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MON: OBIE BATERIE PATRIOT W 2022 R.
Obie baterie systemu Patriot, które Polska zamierza pozyskać w ramach pierwszej fazy programu
obrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej Wisła traﬁą do Polski w 2022 r. – poinformował we
wtorek wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Jak powiedział, baterie będą w "konﬁguracji
typowej dla armii amerykańskiej".
Nowy, mianowany w poniedziałek wiceszef MON mówił o programie Wisła na posiedzeniu sejmowej
komisji obrony, które dotyczyło najważniejszych programów modernizacyjnych.
Skurkiewicz przypomniał, że 31 marca 2017 r. przekazano rządowi i stronie amerykańskiej
zaktualizowane zapytanie ofertowe. W lipcu zapadła decyzja o pozyskaniu sytemu Wisła w dwóch
fazach. Natomiast w listopadzie Kongres USA udzielił Polsce zgodę na zakup systemu Patriot w
pierwszej fazie programu Wisła. Maksymalna wysokość kontraktu została określona na 10,5 mld
dolarów. Jednocześnie od września 2017 r. zespół MON prowadził ze stroną amerykańską uzgodnienia
treści umowy LOA (ang. Letter of Oﬀer and Acceptance). Negocjacje zakończyły się 26 stycznia 2018
r.
Ich przedmiotem było uzgodnienie treści LOA, w tym przede wszystkim konﬁguracji pozyskiwanych
zestawów oraz harmonogramu dostaw.

Po dokonaniu analizy kosztów oferty amerykańskiej podjęto decyzję o
zmianie w fazie pierwszej konﬁguracji na typową dla armii amerykańskiej
i pozyskaniu przez FMS (program Foreign Military Sales – przyp. red.)
jedynie kluczowego elementu systemu. Natomiast pozostałe elementy
zakupione zostaną w ramach procedur krajowych od polskiego przemysłu
obronnego.
wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz

Jak dodał, takie działania umożliwiłyby znaczącą redukcję kosztów umowy oraz przyspieszenie
dostaw. – Obie baterie traﬁą do Polski w 2022 r. – poinformował Skurkiewicz.
Do tej pory MON przyjmowało założenia, że pierwsza bateria zostanie dostarczona do końca 2022 r., a
druga – do końca 2023 r.
Podkreślił, że redukcja kosztów w pierwszej fazie programu Wisła nie jest związana z "nawet
najmniejszym ograniczeniem zakładanych zdolności bojowych sytemu".

Obecnie MON kończy negocjacje oﬀsetowe. Dopiero po zawarciu umowy w tym zakresie będzie
możliwe podpisanie umowy na dostawę Patriotów.
Czytaj też: Wysoka poprzeczka dla Patriotów. Krok do sukcesu polskiej tarczy [KOMENTARZ]
Wiceminister nie podał konkretnej ceny kontraktu. Przed tygodniem jednak minister obrony Mariusz
Błaszczak poinformował jednak, że MON jest "na dobrej drodze", by podpisać umowę w programie
Wisła z końcem pierwszego kwartału 2018 r. Podkreślił przy tym, że cena jest niższa niż 10,5 mld
dolarów znane z listopadowej notyﬁkacji dla kongresu oraz że termin dostaw został przyspieszony.
W programie obrony powietrznej i przeciwrakietowej średniego zasięgu Polska zamierza kupić system
Patriot ﬁrmy Raytheon z systemem zarządzania obroną powietrzną IBCS produkowanym przez
Northrop Grumman.
Z informacji publikowanych już przed tygodniem przez Defence24.pl wynika, że redukcja kosztów
programu nie została osiągnięta kosztem systemu IBCS, ani pocisków PAC-3 MSE, których Polska
zamierza nabyć – jak napisano w listopadzie w notyﬁkacji dla Kongresu – 208 (plus 11 przeznaczonych
do testów).
Czytaj też: IBCS "sercem" Wisły. Jaki koszt systemu? [WYWIAD]

