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SEBASTIAN CHWAŁEK: CENTRUM SERWISOWE
LEOPARDA W WZM ODPOWIADA NA POTRZEBY SIŁ
ZBROJNYCH
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne poprzez wybudowanie i otwarcie tego Centrum SerwisowoLogistycznego, pozyskanie licencji na serwisy, pozyskanie licencji na produkcję niektórych elementów
użytkowanych jako części zamienne do Leopardów, jak również zdolności serwisowych i współpracy z
kontrahentami zbudowały swoje kompetencje. Chcemy te kompetencje wykorzystać w przypadku,
gdy będzie taka potrzeba. Byśmy mogli, jako cała Polska Grupa Zbrojeniowa, jako polski przemysł,
zaprezentować rozwiązanie na potrzeby polskiej armii w zakresie nowego czołgu – powiedział w
rozmowie z Defence24.pl Sebastian Chwałek, wiceprezes Zarządu PGZ S.A. podczas otwarcia Centrum
Serwisowo-Logistycznego w Poznaniu.
Wiceprezes Chwałek powiedział, że poznańskie centrum serwisowe daje bezpieczeństwo, że to
bezpieczny magazyn, wykorzystywany do bieżących potrzeb. Centrum, według słów wiceprezesa,
będzie dawało jednostkom wojskowym możliwość pozyskiwania części bezpośrednio z tego
rezerwuaru. Wiceprezes PGZ mówił, że Siły Zbrojne oczekiwały takiego rozwiązania, by dotrzymywać
terminowości dostaw remontowanych wozów, wykonywanych poszczególnych remontów, jak i - w
przyszłości - ewentualnej modernizacji.
Wiceprezes Chwałek mówił również o programie Wilk. Stwierdził, że w jego ocenie Polska Grupa
Zbrojeniowa jest w stanie, we własnym zakresie, choć z pomocą kontrahentów zagranicznych w
przypadku niektórych elementów, przygotować kompleksowe rozwiązanie w odpowiedzi na potrzeby
współczesnego pola walki.

Polska Grupa Zbrojeniowa prowadzi w tej chwili analizy możliwości
przygotowania na potrzeby, oczekiwania Polskich Sił Zbrojnych
rozwiązania w ramach programu Wilk. W zależności od tego jakie będzie
ostateczne zapotrzebowanie, o ile ono się pojawi ze strony MON,
będziemy mogli przygotować konkretną odpowiedź. W mojej ocenie
Polska Grupa Zbrojeniowa we własnym zakresie, ale oczywiście też w
pewnych elementach z kontrahentami zagranicznymi, jest w stanie
przedstawić kompleksowe rozwiązanie, które będzie odpowiedzią na
zapotrzebowanie obecnego pola walki.
Sebastian Chwałek, wiceprezes Zarządu PGZ S.A.

Zdaniem wiceprezesa Chwałka najnowocześniejszy w polskiej armii Leopard 2A5 wymaga już "pewnej
odpowiedzi modernizacyjnej". Jego zdaniem Grupa, jako całość, jest przygotowana na
stworzenie sprzętu pancernego, mogącego zaspokoić potrzeby polskich Sił Zbrojnych na najbliższe 20,
30 lat.

My dziś możemy zaproponować sprzęt, który będzie odpowiadał na
najbliższe 20, 30 lat polskim Siłom Zbrojnym i temu zapotrzebowaniu,
które będzie przez Polskie Wojsko generowane. Czekamy na takie
zapotrzebowanie, ono się musi oczywiście pojawić, ale my dziś już
przygotowujemy się i wierzymy, że jest to możliwe.
Sebastian Chwałek, wiceprezes Zarządu PGZ S.A.

