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BŁASZCZAK: PRACE ANALITYCZNO-KONCEPCYJNE
WS. NARWI NA FINISZU
Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak stwierdził w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej", że prace
analityczno-koncepcyjne związane z programem obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew są na
ukończeniu. Stwierdził też, że resort nie rezygnuje z żadnego z programów modernizacyjnych, choć
niektórym nadawane są priorytety. Wśród najważniejszych wymienił drugą fazę Wisły, program
Homar, jak i wysiłki związane z modernizacją Marynarki Wojennej.
W dodatku do "Rzeczpospolitej" przygotowywanym we współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową szef
MON Mariusz Błaszczak został zapytany o stan realizacji programu modernizacji technicznej.
"Nie widzę większych zagrożeń, jeśli chodzi o realizację wydatków zaplanowanych na modernizację
techniczną sił zbrojnych. Do końca czerwca 2018 r. zaawansowanie realizacji Planu Modernizacji
Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2018-2022 wyniosło 91 proc., w tym zawarte umowy 79 proc.
planu oraz procedury w toku - 13 proc. planu" - powiedział szef MON.
Dopytywany, na ile istotny jest oﬀset i zaangażowanie polskiego przemysłu obronnego w przypadku
programów realizowanych z partnerami zagranicznymi, Błaszczak odparł, że przy realizacji
programów modernizacyjnych duży nacisk jest kładziony na "zapewnienie oczekiwanego poziomu
oﬀsetu oraz poziomu i charakteru współpracy przemysłowej między dostawcą i polskimi podmiotami
przemysłu obronnego". "Zależy nam na tym, aby sprzęt dla Wojska Polskiego był produkowany w
Polsce" - podkreślił.
"Priorytetem resortu obrony narodowej jest zbalansowana modernizacja wszystkich rodzajów sił
zbrojnych. Nie rezygnujemy z żadnego z programów modernizacyjnych. W oparciu o określone cele
oraz mając na uwadze możliwości budżetowe, pewnym programom nadawany jest szczególny
priorytet. Obecnie do tego typu programów należy zaliczyć Homara, programy mające na celu
utrzymanie oraz podniesienie zdolności Marynarki Wojennej oraz II fazę Wisły" - czytamy w wywiadzie.
Na pytanie, na jakim etapie są negocjacje dotyczące II fazy programu Wisła, szef MON odparł, że
przebiegają "zgodnie z planem". "Naszym założeniem dla tej fazy jest jak największa integracja
polskich elementów (m.in. pojazdów specjalistycznych, kabin dowodzenia, radarów, elementów
łączności) do systemu IBCS/PATRIOT" - powiedział.
Pytany o prace nad system Narew, szef MON podkreślił, że jeżeli chodzi o "prowadzenie fazy
analityczno-koncepcyjnej dla wymagania operacyjnego Narew", prace są na ﬁniszu. "Wraz z
zakończeniem tej fazy rozpocznie się faza realizacyjna. Dążymy do tego, aby program Narew
powiązać z programem Wisła" - dodał. Jak tłumaczył, "jednym z możliwych rozwiązań jest skierowanie
zamówienia na system Narew do polskiego przemysłu obronnego z jednoczesną współpracą z
partnerem zagranicznym, który dostarczy brakujące w polskim przemyśle obronnym zdolności
dotyczące komponentu rakietowego".

Stwierdził też, że resort jednocześnie rozważa możliwość realizacji obu programów w oparciu o
system kierowania i dowodzenia IBCS, pozyskany wraz z programem Wisła. Po podpisaniu głównej
umowy na pierwszą fazę Wisły w marcu br. Polska stała się pierwszym użytkownikiem tego systemu
poza USA.
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