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Odbyło się Inauguracyjne posiedzenie w nowej kadencji Zespołu Naukowo - Przemysłowego
przy Radzie Uzbrojenia MON. Gospodarzami pierwszego posiedzenia Zespołu była Wojskowa
Akademia Techniczna ze względu, że Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich na
przewodniczącego Zespołu mianował rektora WAT gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka.
Na posiedzenie przybyli: reprezentujący Ministerstwo Obrony Narodowej - gen. bryg. Andrzej
Duks, Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej; Sztab Generalny WP - gen. dyw. Bogusław
Samol, szef Zarządu Planowania Rzeczowego oraz gen. bryg. Mirosław Różański, zastępca
szefa Zarządu Planowania Strategicznego, a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
reprezentował Leszek Staniszewski z Departamentu Badań na Rzecz Bezpieczeństwa i
Obronności Państwa. Obecni byli dyrektorzy i przedstawiciele wszystkich wiodących
przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego oraz liczących się ośrodków naukowo badawczych i akademickich pracujących na rzecz obronności i systemu bezpieczeństwa
państwa. Roboczą część posiedzenia poprzedziło uroczyste wręczenie przez gen. A. Duksa
aktów mianowania członkom Zespołu Naukowo - Przemysłowego przy Radzie Uzbrojenia MON.
W obecnej kadencji Zespół, któremu przewodniczy rektor WAT, liczy 42 członków z całego
kraju reprezentujących naukę, przemysł i wojsko.

Ze strony WAT członkami Zespołu mianowani zostali także profesorowie: Marek Amanowicz,
Andrzej Najgebauer i Jerzy Walentynowicz. Jak podkreślił na wstępie obrad gen. Z. Mierczyk,
zasadniczym zadaniem Zespołu, zgodnym z oczekiwaniami ministra Obrony Narodowej, będzie
merytoryczne wsparcie dla Rady Uzbrojenia MON w kreowaniu określonych zdolności
obronnych przez nasze siły zbrojne. W zakresie działania Zespołu znajdzie się między innymi
generowanie priorytetów w badaniach i technologiach obronnych, ale także definiowanie
wymagań długoterminowych dla pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego przez polskie
Siły Zbrojne. Gen. Mierczyk zwrócił uwagę na niedawno wydaną staraniem WAT monografię
"Nowoczesne technologie w systemach uzbrojenia", która zarysowuje 7 obszarów badawczych
o wysokim priorytecie i jednocześnie pokazuje, które technologie powinniśmy rozwijać u nas, a
które pozyskiwać w każdym z tych obszarów.
Kierunki zmian w systemie pozyskiwania, eksploatacji oraz wycofywania UiSW w naszym
wojsku przedstawił gen. bryg. A. Duks. Analizy dokonane w kierowanym przez generała
departamencie wykazały istnienie mankamentów w systemie pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu
wojskowego. Na tej bazie powstały propozycje rozwiązań usprawniających, wstępnie
zaakceptowane przez ministra ON, a szczegółowo omówione na posiedzeniu Zespołu.
Następnie gen. dyw. B. Samol zaprezentował kierunki modernizacji SZ RP w latach 2009-2018.
Z prezentacji wynikało, że modernizujące się Wojsko Polskie będzie chłonnym konsumentem
uzbrojenia i sprzętu wojskowego, gdyż na wydatki rzeczowe kierowane będzie ponad 20 proc.
budżetu resortu. Generał scharakteryzował też jakie zdolności chcemy za te środki osiągnąć.
Pan Leszek Staniszewski omówił z kolei 5 projektów ustaw, które określą finanse, możliwości
budżetowe i realizację badań na rzecz bezpieczeństwa i obronności kraju. Podstawową będzie
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ustawa o zasadach finansowania badań naukowych. Zapowiedział również, że do 2015 roku
zasadnicza część środków finansowych przeznaczonych przez MNiSZW na badania kierowane
będzie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Główny specjalista ds. międzynarodowej współpracy naukowej w Departamencie Nauki i
Szkolnictwa Wojskowego MON płk Józef Wrona apelował o większe zaangażowanie i
uczestnictwo polskich konsorcjów naukowo-przemysłowych w pozyskiwaniu środków z
Europejskiej Agencji Obrony, która przeznacza niemałe pieniądze na europejskie projekty
badawcze. Jako przykład dobrego wykorzystania możliwości w tym zakresie wskazał na naszą
uczelnię, która uczestniczy w czterech z pięciu przyznanych Polsce projektów. Na zakończenie
posiedzenia Dyrektor Biura Analiz Rynku Uzbrojenia płk Jan Fiedor przedstawił czym zajmuje
się kierowane przez niego biuro oraz wskazał na rolę i zadania, które w wielu zakresach będą
motywowały do ścisłej współpracy z Zespołem Naukowo-Przemysłowym.
Następne posiedzenie Zespołu planowane jest w styczniu 2009.

Jerzy Markowski - Rzecznik Prasowy WAT
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