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WIĘCEJ LEOPARDÓW DO MODERNIZACJI.
PODPISANO ANEKS [NEWS DEFENCE24.PL]
Wojsko Polskie zmodernizuje kolejnych 14 czołgów Leopard 2A4. Aneks do umowy,
obejmujący przeprowadzenie prac, jak i dodanie określonych funkcjonalności na
wszystkich czołgach został niedawno podpisany – dowiedział się nieoﬁcjalnie
Defence24.pl.
Jak dowiedział się nieoﬁcjalnie Defence24.pl, pod koniec czerwca podpisano aneks do umowy na
modernizację polskich czołgów Leopard 2A4 do standardu Leopard 2PL. Obejmuje on modernizację
dodatkowych 14 wozów, przez co ogólna liczba zmodernizowanych czołgów osiągnie łącznie 142.
Oprócz tego, aneks obejmuje też dodanie wybranych funkcjonalności na wszystkich czołgach
przewidzianych do modernizacji (ich zakres nie jest szerzej znany). Jego łączna wartość wynosi około
300 mln złotych. Pierwotny kontrakt na modernizację 128 czołgów do standardu Leopard 2PL wart był
2,415 mld złotych. Możliwość modernizacji dodatkowych 14 wozów starszego wariantu uwzględniono
już przy zawieraniu tej umowy, a następnie w ramach redeﬁnicji Planu Modernizacji Technicznej.
Czytaj też: Polska zapłaci 300 mln zł więcej za modernizację Leopardów [News Defence24.pl]
Realizacja aneksu do umowy pozwoli najprawdopodobniej na zmodernizowanie 14 czołgów służących
początkowo w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu, a obecnie w 1 Brygadzie Pancernej w
Wesołej. Wozy te zostały w ubiegłym roku przeniesione w ramach wzmacniania ściany wschodniej,
razem z trzema kompaniami Leopardów 2A5.
Według zapewnień Dowództwa Generalnego RSZ, do końca tego roku do Wesołej ma traﬁć drugi
batalion Leopardów, stanowiący wyposażenie nowo formowanego batalionu pancernego. Z kolei 34
BKPanc zostanie przezbrojona na czołgi T-72.

Demonstrator Leoparda 2PL na MSPO 2017. Fot. Paweł K. Malicki.

Pierwotna umowa na modernizację Leopardów podpisana została w grudniu 2015 roku przez
Inspektorat Uzbrojenia oraz konsorcjum PGZ i ZM Bumar-Łabędy. Po jej realizacji wraz z zawartym
właśnie aneksem ﬂota polskich czołgów Leopard 2 zostanie zuniﬁkowana do dwóch wersji: Leopard
2PL (w 10 BKPanc. oraz jedna kompania w 1 BPanc.) oraz Leopard 2A5 (większość wyposażenia 1
BPanc. w Wesołej).
Program Leopard 2PL zakłada szeroką partycypację spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To między
innymi Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z Poznania, realizujące wsparcie eksploatacji układów
napędowych czołgów Leopard 2 wszystkich wersji, ale także dostarczające m.in. systemy
termowizyjne PCO, ZM Tarnów, OBRUM Gliwice i Rosomak SA. Partnerem zagranicznym projektu jest
natomiast niemiecki koncern Rheinmetall Defence.
Po uwzględnieniu aneksu łączna wartość umowy na modernizację Leopardów to ponad 2,7 mld
złotych. Jest to więc trzeci pod względem wielkości kontrakt zbrojeniowy zawarty w ostatnich latach,
po umowie na pierwszą fazę programu obrony powietrznej Wisła (jej wartość wynosi ok. 17 mld
złotych, z podatkiem VAT nawet ok. 20 mld, uwzględniając wszystkie elementy pierwszego etapu)
oraz po kontrakcie na cztery dywizjonowe moduły ogniowe Regina z 96 haubicami Krab, zawartym w
końcu 2016 roku na kwotę 4,6 mld zł.
Czytaj też: Zmodernizowana amunicja dla polskich Leopardów
MON planuje też modernizację czołgów T-72M1, i prawdopodobnie PT-91, mającą służyć jako
rozwiązanie pomostowe do wprowadzenia czołgu nowej generacji. Na razie jednak trwa faza
analityczno-koncepcyjna, choć można spodziewać się że kluczową rolę w pracach odegra polski

przemysł.
W dalszej perspektywie do jednostek powinny traﬁć czołgi nowej generacji, przewidziane zgodnie z
wynikami Strategicznego Przeglądu Obronnego do opracowania w ramach kooperacji przemysłowej.
Program ten jest jednak na wstępnym etapie i nie wiadomo w jakim kształcie oraz kiedy będzie
realizowany, choć z założenia ma charakter długofalowy. Program Leopard 2PL pozostaje więc
największym wysiłkiem modernizacyjnym polskich Wojsk Pancernych.

