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Interpelacja w sprawie programu dalszej restrukturyzacji przemysłowego potencjału 
obronnego 

Olbrzymia konkurencja oraz potencjał międzynarodowych koncernów zbrojeniowych 
zmuszają do przeprowadzenia szybkiej konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego. W 
przeciwnym razie polskim zakładom grozi upadek, a państwu uzaleŜnienie się od 
zagranicznych koncernów. 
 
Pewne działania konsolidacyjne zostały podjęte juŜ w 2002 r.: powołano Zespół Trójstronny 
do Spraw Przemysłu Zbrojeniowego, w którego skład weszli reprezentanci rządu, 
pracodawców branŜy zbrojeniowej i związków zawodowych. Ci ostatni są jednak przekonani, 
Ŝe działania zmierzające do sfinalizowania projektu konsolidacji przebiegają zbyt wolno. 
Stanowisko Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ Solidarność jest 
jednoznacznie negatywne. Brak jest nowelizacji ustawy o wspieraniu restrukturyzacji 
przemysłowego potencjału obronnego, brak jest konkretnych decyzji dotyczących Programu 
konsolidacji i wspierania polskiego przemysłu obronnego w latach 2006-2010, nie ma takŜe 
środków na m.in. program badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz przemysłowego 
potencjału obronnego itd. 
 
Zgodnie z ustaleniami posiedzeń Zespołu Trójstronnego ds. Społeczno-Gospodarczych 
warunków restrukturyzacji zakładów przemysłowego potencjału obronnego zakresem 
ustawowych kompetencji resortów, a takŜe Harmonogramem działań dostosowawczych dla 
przemysłowego potencjału obronnego związanych z przystąpieniem Polski do 
Międzynarodowego reŜimu stymulującego konkurencyjność Europejskiego Rynku 
Obronnego, do opracowania programu etapów restrukturyzacji jest zobowiązane Ministerstwo 
Gospodarki - autor projektu Program konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu 
obronnego w latach 2006-2010. 
 
Mając na uwadze przedstawione powyŜej informacje, zwracam się do Pana Ministra z prośbą 
o odpowiedź na następujące pytania: 
 
1. Jaka jest opinia ministerstwa w tej sprawie? 
 
2. Na jakim etapie są prace nad programem dalszej restrukturyzacji przemysłowego 
potencjału obronnego? 
 
3. Projekt konsolidacji przemysłu zbrojeniowego zakłada integrację firm sektora obronnego 
wokół Bumaru. Czy ministerstwo podtrzymuje tę koncepcję? 
 
Z powaŜaniem 
 
Poseł Wojciech Piotr Szarama 
 
Bytom, dnia 19 lutego 2007 r. 



Odpowiedź na interpelację w sprawie programu dalszej restrukturyzacji 
przemysłowego potencjału obronnego 

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pismo z dnia 28 lutego 2007 r. (znak: SPS-
023-68-70/07) w sprawie interpelacji pana posła Wojciecha Piotra Szaramy, dotyczącej 
programu dalszej restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego (ppo), uprzejmie 
informuję Pana Marszałka, co następuje: 
 
1. Prace nad projektem Strategii konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu 
obronnego w latach 2007-2010 (dalej: Strategia 2010), stanowiącej drugi etap przebudowy 
ppo zapoczątkowanej na mocy Strategii przekształceń strukturalnych przemysłowego 
potencjału obronnego w latach 2002-2005, są przedmiotem zainteresowania pracodawców i 
związków zawodowych pracowników ppo, jak i organów administracji. W konsekwencji 
niezbędne okazało się przeprowadzenie kilkuetapowych konsultacji, zarówno z wieloma 
ministrami, w tym w szczególności: obrony narodowej, skarbu państwa, finansów oraz nauki i 
szkolnictwa wyŜszego, jak równieŜ ze stroną społeczną, na forum Zespołu Trójstronnego ds. 
Społeczno-Gospodarczych Warunków Restrukturyzacji Zakładów Przemysłowego Potencjału 
Obronnego. Przystąpienie Polski z dniem 1 lipca 2006 r. do Międzyrządowego reŜimu 
stymulującego konkurencyjność europejskiego rynku obronnego w istotny sposób wpłynęło 
na uwarunkowania międzynarodowe, w jakich funkcjonuje ppo, co z kolei musiało znaleźć 
swój wyraz w rozwiązaniach proponowanych w Strategii 2010. Stan zaawansowania prac nad 
tym dokumentem został przedstawiony w pkt. 2 niniejszego pisma. 
 
