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MON:  MON modernizuje Siły Zbrojne (komunikat)
 
- MON informuje:
 
W ciągu ostatnich 2 lat w MON zawarto  250 umów na modernizację Sił Zbrojnych na kwotę
blisko  20 miliardów złotych, w tym 160 umów ulokowano w polskim przemyśle na kwotę
ponad 13 mld zł.
 
W grupie największych kontraktów, których realizacja skokowo zwiększa potencjał obronny i
uderzeniowy Sił Zbrojnych znalazły się m.in. umowy na modernizację 128 czołgów Leopard
2A4, dostawę 64 moździerzy RAK, 6 baterii przeciwlotniczego  systemu rakietowo-
artyleryjskiego bliskiego zasięgu Pilica; 1300 rakiet do przenośnego przeciwlotniczego zestawu
rakietowego Poprad, 1000 szt. przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE, a także 6
jednostek pływających, służących do zabezpieczenia technicznego i prowadzenia działań
ratowniczych na morzu pn. HOLOWNIK.
 
Dzięki MON udało się uratować Stocznię Marynarki Wojennej; 800 mln zł zostało
skierowanych do polskich stoczni, z tego ok. 80 proc. do stoczni podległych PGZ. Przychody
Grupy wzrosły w ostatnim roku o 40 mln w tym o 56 proc. z eksportu, który teraz stanowi 16
proc. udziału w przychodach. To pozwoli odzyskać polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu
pozycję międzynarodową. W ostatnich dwóch latach na modernizację polskiego przemysłu
zbrojeniowego wydano 450 mln zł, inwestując je np. w lufownię Huty Stalowa Wola, komorę
bezechową w PIT-Radwar, nowe maszyny w produkujących broń strzelecką ZM Tarnów.
 
Na ponad 4,5 mld zł opiewa kontrakt z Hutą Stalowa Wola na zakup 96 samobieżnych 155-mm
armatohaubic Krab. Jest to największe zamówienie w polskiej zbrojeniówce od 1989r.
Pierwsze egzemplarze  już skierowano do 11 Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie.
Umowa na zakup 64 automatycznych 120 mm moździerzy „Rak” na podwoziu KTO Rosomak i
32 wozów dowodzenia to wydatek blisko 1 mld zł. Pierwsze elementy kompanijnego modułu
ogniowego samobieżnego moździerza 120 mm Rak na podwoziu kołowym,  Huta Stalowa
Wola przekazała w czerwcu 2017 r. do 17 Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu,
natomiast elementy drugiego modułu przekazano do 12 Brygady Zmechanizowanej w
Szczecinie.
 
Ponadto zakupiono karabinki Grot. Niebawem trafi do wojska  pierwsza partia z ponad 53
tysięcy sztuk karabinków Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej MSBS (GROT). To największy
z kontraktów na dostawę broni strzeleckiej po 1989 r.  Wartość kontraktu wynosi niemal pół
miliarda złotych, całe zamówienie ma zostać zrealizowane do 2020 roku.
 



Do osiągnięć należy też zaliczyć podpisanie umów na dostawy amerykańskich kierowanych
pocisków powietrze-ziemia JASSM-ER, odbiór przez wojsko modernizowanych śmigłowców
Anakonda czy mostów DAGLEZJA.
 
W MON powstał przełomowy projekt nowelizacji ustawy o  modernizacji i finansowaniu SZ RP,
który zakład wzrost nakładów na obronność państwa. Ustawa przyjęta przez Sejm 15.09 br
przewiduje wzrost z 2%PKB do 2,5PKB docelowo w roku 2030.
 
Centrum Operacyjne MONUWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez
wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez
nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem
postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)
 
kom/ mbiel/

 
Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.


