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400 MLN ZŁ PRZESUNIĘTE W BUDŻECIE W MON.
T-72 NA CZELE LISTY
397,75 mln złotych zostało przesuniętych z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na rok 2020 na
rok kolejny – napisano w Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2020 roku. Największe przeniesienie środków
ma dotyczyć modernizacji i zabiegów odmładzających czołgi T-72.
W związku z remontami i modyﬁkacjami czołgów T-72M1 do wariantu T-72M1R przesuniętych zostało
118,74 mln złotych. To zaledwie kilka procent z całego budżetu przewidzianego na te prace, które
przypomnijmy, mają kosztować 1,749 mld złotych i objąć maksymalnie do ponad 300 wozów. Zmiany
wprowadzone w czołgach T-72M1R obejmują przede wszystkim system kierowania ogniem oraz
łączność. Celem było podniesienie możliwości w sposób niskokosztowy, ale też generujący minimalne
zmiany w sposobie obsługi, ponieważ wiele z tych czołgów obsadzać będą rezerwiści.
Z nieoﬁcjalnych informacji Defence24.pl wynika, że chodzi o czołgi zaplanowane do remontu na 2020
rok, co do których prace przesunęły się w czasie, m.in. w związku z pandemią koronawirusa. Wozy te
powinny zostać dostarczone armii w pierwszych miesiącach br., i wtedy też środki przeznaczone na
prace traﬁą do wykonawcy. Można szacować, że chodzi o kilkanaście czołgów.

Reklama

Środki na prace nad T-72M1R to jednak tylko jedna z 57 pozycji, w których dokonuje się przesunięć.
Pozostałe jednak to zwykle drobne jak na skale MON-u przedsięwzięcia, czasami obejmujące np.
modyﬁkację pojedynczego samochodu. Wiele pozycji ma wartość od kilkuset tysięcy do kilku milionów
złotych.
Wyjątki w postaci przesuniętych wydatków o wartości ponad 10 mln PLN, to:
- zakup ubrań ochronnych za 1,1 mln zł;
- remont wozów zabezpieczenia technicznego, pomocy technicznej i ewakuacji za 10,57 mln zł;
- remont sprzętu inżynieryjnego za 15,5 mln zł;
- trzy kontenery mieszkalno-sanitarne (za 13,4, 11,48 i 18,05 mln zł);
- zestawy i sprzęt tabelaryczny dla służby zdrowia (12,48 mln zł);
- zakup i dostosowanie budynku dla SKW (14,5 mln zł);
- Budowa szpitala modułowego Wojskowego Instytutu Medycznego (26,78 mln zł).

