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WYRZUTNIE RAKIET DLA WISŁY POWSTANĄ W
STALOWEJ WOLI. JEST UMOWA
Huta Stalowa Wola S.A. i amerykański koncern Raytheon Integrated Defense Systems
podpisały porozumienie, umożliwiające rozpoczęcie przygotowań do produkcji i integracji
16 wyrzutni rakiet M903, podstawowych elementów systemu obrony przeciwlotniczej i
przeciwrakietowej „Wisła”.
Jak informuje Polska Grupa Zbrojeniowa w skład, której wchodzi Huta Stalowa Wola dokument
kontraktowy zostanie w nadchodzących miesiącach poddany audytowi oraz akceptacji w ramach
procesu Foreign Military Sales (FMS).
Umowa jest traktowana przez PGZ jako kamień milowy programu, ponieważ HSW zawiera umowę z
Raytheonem na integrację i produkcję 16 wyrzutni rakiet systemu Patriot w ramach realizacji
pierwszej fazy Wisły. W październiku 2018 r. Raytheon złożył w HSW S.A. zamówienie na
przygotowanie realizacji przyszłej umowy. Jest to jedna z wielu umów biznesowych, które związane są
z realizacją tego kontraktu. W kolejce czekają zamówienia zarówno ze strony Raytheon, jak i krajowe
ze strony MON, dot. m.in. ciężarówek JELCZ.
Czytaj też: Raytheon: jesteśmy gotowi zbudować fabrykę rakiet Skyceptor w Polsce

Podpisanie inauguruje etap uruchamiania produkcji w Polsce wyrzutni
rakiet, na których opierać się będzie system „Wisła”. Dzięki współpracy z
amerykańskimi partnerami Polska Grupa Zbrojeniowa stanie się
elementem łańcucha dostaw w systemie Patriot. Pozyskujemy zdolności
produkcyjne umożliwiające nam realizację dostaw kluczowego
wyposażenia dla polskich Sił Zbrojnych, a w przyszłości również dla
innych klientów.
Członek zarządu PGZ S.A. Radosław Domagalski-Łabędzki

Raytheon jest zaangażowany w partnerską współpracę z polskim
przemysłem, aby rozwijać sektor obronny. Kontrakt zawarty z Hutą

Stalowa Wola jest pierwszym z wielu kontraktów produkcyjnych, który
przyznamy spółkom PGZ w ramach realizacji pierwszej fazy programu
Wisła.
Wiceprezes polskiego programu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej
Raytheon Pete Bata

Jak podaje PGZ, w I fazie programu Wisła HSW S.A. i inne spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy
Zbrojeniowej uzyskają między innymi technologie i know-how umożliwiające istotny udział w produkcji
wyrzutni i ich komponentów. Dostarczone Polsce baterie będą wyposażone w wyrzutnie, które
powstaną w krajowym przemyśle obronnym. Transfer technologii i wiedzy ma pozwolić też zdaniem
PGZ na obniżenie kosztów ponoszonych podczas całego cyklu życia systemów wyrzutni. Za ich
późniejszą eksploatację i modernizację będą odpowiadać spółki z Grupy PGZ. Wyrzutnie M903
wchodzić będą także w skład systemów Patriot produkowanych dla innych krajów, co otwiera przed
PGZ i Hutą Stalowa Wola możliwości pozyskiwania kolejnych zamówień.
Tymczasem w USA Pentagon zawarł już kontrakty z amerykańskimi ﬁrmami Raytheon, Lockheed
Martin i Northrop Grumman na dostawę wszystkich podstawowych elementów systemu Wisła a więc
zestawów Patriot, systemu zarządzania obroną powietrzną IBCS i rakiet PAC-3 MSE. We wrześniu 2018
roku Raytheon otrzymał wart 1,528 mld USD kontrakt na elementy polskiego systemu Patriot,
dostarczane przez ten koncern wraz z integracją systemów, z terminem realizacji do 2022 roku,
natomiast 28 lutego br. Lockheed Martin otrzymał zamówienie na kwotę 680 mln USD na dostawę
partii rakiet rodziny PAC-3 MSE/CRI do 9 użytkowników zagranicznych, w tym Polski. Natomiast w
dniu dzisiejszym tj. 14 marca powiadomiono, że Northrop Grumman otrzymał kontrakt o wartości
349,4 mln USD na zakup dwóch kompletnych zestawów bateryjnych Integrated Air and Missile
Defense Battle Command System, zarówno jeżeli chodzi o sprzęt, jak i oprogramowanie, wraz z
aktualizacją tego ostatniego już po planowanej na 2022 rok dostawie, w okresie do 2026 roku.

