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Warszawa, 2020-01-10

Aleksander Miszalski

minister obrony narodowej

Interpelacja nr 1256

Interpelacja w sprawie zakupu elementów uzbrojenia i 
modernizacji armii

Szanowny Panie Ministrze,

Polska jest jednym z sześciu państw-członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, które poprzez 
przeznaczanie minimum 2 procent Produktu Krajowego Brutto na wydatki związane z 
obronnością realizuje zobowiązania sojusznicze podjęte podczas szczytu NATO w Newport w 
2014 r. Według projektu budżetu na rok 2020 Polska planuje przeznaczyć na obronę 49,8 
miliardów złotych, co stanowi 2,1 proc. PKB.

W związku z tym, na podstawie art. 192 pkt 1 Regulaminu Sejmu oraz art. 14 pkt 1 ust. 7 
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, chciałbym zadać następujące pytania:

Dlaczego Ministerstwo Obrony Narodowej i rząd planują przeznaczyć na obronność o 0,1 
proc. PKB więcej, niż wynika to z zobowiązań podjętych przez Polskę w sytuacji, gdy 
budżet państwa nie pozwala zdaniem pana premiera, na wprowadzenie podwyżek pensji 
nauczycieli, wsparcie znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej szpitali osób 
niepełnosprawnych?
Jak przedstawiają się inwestycje finansowe i zakupy mające na celu zwiększenie 
obronności państwa z uwzględnieniem tzw. "narodowości kapitału"?
Czy w latach 2015-2020 doszło do procentowego spadku udziału polskich 
przedsiębiorstw zbrojeniowych w zakupach uzbrojenia dokonywanych przez MON?
Czy w latach 2015-2020 doszło do procentowego wzrostu udziału amerykańskich 
przedsiębiorstw zbrojeniowych w zakupach uzbrojenia dokonywanych przez MON?
Ile wyniosła wysokość środków finansowych, które w latach 2015-2020 w wyniki zakupu 
uzbrojenia i modernizacji armii zostały przekazane polskim przedsiębiorstwom 
zbrojeniowym?  
Ile wyniosła wysokość środków finansowych, które w latach 2015-2020 w wyniki zakupu 
uzbrojenia i modernizacji armii zostały przekazane amerykańskim przedsiębiorstwom 
zbrojeniowym? 
Czy MON, MSZ lub rząd prowadzi rozmowy z koncernem Hyundai Rotem w celu 
zakupienia przez Polskę czołgów modelu K2? 
Jeżeli tak, to jaką ilość czołgów planuje zakupić Polska od koncernu Hyundai Rotem?
Czy Polska uczestniczy w pracach nad projektem europejskiego czołgu MGCS?

 



Z wyrazami szacunku 
Aleksander Miszalski
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