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PRZEGLĄD TYGODNIA - BEZPIECZEŃSTWO I
OBRONNOŚĆ (15.05-21.05)
Przedstawiamy najważniejsze wydarzenia ostatniego tygodnia w obszarze bezpieczeństwa
i obronności.
Rozszerzenie Pilnej Potrzeby Operacyjnej. Minister Obrony Narodowej wydał decyzję nr 65/MON
wprowadzającą zmiany w procedurze pozyskania sprzętu wojskowego w ramach pilnej potrzeby
operacyjnej. Zmiana dotyczy rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do występowania o
rozpoczęcie procedury pozyskania sprzętu wojskowego (SpW) w ramach tej procedury. Defence24
informował o sprawie 17 maja.
Zmiany w pilnej potrzebie operacyjnej

Bayraktar dla Polski? Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zamieścił 19 maja na Twitterze
fotograﬁę modelu bezzałogowego statku powietrznego z enigmatycznym dopiskiem. Detale
konstrukcyjne z całą pewnością wskazują na udany i sprawdzony w walce turecki bezzałogowiec
bojowy TB-2 Bayraktar.
Bayraktar TB-2 polskim Gryfem?

Sześć propozycji ws. Miecznika. Konsorcjum powstałe w celu pozyskania trzech fregat w
programie Miecznik, przewodzone przez Polską Grupę Zbrojeniową, przekazało 17 maja do
Inspektoratu Uzbrojenia wstępny formularz ofertowy zawierający propozycje pozyskania tych okrętów.
Dokument zawiera sześć rozwiązań, opartych na projektach platform od partnerów zagranicznych informuje PGZ.
PGZ składa wstępną ofertę na Miecznika

Konsorcjum ws. Miecznika. Jak informowaliśmy 15 maja, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz PGZ
Stocznia Wojenna sp. z o.o. zawarły porozumienie ustanawiające konsorcjum, będące głównym
wykonawcą projektu pozyskania dla Marynarki Wojennej RP fregat pod kryptonimem Miecznik.
Pierwszym polskim partnerem, który dołączy do Konsorcjum będzie Remontowa Shipbuilding S.A.
PGZ tworzy konsorcjum ws. Miecznika

Polak zastępcą dowódcy SACEUR. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wyznaczył 17
maja gen. dyw. Dariusza Ryczkowskiego na stanowisko zastępcy Dowódcy Połączonego Dowództwa
Wsparcia (JSEC) w Ulm. Generał Ryczkowski obejmie nowe stanowisko 1 czerwca. JSEC to sztab
operacyjny z wielonarodowym personelem bezpośrednio podległym Naczelnemu Dowódcy Sił
Sojuszniczych Europy (SACEUR).
Gen. Ryczkowski objął ważne stanowisko w NATO

Bryza w konkursie SOCOM-u. Amerykańskie dowództwo operacji specjalnych US SOCOM
zakwaliﬁkowało pięć konstrukcji lotniczych do konkursu na samolot wsparcia w programie Armed
Overwatch. Jak informowaliśmy 15 maja, wśród zaproponowanych maszyn jest C-145A Skytruck,
będący wersją polskiego M28 Bryza. Konstrukcja ta wyparła w ofercie ﬁrmy Sierra Nevada
brazylijskiego Super Tucano.
Polski samolot wsparciem dla amerykańskich specjalsów? [KOMENTARZ]

Nowy dowódca JWK. W czasie specjalnej uroczystości pułkownik Michał Strzelecki przekazał
obowiązki swojemu zastępcy, podpułkownikowi Wojciechowi Danisiewiczowi - informowaliśmy 16
maja.
Jednostka Wojskowa Komandosów z nowym dowódcą

Zawieszenie broni w Izraelu. W nocy z 20 na 21 maja weszło w życie wynegocjowane i ogłoszone
w czwartek zawieszenie broni między Izraelem i Hamasem. W trakcie działań w kierunku terytorium
Izraela wystrzelono ponad 4,3 tys. rakiet.
4,3 tys. rakiet wystrzelonych na Izrael. Jest zawieszenie broni

Jest porozumienie ws. FCAS. 17 maja ministerstwa obrony Francji, Niemiec i Hiszpanii zgodnie
poinformowały o osiągnięciu porozumienia w sprawie kolejnej fazy programu europejskiego lotniczego
systemu bojowego FCAS (Future Combat Air System).
Porozumienie ws. europejskiego myśliwca FCAS

Łotwa dokupiła M109. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Republiki Łotwy, na mocy właśnie
zawartej umowy z austriackim resortem obrony zakupiona została kolejna partia armatohaubic
samobieżnych M109A5Oe. Podobnie jak poprzednie, pochodzą one z nadwyżek austriackiej armii i
były dotąd zakonserwowane w rezerwie magazynowej. O sprawie pisaliśmy 21 maja
Łotwa stawia na haubice samobieżne

