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Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz 

Szanowna Pani Premier! 

W trakcie szczytu w Newport przywódcy państw NATO przyjęli program na rzecz podniesienia gotowo-

ści bojowej sił sojuszniczych. W trakcie szczytu ministrowie obrony narodowej sześciu państw NATO, 

w tym Danii, Hiszpanii, Portugalii, Republiki Czech, podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w zakre-

sie broni precyzyjnego rażenia powietrze-ziemia. Państwa podpisujące list intencyjny zakładają wspólne za-

kupy nowoczesnej amunicji, ale również wspólną pulę środków bojowych możliwych do wykorzystania 

przez siły zbrojne krajów sygnatariuszy. 

Dlatego ze zdziwieniem przyjąłem informację, że Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej nie są zaintere-

sowane tą współpracą, zwłaszcza w zakresie broni precyzyjnego rażenia powietrze-ziemia. Co więcej, In-

spektorat Uzbrojenia MON podpisał umowę, datowaną na 1 kwietnia 2014 r., na zakup siedemnastu tysięcy 

rakiet niekierowanych powietrze-ziemia kalibru 57 mm o sygnaturze S-5KO i S-5MO wraz z zapalnikami na 

sumę 114 milionów zł. Umowa ma być zrealizowana przez konsorcjum Polit-Elektronik oraz EMKO EOOD 

z Sofii. 

Te niekierowane pociski rakietowe są konstrukcją powstałą w Związku Radzieckim w połowie lat pięć-

dziesiątych, mającą bardzo słabe parametry dotyczące zasięgu oraz precyzji i aktualnie są bronią już przesta-

rzałą. W trakcie wojny w Afganistanie prowadzonej przez Związek Radziecki wydano wiele krytycznych 

opinii o tym pocisku. W związku z niedostateczną skutecznością wspomnianej broni lotnictwo Układu War-

szawskiego przezbrojono na nowocześniejsze niekierowane pociski rakietowe, między innymi S-8. Obecnie 

niekierowane pociski S-5 wykorzystywane są przez rebeliantów w Libii, Syrii oraz państwach afrykańskich. 

Po prawie sześćdziesięciu latach od stworzenia tych pocisków inspektorat podjął decyzję o ich zakupie, i to 

za granicą, za sumę 114 milionów zł. Środki przeznaczone na zakup sprzętu wojskowego, broni i amunicji 

przez Ministerstwo Obrony Narodowej powinny być wydawane z rozwagą i roztropnie. 

Zwracam się do Pani Premier z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Czy MON rozważało zakup innych niekierowanych oraz kierowanych pocisków rakietowych powie-

trze-ziemia? Czy przeprowadzono analizę wartości bojowej oraz kosztów finansowych ewentualnego zaku-

pu? 

2. Czy MON przy zakupie niekierowanych rakiet S-5MO, S-5KO rozważało produkcję niekierowanych 

pocisków rakietowych powietrze-ziemia w Polsce? 

3. Czy na wyposażeniu Sił Zbrojnych są inne typy niekierowanych pocisków rakietowych powietrze-

ziemia? A jeśli tak, to jakie? 

4. Czy przeprowadzono kontrolę procedur związanych z potrzebą zakupu rakiet S-5 oraz z przetargiem na 

niekierowane pociski ziemia-powietrze S-5KO i S-5MO przeprowadzonym przez Inspektorat Uzbrojenia? 

Z poważaniem 

Maciej Klima 

 




