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BŁASZCZAK: POLSKA WEŹMIE UDZIAŁ W MISJI
SZKOLENIOWEJ NATO W IRAKU
Szef MON Mariusz Błaszczak przyznał, że Polska weźmie udział w misji szkoleniowej NATO w Iraku.
Powtórzył też, że prawdopodobnie do końca marca zakończą się negocjacje w programie obrony
powietrznej Wisła, w którym Polska zamierza kupić amerykańskie zestawy Patriot.
O przyszłej misji szkoleniowej NATO w Iraku Błaszczak mówił w czwartek wieczorem w TVP Info. Na
pytanie, czy Polska będzie w tej misji uczestniczyć minister zdecydowanie odpowiedział, że tak. Nie
podał jednak szczegółów.
Podkreślił za to, że Polska, oczekując solidarności od sojuszników z NATO, okazuje im swoją
solidarność, aktywnie uczestnicząc w misjach zagranicznych, np. najnowszej, która rozpoczyna się
nad Morzem Śródziemnym.
Czytaj też: PKW rusza nad Morze Śródziemne. Błaszczak: jesteśmy solidarni wobec sojuszników
Umowa na Patrioty do końca marca. Ostatnia faza negocjacji
Błaszczak był również pytany o zakup systemów Patriot, które Polska chce pozyskać w ramach
programu obrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej średniego zasięgu, któremu wojsko nadało
kryptonim Wisła. Potwierdził, że najpewniej do końca marca umowa będzie gotowa.
– Jesteśmy w ostatniej fazie negocjacji. Tak, jak ogłaszałem to swego czasu, jest bardzo
prawdopodobne, że do końca pierwszego kwartału tego roku te negocjacje zostaną sﬁnalizowane –
powiedział minister.
Czytaj też: Macierewicz: Patrioty za mniej niż 5 mld dolarów
Dodał jedynie, że cena będzie niższa niż zapowiadana w listopadzie przez amerykański Departament
Stanu (10,5 mld dolarów), ale nie podał konkretnej kwoty. – Przyjąłem sobie taką zasadę, że najpierw
ﬁnalizujemy rozmowy, negocjacje, podpisujemy umowę, a potem ogłaszamy rezultaty, bo
pamiętajmy, że te negocjacje mają charakter biznesowy – powiedział Błaszczak.
Czytaj też: Ile Polska zapłaci za Patrioty?
Polski kontyngent w Iraku

Obecnie w Iraku przebywa niewielki kontyngent wydzielony przez Wojska Specjalne (z dodatkowymi
elementami w Jordanii i Kuwejcie). Zgodnie z postanowieniem prezydenta może brać w nim udział do
130 żołnierzy (w 2016 r. było ich 60). Głównym zadaniem Polaków jest doradztwo i szkolenie sztabów
oraz pododdziałów irackich sił specjalnych.
Kontyngent ten jest częścią operacji Inherent Resolve prowadzonej przez globalna koalicję przeciwko
tzw. Państwu Islamskiemu. Nowa misja szkoleniowa NATO w Iraku jest tworzona z myślą o stabilizacji
tego państwa po pokonaniu islamistów. W tym tygodniu NATO oﬁcjalnie rozpoczęło planowanie tej
misji. Oﬁcjalnie ma ona zostać uruchomiona na szczycie Sojuszu w lipcu.
W 2017 r. na prośbę NATO Polska podjęła się roli państwa wiodącego, które koordynuje misję
szkolenia i budowania zdolności w Iraku (ang. NATO Training and Capacity Building Iraq, NTCB-I).
Zajmuje się ona szkoleniem specjalistów, którzy w przyszłości będą naprawiać i utrzymywać
posowiecki sprzęt pancerny, którego duże zapasy są nad Eufratem i Tygrysem. Nasz kraj wspierają
inne państwa z region, w tym Słowacja i Bułgaria.
Czytaj też: Nowa odsłona misji Wojska Polskiego w Iraku

