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BŁASZCZAK: F-35, POMOSTOWA ORKA I AGENCJA
UZBROJENIA PRIORYTETAMI NA 2020
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak w rozmowie z Informacyjną Agencją
Radiową zapowiedział rychłe zakończenie negocjacji ws. myśliwców F-35. Wśród innych priorytetów
resort na ten rok wymienił stworzenie zdolności pomostowej jeśli chodzi o pozyskanie okrętów
podwodnych, a także przedstawienie projektu reformy systemu pozyskiwania uzbrojenia, tak aby
został on „zdynamizowany”.
W rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową minister został zapytany o priorytety resortu jeżeli
chodzi o rok 2020. Wymienił wśród nich na pierwszym miejscu program Harpia, czyli pozyskanie 32
bojowych samolotów wielozadaniowych 5. generacji F-35A Lightning II. Proces uzyskania
porozumienia w tej sprawie wydaje się być już na ukończeniu.
„Bardzo jest zaawansowany proces kupienia F-35. Jestem przekonany, że na początku 2020 roku będę
miał bardzo dobrą informację dotyczącą konkluzji w tej sprawie.” – mówił minister. Przypomnijmy, że
odpowiednie zapytanie zostało złożone przez stronę polską w maju ubiegłego roku a wrześniu Kongres
wyraził zgodę na sprzedaż 32 maszyn wraz z pakietami towarzyszącymi za łączną kwotę do 6,5 mld
USD (ponad 25 mld PLN).
Czytaj też: Miliard dolarów za oﬀset na F-35? Rekomendacja MON na "nie"
W kolejnych miesiącach trwały negocjacje ws. szczegółów kontraktu, a MON wydało m.in.
rekomendację o rezygnacji z amerykańskiego oﬀsetu, co ma przynieść oszczędności w wysokości
ponad miliarda USD. W ten sposób strona polska dąży zapewne do uzyskania ceny podobnej do tej,
którą zapłacą Belgowie, którzy kupili 34 samoloty za około 4,5 mld USD. Wiele wskazuje na to, że
podpisanie kontraktu nastąpi jeszcze w styczniu br.
Na drugim miejscu wśród priorytetowych zakupów szef resortu Obrony Narodowej wymienił okręty
podwodne.

Rozmawiamy i to są już bardzo zaawansowane rozmowy z naszym
partnerem szwedzkim ws. zdolności pomostowej, podkreślam że jest to
zdolność pomostowa. […] Stworzyliśmy podstawę ﬁnansową do działań,
ale zaniedbania są tak długoletnie, potrzeby są tak olbrzymie, że nie
jesteśmy w stanie w jednym czasie wypełnić wszystkich zakupów sprzętu
niezbędnego do tego żeby Wojsko Polskie było wyposażone w

najnowocześniejszy sprzęt.
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak

Tą zdolność pomostową mają - jak informował Defence24.pl jako pierwszy - zapewnić dwa używane
szwedzkie okręty podwodny typu A17 (typ Västergötland), wybudowanych pod koniec lat 80. i
poddanych gruntownej przebudowie (wymiana napędu na początku obecnego stulecia na
niewymagający powietrza atmosferycznego silnik Stirlinga). Są do jednostki Södermanland i
Östergötland. Okręty miałyby prawdopodobnie przejść remont i częściową modernizację przed
wejściem do polskiej służby, a następnie zostać stronie polskiej wyleasingowane, by po 2026 r. przejść
na własność Sił Zbrojnych RP.
Czytaj też: Błaszczak: negocjacje ze Szwecją ws. używanych okrętów podwodnych [AKTUALIZACJA]
Rok 2020 ma też być przełomowy jeśli chodzi o reformę pozyskiwania procesu pozyskiwania
nowoczesnego sprzętu dla SZ RP.

Ja jestem gotowy żeby przestawić projekt dotyczący Agencji
Uzbrojenia, żeby ten proces kupowania sprzętu dla Wojska Polskiego
został zdynamizowany. Jest szereg problemów, jeżeli chodzi o
funkcjonowanie dzisiejszego systemu zakupów […] musi być większe
zrozumienie na linii wymagań wojskowych i możliwości przemysłowych,
bo tu ten system nie działa tak jak działać powinien.
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak

Obecnie istniejące instytucje są zbyt małe, aby radzić sobie z tak dużymi zakupami, jakie mają
obecnie miejsce i stąd nie są w stanie obsługiwać efektywnie wszystkich. Nowy organ jakim ma być
Agencja Uzbrojenia, kilkukrotnie nawet większa pod względem liczby zatrudnionych specjalistów, ma
zlikwidować ten problem, jak też przyczynić się do lepszego zrozumienia na linii wojsko-przemysł.
Stworzenie Agencji Uzbrojenia byłoby de facto ﬁnalizacją prac koncepcyjnych na ten temat
prowadzonych jeszcze w czasie ubiegłej kadencji.

