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DEBIUT POLICYJNEGO BLACK HAWKA W KIELCACH
Podczas tegorocznej, 26 edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, PZL
Mielec prezentuje pierwszy egzemplarz policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk. Śmigłowiec
posiadający rejestrację SN70XP jest jedną z dwóch maszyn, które mają w najbliższym czasie traﬁć do
Polskiej Policji. Przypomnijmy, umowa na dostawę dwóch średnich śmigłowców wielozadaniowych dla
Policji, podpisana została 30 maja. Dostawcą maszyn są zakłady PZL Mielec, należące do koncernu
Lockheed Martin.
Zgodnie z informacjami jakie przekazywał zarówno Komendant Główny Policji, jak i przedstawiciele
kierownictwa MSWiA, dwa Black Hawki traﬁą do Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy
Głównej Policji. Jak podkreślał podczas podpisania umowy prezes PZL Mielec Janusz Zakręcki,
śmigłowce Black Hawk użytkuje 31 krajów, a Polska będzie 32 państwem. W zakładach w Mielcu
powstało już 40 maszyn tego typu dla 6 odbiorców.
Program zakupu śmigłowców średnich obejmuje także szkolenia zarówno mechaników, jak i samych
pilotów. Dodatkowo spośród przeszkolonych pilotów co najmniej dwóch uzyskać ma uprawnienia
instruktora. Jak przekonywał Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka "co
bardzo ważne dla nas, umowa obejmuje też serwisowanie tych śmigłowców”.
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Czytaj też: Black Hawki dla Policji. Kontrakt podpisany w Mielcu
Policja, śmigłowce Black Hawk kupiła w ramach tzw. procedury z wolnej ręki. Przypomnijmy, Krajowa
Izba Odwoławcza wyrokiem z 10 sierpnia oddaliła odwołanie wniesione przez Airbus Helicopters
dotyczące udzielenie zamówienia z wolnej ręki.
Czytaj też: KIO ostatecznie oddaliła odwołanie Airbusa w sprawie Black Hawków dla Policji
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W rozmowie z Defence24.pl o zaletach śmigłowca Black Hawk, mówił gen. bryg. rez. pil. Dariusz
Wroński, były Szef Wojsk Aeromobilnych. „Po pierwsze, jest to śmigłowiec sprawdzony, w bardzo
różnych zadaniach i w różnych warunkach. Poszczególni użytkownicy zyskali bardzo dużo
doświadczeń z eksploatacji Black Hawków. Dysponuje on też nowoczesnym wyposażeniem, jak i
dobrymi silnikami, adekwatnymi do prowadzenia działań w terenie, jaki mamy w Polsce”. „Jestem
przekonany, że ten śmigłowiec spełnił wymagania wypracowane przez grupę specjalistów i będzie
bardzo dobrze wykonywać swoje zadania” – dodał Wroński.
Czytaj też: Gen. Wroński: Policja potrzebuje nowych śmigłowców do wykonywania podstawowych
zadań
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