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WOJSKO KUPIŁO 24 TYS. POCISKÓW DO KRABÓW
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował o zawarciu dwóch dużych
umów na dostawy amunicji dla Sił Zbrojnych RP, ze spółkami należącymi do Polskiej Grupy
Zbrojeniowej. Ich łączna wartość to ponad 800 mln zł.
Szef MON podał na Twitterze, że zawarto dwie umowy: na zakup 24 tys. pocisków do haubic Krab oraz
112,5 mln sztuk amunicji do broni ręcznej kalibru 5,56 i 9 mm. Łączna wartość obu kontraktów to
„ponad 815 mln zł”.
Czytaj też: Nowe narzędzia „Boga Wojny” na Międzynarodowej Konferencji Artylerii [RELACJA]

Dziś podpisaliśmy umowy z ﬁrmami @PGZ_pl - Dezamet i Mesko na zakup 24.000 sztuk
amunicji dla Krabów oraz 112,5 mln sztuk amunicji do broni ręcznej - 5,56 mm i 9 mm.
Wartość obu umów to ponad 815 mln zł. Dostawy amunicji małokalibrowej rozpoczną się
jeszcze w tym roku. pic.twitter.com/Dp3Lpsc6ZD
— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 9 grudnia 2019
Pierwszą umowę resort obrony zawarł z nowodębskim Dezametem, dotyczy ona amunicji
przeznaczonej do haubic Krab. Siły Zbrojne RP mają otrzymać 24 tys. pocisków tego typu.
Umowa z Dezametem ma łączną wartość ponad 420 mln zł, w jej ramach dostarczonych zostanie
m.in. 6 tysięcy specjalistycznych naboi z gazogeneratorem. Dostawy mają zostać zakończone w 2022
roku.
W ramach podpisanej umowy zawarto również warunki oraz zasady związane z kontynuowaniem
procesu ustanowienia potencjału produkcyjnego na terenie RP w zakresie amunicji 155 mm. Umowa
zakłada wdrożenie do produkcji seryjnej korpusu, dna pocisku oraz dostawy kompletnego naboju od
2021 roku. Producent podaje, że poprzednia umowa w zakresie dostaw amunicji do Kraba obejmowała
dostawę 11 tysięcy sztuk, a ostatnią partię z w/w umowy dostarczono w pierwszym kwartale 2019
roku.
Podpisana właśnie umowa to największy kontrakt na dostawy NATO-wskiej amunicji artyleryjskiej tego
rodzaju w historii SZ RP.
Czytaj też: MSPO 2019: Pazury dla "skorupiaków"

To znaczący zakup, który powinien w dużym stopniu zabezpieczyć potrzeby wojska, jeśli chodzi o
podstawową (odłamkowo-burzącą) amunicję do nowo wprowadzanych haubic w NATO-wskim kalibrze
155 mm. Dziś w służbie są dwa dywizjonowe moduły ogniowe Regina (z 48 haubicami). Do 2024 roku
zgodnie z realizowaną umową do wojska mają traﬁć kolejne trzy, a w ramach nowego Planu
Modernizacji Technicznej zakupy będą kontynuowane.
Czytaj też: Mesko świętuje 95 lat. Bogata przeszłość i ambitne plany
Druga z umów dotyczy amunicji do broni strzeleckiej – kalibru 5,56 mm (a więc broni systemu Grot i
karabinów Beryl) oraz pistoletowej kalibru 9 mm. Jej wykonawcą będą zakłady Mesko ze SkarżyskaKamiennej. Pierwsze dostawy są przewidziane jeszcze w tym roku, a łącznie wojsku dostarczonych ma
być 112,5 mln sztuk amunicji.

