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GEN. DĘBCZAK: WOT CHCĄ WSPÓŁPRACOWAĆ Z
POLSKIM PRZEMYSŁEM [DEFENCE24 TV]
Gen. bryg. Artur Dębczak, zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, w rozmowie z Defence24 TV
mówi o współpracy WOT z polskim przemysłem. Zaznacza, że WOT liczą i są nastawione na
współdziałanie ze zbrojeniówką.
Gen. bryg. Artur Dębczak podkreśla, że Wojska Obrony Terytorialnej liczą i są nastawione na szeroką
współpracę z krajowym przemysłem obronnym. Jako przykłady dotychczasowej, udanej, trzyletniej
kooperacji tego rodzaju podaje współpracę z Fabryką Broni w Radomiu, dzięki której żołnierze WOT
otrzymali karabinek Grot, a wkrótce na ich wyposażeniu znajdzie się pistolet VIS 100.

Nasze dotychczasowe, trzyletnie doświadczenia, rokują bardzo
dobrze. Bardzo dobrze rozwija się współpraca z Fabryką Broni w Radomiu,
mamy tu produkty takie jak nasz karabinek Grot, za chwilę będzie pistolet
VIS 100.
Gen. bryg. Artur Dębczak, zastępca dowódcy WOT

Czytaj też: Pistolety VIS idą do WOT i Żelaznej Dywizji
Jako inne przykłady rozwijającej się pomyślnie współpracy z krajową zbrojeniówką zastępca dowódcy
WOT wskazuje Zakłady Mechaniczne w Tarnowie, które produkują przeznaczony między innymi dla
terytorialsów lekki moździerz LMP-2017 kalibru 60 mm.
Czytaj też: MON kupiło 780 lekkich moździerzy z Tarnowa
Gen. Dębczak liczy również na współpracę z innymi podmiotami krajowego sektora przemysłu
obronnego, wskazuje przy tym na Mesko i przedsiębiorstwa skupione w Polskiej Grupie Zbrojeniowej,
ale także i te spoza ich grona, oferujące produkty, które wpisują się w zapotrzebowanie formacji.
Czytaj też: 95 lat Mesko. Inteligentne rakiety i amunicja przyszłością ﬁrmy [RELACJA]

Zastępca dowódcy WOT powiedział również, że formacja skupia się na zakupach istniejącego sprzętu,
ale też współpracuje z producentami w zakresie jego doskonalenia. "Nasza decyzja o pozyskiwaniu
sprzętu dla WOT mówi o pozyskiwaniu sprzętu już gotowego, tzw. z półki, nie o prowadzeniu prac
badawczo-rozwojowych. Natomiast nie zamyka to oczywiście bram współpracy z podmiotami z Grupy
Zbrojeniowej w zakresie doskonalenia produktu. Taki mechanizm zastosowaliśmy w przypadku
pozyskiwania modułowej broni strzeleckiej, czyli naszego karabinka Grot. Podpisaliśmy umowę i
zobowiązaliśmy się w tej umowie wzajemnie do współpracy nad rozwojem tego karabinka" stwierdził.
Dzięki temu, że umowa podpisana przez WOT i producenta tej broni zobowiązuje strony do
współpracy nad jej rozwojem, prawdopodobnie już z początkiem nowego roku w ręce terytorialsów i
żołnierzy wojsk operacyjnych traﬁą pierwsze egzemplarze karabinka Grot w kolejnej wersji A2,
uwzględniającej wnioski z dotychczasowej eksploatacji tej broni.

