
  

                                                                                                       MON  
Minister 

   Mariusz Błaszczak 
 
Ldz./ 67 /2020 
 

Szanowny Panie Ministrze, 
 
Panująca w Polsce i na świecie epidemia wpłynęła znacząco nie tylko na nasz tryb życia ale 
przede wszystkim na funkcjonowanie kierowanych przez nas zakładów. Bieżące zaburzenia, na 
razie, są przez nas skutecznie kompensowane. Jednak brak przyszłościowych zamówień na 
dłuższe okresy czasu, w wielu firmach powoduje obecnie niemożność przygotowania się na 
dalszy okres trwania epidemii, a przede wszystkim na czas po jej ustaniu. Brak tego typu 
nowych lub nawet chwilowe wstrzymanie realizacji bieżących umów na opracowanie i dostawy 
uzbrojenia i sprzętu wojskowego może spowodować: 

• konieczność redukcji załóg, 

• przerwanie funkcjonujących i sprawdzonych łańcuchów dostaw materiałów i 
półproduktów do produkcji  w wielu przypadkach mających roczne, krytyczne  czasy 
dostaw często z zagranicy, 

• bezpowrotną utratę unikalnych technologii produkcyjnych. 
W efekcie nastąpi długotrwały brak możliwości produkcji w kraju wielu elementów 
wyposażenia i uzbrojenia dla naszych Sił Zbrojnych oraz istotne zmniejszenie konkurencyjności 
naszej branży w Europie i na świecie. 
 
Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, jako związek reprezentujący pracodawców polskich 
przedsiębiorstw obronnych i lotniczych, zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie 
możliwości zainicjowania w trybie pilnym: 

1. Zagwarantowania przedsiębiorstwom przemysłu obronnego i lotniczego utrzymania 
realizacji obecnych zamówień rządowych. 

2. Rozpoczęcia  procesu negocjacji nowych umów wieloletnich, na bazie aktualnego 
Planu Modernizacji Technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem trybu negocjacji z 
podmiotami polskimi.  

3. Znaczącego zwiększenia funduszu PMG z przeznaczeniem na wsparcie firm branży 
obronnej. 

4. Wprowadzenia ulg podatkowych dla przedsiębiorstw realizujących zamówienia 
wojskowe, np. poprzez obniżkę podatku VAT o kwotę równą kosztom przeznaczanym 
przez firmę na badania i rozwój. 
  

 



Proponujemy z naszej strony czynne włączenie się ZPPPOiL w działania usprawniające proces 
przetrwania polskiego przemysłu w tych trudnych czasach. Proponujemy spotkanie w tej sprawie z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. W pierwszej kolejności, proponujemy 
powołanie zespołu ekspertów składającego się z przedstawicieli MON, MAP i przemysłu, który 
przygotowałby w trybie pilnym zakres działań umożliwiających przetrwanie Polskiego Potencjału 
Przemysłu Zbrojeniowego w tak niekorzystnie rozwijającej się sytuacji . Związek deklaruje swój udział 
w pracach takiego zespołu. 
 
Powyższe działania umożliwiłyby  utrzymanie unikalnych możliwości produkcyjnych w naszych 
fabrykach oraz w zakładach naszych kooperantów w Polsce i sprawny powrót do dobrej kondycji 
ekonomicznej po ustaniu epidemii. 
 
Zarząd ZPPPOiL 
 
Henryk Łabędź – Prezes    
Marek Grochowski – Członek   
Andrzej Synowiecki – Wiceprezes 
Marek Dras – Członek    
Rafał Kreduszyński – Członek  
 
 
Do wiadomości:  Minister MAP 
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