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MON KUPI KOLEJNE CZTERY SAMOLOTY M-346
BIELIK
Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował o podjęciu decyzji pozyskania kolejnych 4
samolotów szkolno-treningowych M-346 Bielik w ramach opcji zawartej w umowie z koncernem
Leonardo podpisanej 27 marca 2018 roku. Dzięki temu Siły Powietrzne RP będą posiadać w 2022 roku
16 samolotów M-346 Bielik. Wszystkie maszyny traﬁą do 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Deblinie.
W wyniku ogłoszonej w dniu dzisiejszym decyzji Ministerstwo Obrony Narodowej wykorzysta prawo
opcji, które pozwala na podjęcie decyzji o pozyskaniu kolejnych cztery maszyn szkolno-treningowych
M-346 Master przez stronę Polską. Zgodnie z umową dostawa zamówionych w marcu 2018 czterech
samolotów i siedmiu symulatorów ma zostać zrealizowana do października 2020 roku a maszyny
zawarte w uruchomionej opcji traﬁą do Dęblina nie później niż w październiku 2022 roku.

Rozwijamy potencjał Sił Powietrznych RP. Podjąłem decyzję, dzięki której do Wojska traﬁą
4 kolejne M-346 Bielik - jedne z najnowocześniejszych samolotów szkoleniowych na
świecie. Do 2022 r. nasze Siły Zbrojne będą posiadały 16 samolotów M-346.
— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 14 grudnia 2018
Wartość całkowita zakontraktowanej w 2018 roku dostawy 8 samolotów wraz z pakietem
logistycznym oraz siedmiu stanowisk Simulation Based Training to 1 275 387 880,68 złotych brutto, z
czego na zamówienie podstawowe przypada 599 999 998,71 złotych, a koszt elementów
przewidzianych Prawem Opcji to 675 387 881,97 złotych.
Czytaj też: M-346 otrzymały imię Bielik
Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez MON, w ramach opcji ﬁrma Leonardo dostarczy nie
tylko cztery samoloty M-346 wraz z dodatkowymi elementami pakietu logistycznego, ale dokona też
modernizacji systemu identyﬁkacji „swój-obcy” (IFF) do najnowszego standardu NATO STANAG 4193
Edition 3 we wszystkich polskich Bielikach.
Czytaj też: Symulatory dla Bielików już w Dęblinie
W wyniku tej decyzji, o co postulowali dowódcy sił powietrznych, Polska będzie dysponować pełną
eskadrą 16 samolotów szkolenia zaawansowanego M-346 Bielik. Jest to liczba minimalna, pozwalająca

szkolić w kraju, w wystarczającym zakresie kadry dla posiadanej przez Polskę ﬂoty maszyn bojowych.

Jeśli chodzi o pilotów samolotów naddźwiękowych to po pełnym
wdrożeniu samolotów M-346 "Bielik" ta sytuacja będzie najlepsza w
okresie powojennym. […] Jedna w pełni wyposażona eskadra to minimum
tego, co powinno znajdować się na wyposażeniu 41. Bazy Lotnictwa
Szkolnego. Robiliśmy tego typu analizy, gdy ruszał pierwszy przetarg na
zakup samolotu szkolno-bojowego. Wtedy liczba 16-18 była tą minimalną.
gen. bryg. rez. pilot Jan Rajchel, były komendant-rektor Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie

Samoloty M-346 Master, noszący w polskim lotnictwie od niedawna imię Bielik, to obecnie jedne z
najnowocześniejszym maszyn w swojej klasie. Polska po pozyskaniu 16 maszyn będzie posiadać drugą
co do wielkości ﬂotę tego typu maszyn w Europie. Więcej samolotów M-346 będą mieć tylko Włochy.
M-346 to obecnie jedyne nowoczesne odrzutowe samoloty szkolenia zaawansowanego eksploatowane
w Europie, wyposażone w „glass cockpit” i dostosowane do kształcenia pilotów maszyn najnowszej
generacji, takich jak F-35, Euroﬁghter Typhoon czy F-16.
Czytaj też: Szkolenie na M-346 Bielik oczami pilota [Defence24 TV]

