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MINISTER BŁASZCZAK NA DEFENCE24 DAY:
WYSŁALIŚMY ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE
ZAKUPU 32 SAMOLOTÓW F-35A [WIDEO]
„Nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że samoloty 5 generacji są elementem odstraszania
przeciwnika” – powiedział otwierając konferencję Defence24 DAY Mariusz Błaszczak, Minister Obrony
Narodowej. Zwracając się do zebranych na sali żołnierzy, przedstawicieli administracji i przemysłu
obronnego podkreślił, że nowoczesny sprzęt dla wojska to jeden z priorytetów jakie postawił sobie,
kiedy obejmował stanowisko szefa MON.
Mariusz Błaszczak zaznaczył, że kiedy objął stanowisko ministra obrony narodowej, postawił sobie trzy
priorytety. „Zacznę od tego, że moja misja jako ministra obrony narodowej skoncentrowana jest na
trzech priorytetach. Po pierwsze Wojsko Polskie musi być liczniejsze, po drugie musi być wyposażone
w najnowocześniejszy sprzęt i po trzecie musi być silniej osadzone w strukturach sojuszu północnoatlantyckiego”. Jak podkreślił szef MON, właśnie wokół tych trzech priorytetów Wojsko Polskie zmienia
się dziś.
Polska z samolotami 5 generacji
Szef MON poinformował, że Polska wysłała zapytanie ofertowe (Letter of Request) do rządu USA w
sprawie zakupu 32 samolotów F-35A. Chodzi o zakup myśliwców 5 generacji wraz z pakietem
szkoleniowym i logistycznym. „Zależy mi na tym, żeby postsowiecki sprzęt został zastąpiony w
polskim lotnictwie przez ten najnowocześniejszy” – powiedział Błaszczak. To jest zadanie, które jak
podkreślił minister, jest dla niego teraz priorytetowe.

Nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że samoloty 5 generacji są
elementem odstraszania ewentualnego przeciwnika.
Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej

Szef MON odniósł się w ten sposób do programu myśliwca nowej generacji Harpia, ujętego w Planie
Modernizacji Technicznej w perspektywie do 2026 roku. Nowe maszyny mają zastąpić samoloty
pochodzenia sowieckiego - Su-22 i MiG-29 - i współdziałać z posiadaną ﬂotą F-16, jak i innymi
systemami walki. Wcześniej resort obrony wielokrotnie deklarował priorytetowe traktowanie programu
Harpia i chęć przyspieszenia wymiany wyposażenia lotnictwa taktycznego.

Mówiąc o modernizacji, Błaszczak przypomniał też o innych programach, które udało się w ostatnich
miesiącach sﬁnalizować. Mówił o podpisaniu umowy na pierwszą fazę systemu Wisła (IBCS/Patriot) i
zamówienia dywizjonu rakiet HIMARS. Dodał także, że wciąż kontynuowane są kontrakty dotyczące
Krabów, Raków, Rosomaków czy Jelczy.

W tym roku, podpisaliśmy też umowy na dostawę śmigłowców dla
wojsk specjalnych w Mielcu. Podpisaliśmy umowę na kupno śmigłowców
dla marynarki wojennej w Świdniku.
Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej

Jak podkreślił szef MON, dziś resortowi zależy na tym, żeby jeśli jest to tylko możliwe, zamówienia
kierowane były do ﬁrm działających na terenie Polski. Stąd decyzje o zakupach w fabrykach w
Świdniku i Mielcu.

Fot. Mirosław Mróz/Defence24.pl.

PGZ na plusie i ponad 2 proc. PKB na obronność
Zaudytowany zysk netto Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zgodnie z informacjami jakie przekazał podczas
Defence24 DAY Mariusz Błaszczak, w 2018 roku to 37,5 mln złotych, a przychody Grupy wyniosły 5,5
mld złotych i były wyższe o ponad 550 mln zł w stosunku do roku 2017 i prawie 1 mld 200 mln zł
wyższe w relacji do roku 2016. Szef MON podkreślił, że PGZ wciąż jest rozwijana.

Zysk netto Grupy PGZ za rok 2018 wyniósł 37,4 mln złotych. Wynik

ten jest lepszy o 151 mln zł w porównaniu z rokiem 2017 i lepszy o 141
mln zł w porównaniu z rokiem 2016.
Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej

Szef MON przypomniał też, że kwoty jakie z budżetu państwa przeznaczamy na obronność wciąż
rosną, a w ubiegłym roku wydatki te wyniosły 2,02 proc. PKB. „Należymy do elity siedmiu państw
sojuszy północno-atlantyckiego które wydają na obronność powyżej 2 proc. PKB. A więc spełniamy
zobowiązania.” – zauważył Błaszczak.
Mówiąc o rozwoju wojska, Błaszczak przypomniał, że trwający do 2026 roku program modernizacji
technicznej opiewa na kwotę 185 mld złotych. To jednak nie koniec, bo jak zapowiedział minister, w
resorcie obrony przygotowywany jest plan modernizacji technicznej obejmujący 15-letnią
perspektywę.
Liczniejsze wojsko = bezpieczeństwo
„Doprowadziłem do tego, ze powstała nowa dywizja Wojska Polskiego zlokalizowana na wschód od
Wisły”- powiedział minister obrony narodowej. Likwidację 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej
im. Tadeusza Kościuszki przez poprzedni rząd uznał za decyzje „zupełnie niezrozumiałą”.
W tym miejscu szef MON przypomniał także o najmłodszym rodzaju sił zbrojnych – Wojskach Obrony
Terytorialnej. „Nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że WOT się sprawdził” – stwierdził minister
nawiązując do zaangażowania żołnierzy WOT w usuwanie skutków niedawnych powodzi. Mówiąc o
rozwoju wojska, Błaszczak wspomniał też o wojskach cybernetycznych mówiąc, że „wojska obrony
cyberprzestrzeni to wyzwanie XXI wieku”.
Minister zabrał też głos w sprawie zwiększenia obecności wojsk amerykańskich na terytorium RP.
„Jesteśmy na dobrej drodze, aby jeszcze w tym roku osiągnąć sukces” - powiedział szef MON mówiąc
o zwiększeniu obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. „Niebawem wizyta Andrzeja Dudy w
Białym Domu i rozmowa z Prezydentem Donaldem Trumpem” – dodał minister.
Szef MON odniósł się także to wchodzącej dziś w życie ustawy i weteranach. Wśród zmian znalazły się
m.in. rozszerzenie deﬁnicji misji pokojowej/stabilizacyjnej, zwiększenie dodatku dla weteranów
poszkodowanych, kompleksowa opieka medyczna czy dodatkowy urlop wypoczynkowy. „Projekt
ustawy o weteranach, który przedstawię dziś na posiedzeniu Rady Ministrów, to od dawana
oczekiwana zmiana” – zauważył Błaszczak.
Organizatorem konferencji Defence24 DAY jest Grupa Defence24. Spotkanie poświęcone jest
kluczowym wyzwaniom bezpieczeństwa militarnego Polski. Formuła wydarzenia, łączy zagadnienia
związane z rozwojem doktryn obronnych, modernizacją techniczną Sił Zbrojnych i polityką
przemysłową będzie podstawą do szerokiej debaty dotyczącej strukturalnych i technologicznych
zmian zarówno w Wojsku Polskim, jak i w przemyśle obronnym.
DM/JP

