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Interpelacja
W sprawie opóźniania procesu podpisania kontraktu na zakup armatohaubicy KRAB i moździerza
RAK, produkowanych przez Hutę Stalowa Wola
Szanowny Panie Ministrze, na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu przedkładam niniejszą
interpelację, której celem jest wyjaśnienie przyczyn opóźniania przez Inspektorat Uzbrojenia MON
podpisania kontraktu na zakup armatohaubicy KRAB i moździerza RAK, produkowanych przez Hutę
Stalowa Wola.
Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Obrony Narodowej z 2015 roku, Inspektorat Uzbrojenia
(IU)Ministerstwa Obrony Narodowej zobowiązało się do podpisania umowy na zakup sprzętu
produkowanego w stalowowolskiej hucie. Jak wskazują związkowcy Solidarności w Hucie Stalowa
Wola, IU unika lub odwleka w czasie podpisanie kontraktu, argumentując to źle skonstruowaną
treścią umowy, brakiem kropek lub przecinkami w niewłaściwym miejscu. Nie chodzi zaś o stan
techniczny omawianego sprzętu wojskowego, jego uchybień oraz błędów konstrukcyjnych.
Huta Stalowa Wola boryka się obecnie z problemami zachowania równowagi finansowej oraz
wypełnienia produkcji. Zachodzi poważna obawa, że niezrealizowane we właściwym momencie
zamówienia będą miały negatywny skutek nie tylko dla kondycji ważnego zakładu zbrojeniowego, ale
w efekcie również dla bezpieczeństwa Polski i Polaków na wypadek zagrożenia działaniami zbrojnymi
na naszym terytorium. Upadek lub redukcja możliwości przemysłowych tego zakładu produkcyjnego
stawia zapowiadaną przez Rząd oraz MON konieczność szybkiego zbrojenia polskiej armii pod
znakiem zapytania.
W obecnej sytuacji geopolitycznej na terenie Wschodniej Europy oraz przez wzgląd na zagrożenia dla
bezpieczeństwa naszego kraju, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy wydłużony czas
oczekiwania na podpisanie kontraktów na zakup przez MON armatohaubicy KRAB oraz
samobieżnego moździerza RAK spowodowane są brakiem amunicji przeznaczonej na rzecz uzbrojenia
wymienionych wyżej sprzętów, czy też może przyczyna leży w konflikcie między Hutą Stalwoa Wola a
zakładem Bumar-Łabędy, który jest współproducentem armatohaubicy KRAB?
Jaka jest dokładna i rzeczywista przyczyna wydłużającego się procesu podpisania kontraktów na
zakup armatohaubicy KRAB, a zwłaszcza samobieżnego moździerza RAK? Brak postępu w podpisaniu
rzeczonych umów może doprowadzić do poważnych konsekwencji w procesie dalszej produkcji w
jednym z najnowocześniejszych zakładów zbrojeniowych, Hucie Stalowa Wola, a tym samym
negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo Polski i Polaków.

