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Szef BBN dla TVN BiŚ: Siły Zbrojne wyraźnie się unowocześniają

Najpilniejsze obecnie potrzeby armii to realizacja programu śmigłowcowego i obrony
powietrznej, a następnie program bezzałogowców, zakup śmigłowców bojowych i
samolotów dla VIP-ów oraz modernizacja marynarki wojennej. Nasze Siły Zbrojne wyraźnie
postępują w kierunku unowocześniania potencjału - mówił szef BBN minister S. Koziej w
rozmowie w TVN24 Biznes i Świat 24 kwietnia br.

Pytany o kwestię przetargu na śmigłowce dla polskiej armii szef BBN powiedział, że Ministerstwo Obrony
Narodowej podaje przejrzyste informacje, z których wynika, że do ostatecznych testów został wybrany najlepszy
śmigłowiec. W ocenie S. Kozieja, to zrozumiałe, że związkowcy ze Świdnika i Mielca domagają się informacji od
rządu o warunkach zakupu, jednak na kontrakt wszyscy musimy patrzeć z perspektywy całego państwa, a nie
tylko jednego zakładu. Zakłady w Mielcu i Świdniku cały czas prowadzą produkcję, obsługują wojsko i nic się nie
zmienia w wyniku tego kontraktu. Ich sytuacja się nie pogarsza, a w skali państwa wzrosną inwestycje w
przemysł obronny, jeśli Francuzi ulokują produkcję w Łodzi.

Szef BBN przypomniał także o prowadzonych przez BBN pracach nad Narodowym Programem Systemów
Bezzałogowych, który byłby szansą dla polskiego przemysłu, zwłaszcza tego najbardziej innowacyjnego.

Zdaniem ministra Stanisława Kozieja, gdyby Rosja nie przestrzegała podpisanego w  Mińsku porozumienia i
ruszyła z ofensywą, to oznaczałoby konieczność pomocy Ukrainie, także we wzmacnianiu jej sił zbrojnych. Do
tego potrzebna by była jednak międzynarodowa koalicja państw gotowych dostarczać uzbrojenie Ukrainie. Sami
nie będziemy tego zadania wykonywać - powiedział szef BBN i przypomniał o zasadzie, jaka została przyjęte, aby
publicznie nie rozmawiać o szczegółach ewentualnego dozbrajania Ukrainy. Dyskusja ta toczy się na poziomie
ekspertów zainteresowanych stron.

Ewentualna dostawa sprzętu wojskowego dla strony ukraińskiej odbywałaby się na zasadzie sprzedaży, mogłaby
się ona jednak odbywać na preferencyjnych warunkach. Szef BBN przypomniał też, że została utworzona wspólna
brygada litewsko-polsko-ukraińska i polscy żołnierze mogą ćwiczyć z żołnierzami z Ukrainy. Nie planujemy jednak
udziału w walkach zbrojnych – powiedział S. Koziej.

Mówiąc o problemie nielegalnych imigrantów próbujących przedostać się z Afryki do Europy, szef BBN zaznaczył,
że stopień zaangażowania Polski w jego rozwiązanie, będzie zależał od wspólnych decyzji. Dla Polski sprawa ta
jest istotna, ponieważ angażuje sojuszników i odciąga ich od ważnej dla nas sytuacji na wschodzie. - W
obopólnym interesie jest więc przeciwdziałanie zagrożeniom na południu Europy - powiedział szef BBN.

Zobacz rozmowę z szefem BBN
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