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BŁASZCZAK: ŻADNE DECYZJE W SPRAWIE
AUSTRALIJSKICH FREGAT NIE ZAPADŁY
Mariusz Błaszczak był gościem programu "Polski punkt widzenia" w Radiu Maryja i TV Trwam. Szef
MON powiedział m.in., że żadne decyzje w sprawie zakupu fregat w Australii jeszcze nie zapadły.
W rozmowie Mariusz Błaszczak przypomniał o swoich trzech głównych celach związanych z Wojskiem
Polskiej. W wizji obecnego szefa MON są to zwiększenie liczebności armii (w tym powołanie nowej
dywizji rozmieszczonej na wschód od Wisły oraz rozwijanie WOT, w którym obecnie służy ponad 12
tys. żołnierzy), modernizacja techniczna oraz zacieśnienie relacji w ramach NATO.
Szef MON wypowiedział się także na temat zakupu australijskich fregaty klasy Adelaide. Mariusz
Błaszczak potwierdził, że trwają rozmowy na temat współpracy zbrojeniowej pomiędzy Polską, a
Australią, a także odniósł się bezpośrednio do planowanego pozyskania okrętów wycofanych przez
australijską marynarkę wojenną.

Trzeba wyważyć dwie racje. Racje polegającą na tym, żeby uzyskać
jak najlepszy sprzęt, najlepiej produkowany w kooperacji z polskim
przemysłem zbrojeniowym i żeby do czasu osiągnięcia tego efektu
zapewnić uzbrojenie Wojsku Polskiemu.
Szef MON Mariusz Błaszczak

Jednocześnie Mariusz Błaszczak stwierdził jednak, że żadne decyzje w sprawie zakupu fregat od
Australii jeszcze nie zapadły.
Czytaj też: Dwie fregaty z Australii. List intencyjny spodziewany w czasie wizyty Dudy
Szef MON odniósł się przy tym także do zakupu artylerii rakietowej Homar. Mariusz Błaszczak
powiedział, że rozmowy w tej sprawie trwają. Dopytywany o ewentualne zastosowanie oﬀsetu
powiedział: "rozmawiamy na temat tej transakcji. To jest bardzo ważna broń, w którą Wojsko Polskie
powinno być wyposażone". Jednocześnie stwierdził, że "jeżeli nie ma oﬀsetu to cena jest niższa, a
termin dostarczenia sprzętu jest krótszy." Minister podkreślił jednak przy tym, że w kwestii zakupu
sprzętu z oﬀsetem lub bez nie ma doskonałego rozwiązania i racje w tej sprawie należy wyważyć.

Czytaj też: Fregaty Adelaide: Za i przeciw [OPINIA]
Przypomnijmy, że w odpowiedzi na pytania Defence24.pl, dotyczące m.in. liczby wyrzutni HIMARS,
ewentualnego zastosowania oﬀsetu, czy wysłania do USA wniosku Letter of Request Ministerstwo
Obrony Narodowej poinformowało na początku sierpnia: „W związku z zakończeniem
dotychczasowego postępowania na pozyskanie dywizjonowych modułów ogniowych
wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HOMAR bez podpisania umowy, obecnie w resorcie
obrony narodowej trwają analizy związane z alternatywnym pozyskaniem zdolności do rażenia na
dalekich odległościach. Jedną z opcji jest pozyskanie sprzętu wojskowego w formule międzyrządowej
od strony amerykańskiej. Jednakże do czasu zakończenia prowadzonych analiz oraz rozmów ze stroną
amerykańską w tej sprawie nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na Pana pytania.”. Można więc
wyciągnać wniosek, że choć MON rozpoczął rozmowy międzyrządowe z USA, to nadal analizowane są
różne warianty, w tym zakupu sprzętu wraz z oﬀsetem, co zapewni korzyści dla polskiego przemysłu.
Czytaj też: Homar jednak z oﬀsetem? MON analizuje alternatywne scenariusze

