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POLSKIE T-72 DO MODYFIKACJI. UMOWA W
PONIEDZIAŁEK [AKTUALIZACJA]
W poniedziałek zostanie podpisana umowa na remonty i modyﬁkację czołgów T-72,
należących do Sił Zbrojnych RP. Czołgi otrzymają nowy sprzęt łączności i środki
obserwacyjne, zostaną też przywrócone do pełnej sprawności.
AKTUALIZACJA 21.07 16:38 MON poinformowało, że umowa zostanie podpisana w poniedziałek
w Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy, jej wartość wynosi 1,75 mld zł. Zakłada ona realizację
usługi przez polski przemysł zbrojeniowy w latach 2019-2025.
Wcześniej Defence24.pl informował nieoﬁcjalnie, że umowa będzie podpisana na początku przyszłego
tygodnia. Prace będą realizowane w gliwickich zakładach Bumar-Łabędy, w programie będą też
uczestniczyć inne spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Założeniem jest przywrócenie czołgów do pełnej
sprawności, jak i ich modyﬁkacja.
Kilka tygodni temu, w odpowiedzi na pytania Defence24.pl, rzecznik Inspektoratu Wsparcia Sił
Zbrojnych stwierdził, że „Modyﬁkacje czołgu dotyczyć będą systemu łączności oraz przyrządów
obserwacyjno-celowniczych i obserwacyjnych. W systemie łączności mają znaleźć zastosowanie środki
łączności cyfrowej, natomiast modyﬁkacja przyrządów optycznych ma na celu wyposażenie czołgu w
przyrządy pasywne.”.
Dokładny zakres modyﬁkacji systemów optoelektronicznych nie jest szerzej znany. Wiadomo jednak
że jeden z wariantów oferty przygotowanej przez PCO obejmował dostarczenie pasywnych przyrządów
kierowcy i dowódcy oraz kamery termowizyjnej KLW-1 Asteria dla działonowego.
Czytaj też: Polska termowizja dla T-72
IWSZ podał też, że nie planuje się na razie instalacji systemu ostrzegania o opromieniowaniu wiązką
laserową Obra, zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia czy pancerza reaktywnego. Nieoﬁcjalnie
wiadomo jednak, że w wypadku podjęcia przez Zamawiającego stosownej decyzji, możliwe będzie
wprowadzenie do modyﬁkowanych czołgów dodatkowych zdolności, co będzie o tyle łatwiejsze,
że zostaną one przywrócone do pełnej sprawności.
Ministerstwo Obrony Narodowej informowało w marcu br., że po analizie ekonomicznej podjęło
decyzję o przeprowadzeniu remontu z modyﬁkacją czołgów. „Wybrane rozwiązanie pozwala na
uzyskanie najlepszej relacji koszt – efekt, nie zapominając o tym, że stanowi ono opcję przejściową
(pomostową) do czasu pozyskania nowego czołgu (...). Należy również zaznaczyć, że zakres prac
został dostosowany do możliwości rodzimego przemysłu obronnego.” – wskazywał MON. Resort
podawał, że prace mają być prowadzone w latach 2019-2025.

Decyzja o ulepszeniu czołgów T-72 jest następstwem rekomendacji Strategicznego Przeglądu
Obronnego. Jeszcze w 2017 roku zakładano, że będą one zmodernizowane, ostatecznie zdecydowano
się na remont z modyﬁkacją. Istotną częścią prowadzonych prac będzie przywrócenie sprawności
czołgów, bo jeszcze kilka lat wstecz nakłady na utrzymanie ich gotowości były mocno ograniczane.
Wykorzystanie czołgów T-72M1 po remoncie z modyﬁkacją stanowi rozwiązanie pomostowe i powinno
pozwolić na utrzymanie zdolności bojowej do czasu wprowadzenia czołgu nowej generacji. Maszyny te
znajdują się obecnie w służbie m.in. w 21. Brygadzie Strzelców Podhalańskich, 34. Brygadzie Kawalerii
Pancernej i 20. Brygadzie Zmechanizowanej.

