Oświadczenie złożone
przez senatora Macieja Klimę
na 50. posiedzeniu Senatu
w dniu 6 marca 2014 r.
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
W ostatnich kilku miesiącach sytuacja polityczna w Europie Środkowej uległa gwałtownemu
pogorszeniu. Jesteśmy świadkami zmian politycznych w Republice Ukrainy, w trakcie których wielu
obywateli Ukrainy straciło życie. Jednocześnie obserwujemy próbę destabilizacji, z groźbami aneksji
części terytorium Republiki Ukrainy, ze strony Federacji Rosyjskiej. Dlatego też ze zdziwieniem
dowiedzieliśmy się, że w tym okresie – w okresie zagrożenia konfliktem zbrojnym – sprzęt wojskowy
będący na wyposażeniu Wojska Polskiego jest remontowany przez firmy znajdujące się poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, mimo że są możliwości remontowo-modernizacyjne na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zwracam się do Pana Premiera z prośbą o udzielenie informacji i odpowiedzi na następujące
pytania.
Kto personalnie wydał zgodę na wywiezienie bojowych wozów piechoty 1 i bojowych wozów
piechoty 1D poza granicę? Kto wydał zgodę oraz zezwolenie na modernizację tych wozów bojowych?
Czy odpowiednie służby Rzeczypospolitej Polskiej wydały zgodę na wywiezienie wyposażenia
wymienionych wozów bojowych?
Czy firmy STV Group i Excalibur Army wykonały remonty zgodnie ze specyfikacją przetargową
oraz w planowanym w przetargu terminie? Czy instytucje kontrolne Ministerstwa Obrony Narodowej
dokonały sprawdzenia jakości wykonanych prac po odbiorze bojowych wozów piechoty w Polsce?
Czy możliwe było, aby remont wspomnianych bojowych wozów piechoty przeprowadziły polskie
firmy? Chcę nadmienić, że prace remontowe dotyczące bojowych wozów piechoty są wpisane na listę
zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa, tak więc w tym momencie
wozy powinny być remontowane i modernizowane przez firmy krajowe. Dlaczego zdecydowano
inaczej?
Jaka ilość sprzętu wojskowego była remontowana poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w
latach 2007–2013? Proszę o podanie wartości w milionach złotych. A ile sprzętu innych państw było
remontowanych przez polski przemysł zbrojeniowy w latach 2007–2013? I proszę o podanie wartości
tych kontraktów również w milionach złotych.
Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

