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MON: PRIORYTETY MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH
Rząd określił listę 14 priorytetowych programów w ramach Planu Modernizacji Technicznej Sił
Zbrojnych na lata 2013-2022. Pochłoną one w sumie 91 miliardów złotych, spośród 139 miliardów
zaplanowanych na realizację planu w tym czasie. Harmonogram przewiduje do końca 2016 roku
wydanie łącznie 16 miliardów zł. Ma to na celu zwiększenie szans rozwoju w tych kluczowych
kierunkach.
Pod obrady Rady Ministrów traﬁ program „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych” 17 września. Po przyjęciu
przez rząd, zostanie on ujęty w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok. Rada Ministrów ma nadać
prawe mechanizmy wykonawcze systemowym rozwiązaniom, które umożliwią realizację założeń.
Wśród nich jest nie tylko modernizacja Sił Zbrojnych, ale też maksymalny, możliwy w niej udział
krajowego przemysłu obronnego. Współudział, w wypadku rozwiązań pochodzących z zagranicy i
optymalna „polonizacja” powiązana z pozyskiwaniem nowoczesnych technologii. Program zakłada
więc, że znaczna część z tej puli środków traﬁ do polskiego przemysłu, wzmacniając potencjał
obronny i gospodarczy kraju.
Lista priorytetów według Ministerstwa Obrony Narodowej wygląda następująco:
1. System obrony powietrznej - W ramach programu będą pozyskiwane m.in.:
- przeciwlotnicze zestawy rakietowe średniego zasięgu WISŁA;
- przeciwlotnicze zestawy rakietowe krótkiego zasięgu NAREW;
- samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe POPRAD;
- przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe GROM/PIORUN;
- przeciwlotnicze systemy rakietowo – artyleryjskie bliskiego zasięgu PILICA;
- zdolne do przerzutu trójwspółrzędne stacje radiolokacyjne SOŁA/BYSTRA.
2. Śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP - W ramach programu będą
pozyskiwane m.in.:
- śmigłowce wielozadaniowe- transportowe;
- śmigłowce poszukiwawczo-ratownicze SAR;
- śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych;
- śmigłowce uderzeniowe;
- śmigłowce do przewozu pasażerów VIP.
3. Zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki - C4ISR - W
ramach programu będą pozyskiwane m.in.:
- Zintegrowane Systemy Dowodzenia i Kierowania Środkami Walki, integrujące systemy rozpoznania,
rażenia ogniowego i logistyki;
- Mobilne Moduły Stanowisk Dowodzenia;
- wozy dowodzenia i wozy dowódczo-bojowe oraz system monitorowania położenia wojsk własnych w

pododdziałach wyposażonych w KTO ROSOMAK;
- taktyczne systemy transmisji danych;
- rozwój i modernizacja systemu obrony przed cyberatakami.
4. Modernizacja Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych.
5. Zwalczanie zagrożeń na morzu - W ramach programu będą pozyskiwane m.in.:
- okręty podwodne nowego typu;
- niszczyciele min KORMORAN II;
- okręt patrolowy w wersji podstawowej ŚLĄZAK;
- okręty obrony wybrzeża MIECZNIK;
- okręty patrolowe z funkcją zwalczania min CZAPLA;
- okręt rozpoznania elektronicznego DELFIN;
- okręt wsparcia działań połączonych MARLIN;
- okręt ratowniczy RATOWNIK;
- pływająca stacja demagnetyzacyjna MAGNETO;
- nadbrzeżny dywizjon rakietowy Marynarki Wojennej (NDR MW);
- rakiety NSM dla NDR MW
6. Rozpoznanie obrazowe i satelitarne - W ramach programu będą pozyskiwane m.in.:
- BSP mini oraz BSP mini pionowego startu;
- BSP krótkiego zasięgu oraz BSP pionowego startu krótkiego zasięgu;
- BSP średniego zasięgu;
- BSP klasy operacyjnej (MALE);
7. Indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza – TYTAN.
8. Modernizacja Wojsk Rakietowych i Artylerii –W ramach programu pozyskiwane będą m.in.:
- moduły dywizjonowych 155 mm armato-haubic KRAB wraz z inteligentną amunicją;
- moduły dywizjonowych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HOMAR;
- moduły ogniowych 120 mm moździerzy samobieżnych KTO-M120 RAK;
- radiolokacyjne zestawy rozpoznania artyleryjskiego LIWIEC;
- Zautomatyzowany Zestaw Kierowania Ogniem "TOPAZ" dla modułu ogniowego
WR-40 LANGUSTA.
9. Symulatory i trenażery.
10. Samolot szkolno-treningowy AJT.
11. Samoloty transportowe - W ramach programu zostaną zakupione kolejne samoloty
transportowe C-295M oraz samoloty transportowe M-28.
12. Kołowe Transportery Opancerzone ROSOMAK.
13. Przeciwpancerne pociski kierowane SPIKE.
14. Rozpoznanie - W ramach programu będą pozyskiwane m.in.:
- lekkie opancerzone transportery rozpoznawcze;
- pojazdy rozpoznawcze dla pododdziałów dalekiego rozpoznania;
- mobilne bezzałogowe pojazdy rozpoznawcze;
- informatyczny system zbierania, analizy i dystrybucji informacji

- zautomatyzowany system zbierania, gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji.