W odniesieniu do kwestii finansowania badań naukowych i prac rozwojowych wymaga 
podkreślenia, Ŝe opracowany przez MNiSW - we współpracy z MON i MG - Program badań 
naukowych i prac rozwojowych na rzecz polskiego przemysłu obronnego zakłada 
przeznaczenie dla ppo na te cele w okresie 3-5 lat środki w kwocie ok. 2,5 mld zł, pochodzące 
z budŜetu MNiSW. Ponadto działania na rzecz zwiększenia moŜliwości finansowania badań 
naukowych i prac rozwojowych podejmuje MON. W sumie przewiduje się, iŜ w perspektywie 
kilku najbliŜszych lat nastąpi - w stosunku do poziomu finansowania z 2006 r. - bardzo 
wyraźny wzrost środków, które mogą być przeznaczone na realizację badań naukowych i prac 
rozwojowych waŜnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa. 
 
W kwestii nowelizacji ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji 
przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, ze zm.), uprzejmie informuję, iŜ w MG 
prowadzone są prace nad zmianą tego aktu prawnego. Nowelizacja wspomnianej ustawy 
stanowi jeden z instrumentów realizacji zmian strukturalnych w ppo, które zostaną określone 
w Strategii 2010. Dlatego ostateczny projekt noweli przedmiotowej ustawy będzie mógł 
zostać przygotowany dopiero po przyjęciu Strategii 2010 przez RM, bowiem dopiero z tego 
dokumentu wynikać będzie charakter i zakres niezbędnych zmian w infrastrukturze prawnej 
procesu przekształceń strukturalnych ppo. 
 
2. Ministerstwo Gospodarki - szczególnie we współpracy z MON, MSP i MNiSW - 
opracowało projekt Strategii 2010. Dokument ten w okresie od dnia 29 listopada 2006 r. do 
dnia 8 lutego 2007 r. poddany został procedurze uzgodnień międzyresortowych. Z kolei w 
dniu 22 lutego 2007 r. MRR potwierdził zgodność projektu Strategii 2010 ze Strategią 
Rozwoju Kraju w latach 2007-2015. Ponadto projekt Strategii 2010 był kilkakrotnie 
konsultowany ze stroną społeczną w ramach prac zespołu trójstronnego. 



 
Biorąc pod uwagę rolę, jaką BUMAR Sp. z.o.o. pełnić będzie w realizacji załoŜeń Strategii 
2010 (szersze informacje na ten temat zostały zawarte w pkt. 3 pisma), wobec istotnych 
zmian, jakie dokonały się w ostatnim okresie w tej spółce, zaszła potrzeba przeglądu i 
ewentualnego zweryfikowania (w ograniczonym zakresie) propozycji zawartych w projekcie 
Strategii 2010. Przewiduje się, Ŝe w bieŜącym miesiącu dokument zostanie skierowany do 
rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów, a następnie Radę Ministrów. 
 
3. Przygotowany w MG projekt Strategii 2010 zakłada kontynuowanie procesu konsolidacji 
kapitałowej sektora, zmierzającej do dalszej koncentracji podmiotów wytwarzających 
uzbrojenie i sprzęt wojskowy oraz stworzenia efektywnego systemu wspierania i rozwoju 
tego sektora. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia związane z koordynowaniem 
funkcjonowania Grupy BUMAR, obejmującej podmioty stanowiące trzon ppo, wydaje się 
zasadne, aby funkcje spółki dominującej w nowej strukturze kapitałowej ppo pełnił BUMAR 
Sp. z o.o. 
 
Zgodnie z załoŜeniami Strategii 2010 Grupa BUMAR skupiona wokół BUMAR Sp. z o.o. 
zostanie wzmocniona wybranymi: 
 
4. podmiotami ppo prowadzącymi działalność produkcyjną i handlową, funkcjonującymi w 
ramach Grupy ARP lub pozostającymi poza strukturami dotychczasowych grup 
kapitałowych, 
 
5. wojskowymi przedsiębiorstwami remontowo-produkcyjnymi, 
 
6. jednostkami badawczo-rozwojowymi prowadzącymi działalność na rzecz ppo. 
 
Docelowe włączenie do Grupy BUMAR wybranych podmiotów zostanie poprzedzone próbą 
pozyskania inwestorów zagranicznych dla wybranych spółek ppo oraz analizą zasadności (z 
merytorycznego i ekonomiczno-finansowego punktu widzenia) włączenia do nowej struktury 
kapitałowej podmiotów. 
 
Z powaŜaniem 
 
Minister 
 
Piotr Grzegorz Woźniak 
 
Warszawa, dnia 19 marca 2007 r. 
 


