12.06.2019

SKURKIEWICZ: MON ZALEŻY NA DYWERSYFIKACJI
ZAMÓWIEŃ I MOŻLIWOŚCI PGZ
Resortowi obrony zależy na tym, żeby w ﬁrmach, które tworzą PGZ, dywersyﬁkować portfel zamówień
i możliwości - powiedział podczas obrad sejmowej komisji ds. energii i skarbu państwa wiceszef MON
Wojciech Skurkiewicz.
Wiceminister Skurkiewicz podkreślił, że resortowi obrony zależy na tym, żeby w ﬁrmach, które tworzą
PGZ "dokonywać dywersyﬁkacji portfela zamówień, jak również możliwości". Jak mówił, MON
podpisało trzy umowy oﬀsetowe na łączną kwotę 1,3 mld zł. "Beneﬁcjentami tych umów jest 12
podmiotów należących do grupy kapitałowej PGZ" - dodał.

Głównymi celami inwestycji realizowanych w PGZ są: optymalizacja
zabezpieczenia potrzeb SZ RP, oraz sukcesywne zwiększanie eksportu
wyrobów i usług, a także zwiększanie dostaw usług dla odbiorców
cywilnych
Wojciech Skurkiewicz, wiceszef MON

Wiceminister resortu obrony przypomniał o nowelizacji z 2017 r. ustawy o przebudowie i modernizacji
technicznej oraz ﬁnansowaniu SZ RP, w której przewidziano wzrost wydatków na potrzeby obronne z 2
proc PKB do 2,5 proc PKB w 20130 r. "Pierwszym rokiem, kiedy będziemy konsumować już tę ustawę,
będzie rok 2020, kiedy to będziemy przeznaczać na obronność 2,1 proc. PKB" - powiedział.
Czytaj też: HSW modernizuje infrastrukturę
Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Witold Słowik poinformował komisję o sytuacji ﬁnansowej PGZ. Jak
powiedział, w ostatnich dniach zakończono badanie skonsolidowanego sprawozdania ﬁnansowego
grupy kapitałowej PGZ.

Nastąpiła poprawa w stosunku do lat ubiegłych (...) za rok 2018 suma
przychodów PGZ wyniosła ok. 5,5 mld zł, gdzie w roku ubiegłym (2017)
wynosiła niecałe 5 mld zł, a w roku 2016 4,3 mld zł . (...)W roku 2016

(wynik netto grupy - przyp. red.) wynosił minus 104 mln zł, w 2017 minus
114 mln zł, nastąpiła w 2018 r. poprawa na plus (...) ostatecznie ten
wynik wynosi 37,4 mln zł "na plusie"
WIceszef MON, Wojciech Skurkiewicz,o wynikach ﬁnansowych PGZ

Słowik dodał, że w 2018 r. 23 spółki PGZ odnotowały wzrost przychodów netto ze sprzedaży, m.in.
Huta Stalowa Wola, Wojskowe Zakłady lotnicze nr 1 i Fabryka Broni Łucznik.

