawczorozwojowych prowadzących działalność na rzecz p.p.o.
Zgodnie z zapisami strategii w pierwszej kolejności do nowej struktury grupy Bumar miały
zostać włączone następujące podmioty:
- Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma SA,
- Radmor SA,
- Zakłady Metalowe Kraśnik sp. z o.o.,

- Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat sp. z o.o.,
- Fabryka Urządzeń Mechanicznych i SpręŜyn Fumis - Bumar sp. z o.o.
W odniesieniu do Zakładów Metalowych Kraśnik sp. z o.o. oraz Zakładu Produkcji
Specjalnej Gamrat sp. z o.o. proces ten został zamknięty.
Odnosząc się do wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych przyjęto zasadę
stopniowego włączania do grupy Bumar i dotyczy to:
1. Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego SA w Warszawie,
2. Wojskowych Zakładów Elektronicznych SA w Zielonce,
3. Wojskowych Zakładów InŜynieryjnych SA w Dęblinie,
4. Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 SA w Zegrzu,
5. Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 SA w Czernicy,
6. Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych Nr 5 SA w Poznaniu,
7. Wojskowych Zakładów Uzbrojenia Nr 2 SA w Grudziądzu,
8. Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 SA w Łodzi,
9. Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 SA w Bydgoszczy,
10. Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 SA w Warszawie.
W odniesieniu do niektórych WPRP (np. WZU Nr 2 S.A. oraz WZL Nr 1, 2 i 4) planuje się
moŜliwość pozyskania inwestorów po dokonaniu analiz techniczno-organizacyjnych i
ekonomicznych przez MON we współpracy z MSP i MG, z uwzględnieniem wieloletnich
potrzeb Sił Zbrojnych RP.
Ponadto strategia przewiduje wniesienie, na poczet podwyŜszonego kapitału zakładowego
Bumar sp. z o.o., 51% akcji Wojskowych Zakładów Mechanicznych SA w Siemianowicach
Śląskich.
Odrębnych decyzji dotyczących moŜliwego udziału w procesie dalszej konsolidacji
kapitałowej p.p.o. wymaga WSK PZL Świdnik SA. Związane jest to z obecną i przyszłą
sytuacją spółki, w szczególności zaś z perspektywami rozszerzenia i pogłębienia
dotychczasowej współpracy spółki z koncernami międzynarodowymi. W przypadku
pozyskania inwestora strategicznego powstać mogą warunki do samodzielnego
funkcjonowania WSK PZL Świdnik SA, bez włączania spółki do nowej struktury kapitałowej
p.p.o. Uwzględniając wskazane wyŜej uwarunkowania, decyzję o umiejscowieniu WSK PZL
Świdnik SA podejmie ARP SA, po konsultacjach z MSP, MON i MG.
Podobnie odrębnych decyzji dotyczących moŜliwego udziału w procesie dalszej
konsolidacji kapitałowej ppo wymagają równieŜ kombinat PZL-Hydral SA, Wytwórnia

Sprzętu Komunikacyjnego PZL Kalisz SA oraz wybrane WPRP, w przypadku gdy do końca
2009 r. nie zdołają pozyskać inwestorów strategicznych. W tej sytuacji rozwaŜone zostanie
włączenie wymienionych podmiotów do grupy Bumar, o ile będzie to uzasadnione, biorąc
pod uwagę moŜliwość realizacji przez grupę Bumar dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego
dla odbiorców krajowych oraz zagranicznych, a takŜe aspekty ekonomiczno-finansowe.
RównieŜ zaplecze badawczo-rozwojowe p.p.o. zmieni swoją strukturę poprzez
skomercjalizowanie niektórych podmiotów oraz stopniowe konsolidowanie wybranych
jednostek badawczo-rozwojowych z grupą Bumar. W ramach procesu tworzenia
skonsolidowanego zaplecza badawczo-rozwojowego nastąpi włączenie do grupy Bumar
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Sprzętu Mechanicznego sp. z o.o. w Tarnowie oraz
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych sp. z o.o. w Gliwicach. Dalsze
decyzje o przekształceniach jednostek badawczo-rozwojowych realizujących zadania na rzecz
obronności będą podejmowane po analizie kaŜdego przypadku indywidualnie, w zaleŜności
od potrzeb grupy Bumar w zakresie prac badawczo-rozwojowych, kondycji ekonomicznofinansowej danej jednostki oraz wpływu włączenia tej jednostki do grupy na jej sytuację
ekonomiczno-finansową, jak równieŜ w oparciu o stanowisko danej jednostki co do
zasadności włączenia do struktur grupy.
Spółki, które nie wejdą w skład grupy Bumar nadal będą poddawane przez ministra skarbu
państwa procesowi prywatyzacji, zgodnie z przyjętym w kwietniu 2008 r. programem
dotyczącym prywatyzacji na lata 2008-2011.
Odnosząc się do ostatniego pytania dotyczącego planowanej do uzyskania przez MSP
kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji przedsiębiorstw sektora obronnego, uprzejmie
informuję, iŜ na rok 2009 została załoŜona kwota przychodów w wysokości 301 mln zł, zaś
na rok 2010 przyjęto kwotę 208 mln zł.
Minister
Aleksander Grad
Warszawa, dnia 13 maja 2009 r.

