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RAYTHEON: JESTEŚMY GOTOWI ZBUDOWAĆ
FABRYKĘ RAKIET SKYCEPTOR W POLSCE
"Podstawową opcją jest fabryka (rakiet Skyceptor - przyp. red.) tutaj w Polsce. Zaoferowaliśmy
partnerstwo spółkom Polskiej Grupy Zbrojeniowej i weźmiemy na siebie ryzyko z tym związane. Na
szali jest nasza reputacja" - powiedział w rozmowie z Defence24.pl wiceprezes ds. zintegrowanych
systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na Polskę w spółce Raytheon Integrated
Defense John Baird.
Fabryka rakiet Skyceptor
John Baird poinformował również, że wciąż trwają rozmowy z polskim ministerstwem obrony oraz PGZ
na temat potrzeb strony polskiej. Przedstawiciel Raytheona powiedział również, że amerykański
koncern jest gotowy zbudować własną fabrykę w Polsce. "Zobowiązujemy się zbudować partnerstwo z
polskim przemysłem i jest wiele różnych dróg do rozpoczęcia tej współpracy" - powiedział Baird.

Cena nie jest problemem. Przedstawiliśmy zaktualizowany kosztorys
zawierający koszty integracji. Cena jest poniżej oczekiwań wobec
niskokosztowej rakiety przechwytującej więc nie rozumiem niedawnych
komentarzy. Skyceptor kosztuje pomiędzy 1/3 a 1/4 ceny PAC-3 MSE.
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Wiceprezes zapewnił również, że Skyceptor to rakieta stworzona dokładnie dla systemów klasy Wisły i
służy do zwalczania pocisków balistycznych, rakiet manewrujących, samolotów i śmigłowców.
Ponieważ rakieta, które przypomnijmy wywodzi się z pocisku Stunner produkowanego przez izraelski
koncern Rafael, jest oferowana przez rząd USA przedstawiciel Raytheona stwierdził przy tym, że na
program jej pozyskania przez rząd w Warszawie nie będzie mieć wpływu czynnik polityczny związany
z relacjami polsko-izraelskimi.
Raytheon zwiększa także swoje zaangażowanie w Polsce. Już wiosną ma zostać otwarte nowe biuro w
Warszawie, w którym zatrudnienie znajdzie 50 do 60 osób zajmujących się przede wszystkim obsługą
pierwszej fazy programu Wisła. Po podpisaniu umowy na drugą fazę programu zatrudnienie ma
wzrosnąć.
W kwestii drugiej fazy Wisły kluczowe będzie wydanie przez Ministerstwo Obrony Narodowej
zaktualizowanego LoR (Letter od Request). - Zachęcam do uwzględnienia wszystkich opcji w

aktualizacji tego dokumentu, pozwoli to uzyskać szczegółowe informacje. Następnie MON będzie mógł
podjąć decyzję, które opcje chce zachować znając wszystkie detale. - powiedział John Baird

John Baird, fot. Raytheon

Rozmowa dotyczyła także radaru 360 stopni. Zgodnie z deklaracjami MON jego pozyskanie miało być
jednym z elementów umowy na drugą fazę Wisły. John Baird poinformował w związku z tym
programem, że w maju br. rywalizujące o zamówienie armii amerykańskiej koncerny maja
przywieźć prototypy radarów na poligon White Sands, gdzie poddane zostaną one testom i ocenie. Po
tym kroku US Army ma zdecydować o dalszych losach procedury wyboru dostawcy radaru. W tej
kwestii należy przypomnieć, że rząd polski deklarował chęć zakupu rozwiązania wybranego przez
Amerykanów.

Wisła to dla nasz pierwszy krok. Badamy możliwości w modernizacji
Marynarki Wojennej, w obszarach cyber i kosmicznym, a także w
dziedzinie systemów uderzeniowych ziemia-ziemia i powietrze-ziemia.
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Raytheon wspólnie z Kongsbergiem brał też udział w szeregu dialogów technicznych w programie
obrony powietrznej Narew.
Raytheon w Polsce

Raytheon podkreśla także szereg działań o charakterze wizerunkowym podejmowanych w Polsce.
Wśród nich należy wymienić partnerską współpracę z Centrum Nauki Kopernik na rzecz edukacji
polskiej młodzieży w obszarze nauk STEM (science, technology, engineering, mathematics). Zgodnie z
nową umową do 2021 roku Raytheon będzie współﬁnansować projekt Wytwórni – FabLabu
edukacyjnego – oraz Laboratorium robotycznego.
W zeszłym roku siedmiu studentów z politechnik w Łodzi, Kielcach, Krakowie i Wrocławiu miało
możliwość odbycia stażu zawodowego w ﬁrmie Raytheon w USA. Program był organizowany przez
amerykański koncern we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Ambasadą USA w
Polsce i był ukierunkowany ukierunkowany na rozwój umiejętności związanych z produkcją systemu
obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot. Firma deklaruje, że będzie on kontynuowany w
kolejnych latach. Amerykański koncern wspiera także Stowarzyszenie Pamięć i Przyszłość, które
skupia rodziny żołnierzy poległych w misjach pokojowych.
Raytheon uczestniczy w negocjacjach umów wykonania zobowiązań oﬀsetowych, związanych z
pierwszym etapem programu Wisła. Zawarcie tych porozumień jest opóźnione w stosunku do
pierwotnych planów. Do tej kwestii odniósł się kilka dni temu w wywiadzie dla PAP członek zarządu
PGZ Radosław Domagalski-Łabędzki.
Stwierdził między innymi, że w rozmowach oﬀsetowych związanych z zakupem amerykańskiego
systemu Patriot Polska Grupa Zbrojeniowa kieruje się interesem rodzimego przemysłu zbrojeniowego i
bezpieczeństwem państwa. Dodał, że amerykańscy partnerzy muszą uwzględnić ustawowe
wymagania dotyczące oﬀsetu, że PGZ oczekuje partnerskiego podejścia w negocjacjach i że ich
atmosfera jest lepsza niż przed kilkoma miesiącami.
Podkreślił, że negocjacje wymagają uwzględnienia innego niż przed kilku laty charakteru oﬀsetu.
Wisła jest bowiem pierwszym dużym programem, realizowanym w ramach znowelizowanej w 2014
roku ustawy.

