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PREZYDENCI POLSKI I FRANCJI O ZBROJENIOWEJ
WSPÓŁPRACY. JAKIE MOŻLIWOŚCI? [4 PUNKTY]
Podczas prawie godzinnej rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Francji Emmanuelem
Macronem omawiano między innymi stan przetargów na modernizację polskiej armii, którymi
zainteresowane są francuskie ﬁrmy - podała Kancelaria Prezydenta. Podmioty z Francji uczestniczą
bądź mogą brać udział w licznych postępowaniach, znajdujących się na różnych etapach.

Prezydenci omówili także obecny stan przetargów na modernizację
polskiej armii i francuskie oferty prezentowane w nowych przetargach.
Rozmówcy uznali, że wartościowe byłyby w tej sprawie stałe konsultacje
obu państw, aby uniknąć napięć związanych z brakiem odpowiedniej
komunikacji.
Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Wśród programów, którymi zainteresowane są francuskie ﬁrmy znajdują się między
innymi:
System obrony powietrznej krótkiego zasięgu o kryptonimie "Narew". W lutym Polska
Grupa Zbrojeniowa podpisała z koncernem MBDA porozumienie ws. współpracy w obszarze
technologii rakietowych. Głównym obszarem jest kooperacja w programie "Narew", ale zakres
porozumienia obejmuje też inne systemy uzbrojenia. Rozwiązania dla programu "Narew" oferuje
również ﬁrma Thales. Zainteresowanie udziałem w programie "Narew" wstępnie deklarowały
zarówno francuska spółka MBDA, jak i MBDA UK.
Czytaj więcej: Rakietowe porozumienie PGZ i MBDA. "Narew, uzbrojenie śmigłowców,
pojazdów, okrętów..." [Defence24.pl TV]
Modernizacja Marynarki Wojennej. Francuska Naval Group (dawniej DCNS) oferuje okręty w
polskich programach modernizacji Marynarki Wojennej, w tym w projekcie okrętu podwodnego
Orka czy jednostki obrony wybrzeża Miecznik. Te pierwsze jednostki są proponowane wraz z
pociskami manewrującymi NCM, produkowanymi przez koncern MBDA. W przyszłości Francuzi
mogą być zainteresowani innymi programami dla MW.
Czytaj więcej: DCNS: Orka może zostać zbudowana w Polsce [Defence24.pl TV]

Śmigłowce dla Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej. Konsorcjum w składzie Airbus
Helicopters oraz Heli Invest Sp. z o.o. Services S.K.A. ubiega się także o zamówienia w
postępowania na zakup śmigłowców ZOP z możliwością prowadzenia działań ratowniczych dla
Marynarki Wojennej oraz maszyn C-SAR dla Wojsk Specjalnych. Prawdopodobnie oferowane są
maszyny H225M Caracal, ale ta informacja nie została potwierdzona.
Czytaj więcej: Śmigłowce dla Wojsk Specjalnych. Ruszają negocjacje z trzema oferentami
Śmigłowce szturmowe. Śmigłowiec Airbus Helicopters Tiger może także zostać zaoferowany
w programie maszyn uderzeniowych "Kruk".
Czytaj więcej: MON: Kruk i inwestycje w Inowrocławiu
Ponadto, przedsiębiorstwa z Francji, w tym koncern Thales, wykazywały zainteresowanie udziałem w
polskim programie budowy systemu rozpoznania satelitarnego. Wreszcie, francuska
zbrojeniówka może przedstawiać ofertę w innych postępowaniach. Przykładowo, do dialogu
technicznego na pociski przeciwpancerne Karabela zgłosił się koncern MBDA, proponując system
pocisków przeciwpancernych MMP. Francuski przemysł mógłby też zaoferować szeroko
rozumiane systemy rozpoznania, obserwacji czy łączności.
Czytaj więcej: Przeciwpancerna Karabela dla armii. Siedmiu chętnych na wyrzutnie i pociski

Wreszcie, nie można wykluczyć że Paryż złoży ofertę nowoczesnej amunicji do czołgów Leopard 2 (np.
przeciwpancernej), czy do haubic 155 mm. Ponadto, program czołgu nowej generacji, roboczo
określany jako Leopard 3, ma być realizowany we współpracy przemysłu Niemiec i Francji, a polski
MON wstępnie deklarował, że może być zainteresowany dołączeniem do tego projektu.
Czytaj więcej: Weimarski Trójkąt Pancerny? Projekt Leopard 3 szansą dla polskiego przemysłu
zbrojeniowego [ANALIZA]
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