Mielec 24.04.2015
APEL
Rady Miejskiej w Mielcu
do Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej
w sprawie wyboru oferty
do II fazy przetargu na śmigłowce wielozadaniowe
W związku z dokonaniem wyboru oferty francuskiego producenta do II
fazy przetargu na śmigłowce wielozadaniowych dla polskich Sił Zbrojnych, Rada
Miejska Mielca wyraża swoje oburzenie i rozczarowanie z powodu odrzucenia przez
Rząd oferty PZL Mielec - producenta śmigłowców Black Hawk.
Jest to smutna decyzja dla polskiego przemysłu obronnego, lotniczego, która z
pewnością będzie miała negatywny wpływ na polską gospodarkę oraz na lokalny
rynek pracy.
Swoją decyzją Ministerstwo Obrony Narodowej poważnie zakwestionowało
ugruntowaną pozycję, jaką PZL Mielec posiada w polskim przemyśle lotniczym oraz
unikalny wkład mieleckiego zakładu w rozwój polskiej myśli technicznej.
Ministerstwo Obrony Narodowej wybrało model o mniejszych możliwościach,
oferowany przez producenta, który nie poczynił żadnych inwestycji przemysłowych
w Polsce. Szczególnie bulwersujący jest fakt, że wybrany w przetargu śmigłowiec
najprawdopodobniej będzie produkowany oraz serwisowany poza granicami Polski.
Oznacza to, że pieniądze publiczne zamiast zasilić polski system finansowy
popłyną za granicę.
Ta decyzja Rządu niszczy polski przemysł zbrojeniowy i lotniczy. Mielec traci szansę,
bo to zamówienie na wiele miliardów złotych. PZL Mielec wiązały z kontraktem
ogromne nadzieje na rozwój i na kooperację z polską armią. Niestety, te
nadzieje zostały jak na razie całkowicie zawiedzione.
Produktem,
który
został
przeznaczony do
testów
jest
helikopter
produkowany we Francji. Jest to niezrozumiała decyzja polskiego Rządu z punktu
widzenia naszego państwa i społeczeństwa, a zwłaszcza tych, którzy pracują w PZL
Mielec i firmach z nimi współpracujących, zlokalizowanych na terenie „Doliny
Lotniczej”.
Wybór oferty przedstawionej przez PZL Mielec zapewniłby Polsce wiodącą rolę w
sektorze światowych technologii lotniczych, większe bezpieczeństwo oraz lepsze
zdolności wojskowe przez kolejnych kilkadziesiąt lat. Zagwarantowałby również
wysoki poziom zatrudnienia nie tylko w zakładach w Mielcu, ale też w
przedsiębiorstwach z Podkarpacia i całego kraju.
Domagamy się ponownego rozpatrzenia ofert przedstawionych przez firmy biorące
udział w przetargu i podjęcie decyzji na podstawie rzetelnej analizy uwzględniającej

zarówno walory techniczne jak również ekonomiczne i społeczne. Kierowanie się
niejasnymi pobudkami mającymi charakter polityczny nie służy ani polskiemu
przemysłowi ani wzmocnieniu wartości bojowej naszej armii, którą rząd zamierza
wyposażyć w nowoczesny sprzęt.
Otrzymują:
a/a
Prezydent RP
Premier Rządu RP
Marszałek Sejmu RP
Marszałek Senatu RP
Prezes Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o. o. w Mielcu

