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LEONARDO: WSPÓŁPRACA W PROGRAMIE
ŚMIGŁOWCA BOJOWEGO "LEŻY NA STOLE"
Leonardo, który niedawno sprzedał polskiemu MON śmigłowce AW101, chce wzmacniać swoje
powiązania z polską gospodarką. Jak podkreślał w rozmowie z Defence24.pl prezes Leonardo Poland
Marco Lupo, najbardziej ambitnym przedsięwzięciem do jakiego namawia obecnie stronę polską jest
udział w programie przyszłościowego śmigłowca bojowego AW249. Oferta kierowana jest do Polski
wspólnie z włoskim Ministerstwem Obrony, z którym ﬁrma ściśle współpracuje.
Jak zapewnia prezes, Leonardo chce przy tym stabilnej i trwałej współpracy. W ubiegłym roku włoska
ﬁrma podpisała m.in. porozumienie z Polską Grupą Zbrojeniową odnoszące się do różnych,
potencjalnych obszarów współpracy przy AW249 - od prac konstrukcyjnych, poprzez produkcję,
montaż aż po działania związane ze wsparciem logistycznym.
Czytaj też: AW249 szansą na udział w międzynarodowym programie budowy nowego systemu
uzbrojenia [Defence24 TV]
Jak podkreśla Marco Lupo, możliwe są też inne obszary współpracy, m.in. kontynuacja kooperacji przy
programie Rosomak, do którego Włosi dostarczyli wieże Hitﬁst. Co więcej, jak podkreśla prezes
Leonardo Poland, ﬁrma ma długoletnie tradycje i doświadczenie w zakresie pracy na ponad tysiącu
jednostek, a obecnie jest zaangażowana m.in. w kontrakty związane z jednostkami pływającymi dla
US Navy, a także budowę 11 nowych okrętów dla sił zbrojnych Włoch.

Mówiąc o obecności Leonardo w Polsce, muszę wspomnieć o tym, że
jesteśmy tu już obecni od wielu lat. Stajemy się coraz to bardziej
zintegrowani i osadzeni w polskiej strukturze obronnej.
Marco Lupo, prezes Leonardo Poland

Przedstawiciel ﬁrmy podkreśla, że inwestycje Leonardo w Polsce są dobrze znane, a mowa tu
oczywiście o przejęciu PZL Świdnik. Jak deklaruje, koncern zainwestował w te zakłady "sporo
pieniędzy" w zakresie transformacji i modernizacji ﬁrmy, wdrażając nowe technologie i nowe maszyny
do użycia w tym nowe procesy produkcyjne, szkolenia dla kadry i nową kulturę organizacyjną. "Dziś
PZL Świdnik to bardzo nowoczesna ﬁrma" i "klejnot w koronie koncernu" – wylicza Marco Lupo.

