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DOWÓDCZE ROSOMAKI WESPRĄ DYWIZJĘ NATO
Wielonarodowa Dywizja Północny-Wschód otrzyma nowe wozy dowodzenia – pojazdy oparte na
podwoziu KTO Rosomak, opracowane we współpracy z ﬁrmą WB Electronics.
Ministerstwo Obrony Narodowej, w zapowiedzi uroczystości przekazania Pułku Wsparcia Dowodzenia
w podporządkowanie Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód poinformowało, że jednostka otrzyma
również wozy dowodzenia. Uroczystość odbędzie się we wtorek 2 października, z udziałem szefa MON
Mariusza Błaszczaka. Rzecznik dywizji mjr Dariusz Guzenda, potwierdził w rozmowie z Defence24.pl,
że przekazane zostanie siedem wozów dowodzenia na podwoziu Rosomaka – takich, jakie były
prezentowane podczas tegorocznego MSPO w Kielcach.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dowództwo wielonarodowej dywizji otrzyma więc
transportery wyprodukowane przez spółkę Rosomak SA i wyposażone w specjalistyczny sprzęt
głównie przez WB Electronics. Pojazdy otrzymały też kamuﬂaż wielospektralny Grupy Lubawa.
Transportery zostały pierwszy raz zaprezentowane na MSPO 2018, podczas targów za wykonanie
wozu dowodzenia Rosomak SA i WB Electronics zostały wyróżnione nagrodą Ministra Obrony
Narodowej.
Z kolei szef Sztabu Generalnego gen. Rajmund Andrzejczak powiedział Defence24.pl podczas targów,
komentując dostawę transporterów: „Cieszę się, że dywizja międzynarodowa w Elblągu dostaje taki
cały moduł dywizyjny. Rozważamy, że jeżeli te testy wypadną dobrze, bo ta certyﬁkacja odbędzie się
podczas ćwiczenia Anakonda-18, a na tę chwilę moja wiedza jest taka, że sprawują się znakomicie, to
chcielibyśmy, aby jak najszybciej w podobnej konﬁguracji takie moduły do wszystkich jednostek
traﬁały. Wozy i systemy łączności są dostępne. Wozy mają świetne opinie, tak że chcielibyśmy
przyspieszać procedury pozyskiwania sprzętu, które niestety są dosyć skomplikowane.”.
Czytaj też: Gen. Andrzejczak: dowódcze Rosomaki jak najszybciej
Pojazdy będą więc użyte podczas ćwiczeń Anakonda-18. Opracowanie tych transporterów jest
przykładem współpracy państwowego i prywatnego przemysłu obronnego oraz wykorzystania
posiadanych kompetencji.
Czytaj też: Mobilna i lekka dywizja na wschodzie. Gen. Gromadziński i jego koncepcja specjalnie dla
Defence24.pl
Głównym zadaniem Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu jest
koordynowanie działań grup batalionowych NATO, powołanych na szczycie w Warszawie. Oprócz tego
w wypadku zagrożenia zadaniem dywizji byłoby wsparcie koordynacji działań elementów sił
wzmocnienia NATO. Jednostką zabezpieczającą właściwe funkcjonowanie dowództwa dywizji jest Pułk

Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, który rozpoczął
działalność 1 lutego bieżącego roku.
Czytaj też: Powołanie 18. Dywizji i co dalej? "To początek drogi" [KOMENTARZ]

