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DYSKUSJA O STANIE SIŁ POWIETRZNYCH ORAZ
PREZENTACJA RAPORTU NT. POZYSKANIA
SYSTEMÓW „WISŁA” NA KONFERENCJI W
WARSZAWIE
Stan i perspektywy modernizacji Sił Powietrznych RP były tematem konferencji
zorganizowanej w Warszawie przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego, w której wzięli
udział politycy, przedstawiciele sił zbrojnych, eksperci oraz dziennikarze. „Niezwykle
ważna jest ciągłość w realizacji projektów bez względu na zmiany personalne” – zauważył
w tym kontekście gen. B. Smólski, b. rektor Wojskowej Akademii Technicznej.
Konferencja w hotelu Polonia dotyczyła zarówno przyszłości wojsk lotniczych, jak systemu obrony
przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Jednakże znaczna część dyskusji koncentrowała się wokół oceny
strategii modernizacji całych Sił Zbrojnych RP.
Sceptycyzm wobec zapowiadanego przez MON poziomu wydatków na modernizację w latach
2013-2022 wyraził gen. Waldemar Skrzypczak, b. Wiceminister Obrony Narodowej, który zauważył, że
do tej pory z planowanych 140 mld złotych wydano jedynie 2 miliardy. „Nie ważna jest tak bardzo
wielkość budżetu sił zbrojnych, ale konsekwencja jego realizowania” – podkreślił gen. Skrzypczak.
Były wiceminister odniósł się też do problemu współpracy wojska z sektorem zbrojeniowym. „Ustawa
o zamówieniach publicznych jest antypolska (…) uniemożliwia jakąkolwiek współpracę MON z
przemysłem obronnym” – zwrócił uwagę gen. Skrzypczak.
W trakcie dyskusji pojawiła się również kwestia udziału polskiego przemysłu w modernizacji Sił
Zbrojnych. Gen. Smólski krytycznie wypowiedział się na temat stosowanej zwykle deﬁnicji polonizacji,
która zakłada jedynie udział w produkcji istniejących już systemów, a nie opracowywanie nowych
rozwiązań. „Polonizacja przemysłu zbrojeniowego to w znacznej mierze cofanie się technologiczne,
zamiast tego potrzeba współpracy przy projektach przyszłościowych” – podkreślił b. rektor WAT. O
trudnej sytuacji polskich ﬁrm zbrojeniowych mówił również prezes WB Electronics Piotr Wojciechowski.
„W Polsce jest potencjał, ale żeby go wykorzystać trzeba w niego zainwestować” – podkreślał
Wojciechowski.
W czasie konferencji zaprezentowano również raport Fundacji Pułaskiego „Polska Tarcza – potrzeby,
wyzwania i implikacje dla bezpieczeństwa kraju”, dotyczący pozyskania przez Polskę
przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów średniego zasięgu „Wisła”. Prezes Fundacji
Pułaskiego.
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