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TRZECI BLACK HAWK JUŻ W POLICJI. UMOWA NA
KOLEJNE W NAJBLIŻSZYCH DNIACH
Z informacji do jakich dotarł InfoSecurity24.pl wynika, że trzeci policyjny śmigłowiec Black Hawk, na
którego dostawę umowa podpisana została w listopadzie ubiegłego roku, został już formalnie
przekazany mundurowym, a obecnie trwa szkolenie pilotów. Policja w najbliższym czasie ma
też podpisać umowę na kolejne dwa śmigłowce. Już w lutym taką możliwość zapowiadał szef MSWiA
Joachim Brudziński. Wczoraj w rozmowie z Radiem Maryja, szef MSWiA wyraził nadzieję, że podpisanie
umowy na zakup dla policji kolejnych dwóch Black Hawków nastąpi w najbliższych dniach.
Policja kupiła do tej pory łącznie trzy śmigłowce S-70i Black Hawk. Dwa z nich, dostarczono w
listopadzie zeszłego roku, a wartość zamówienia opiewała na ponad 140 mln złotych. Umowa na
trzecią maszynę podpisana została 19 listopada i jak informowaliśmy koszt jej zakupu to prawie 65
mln złotych. Zgodnie z zapowiedziami, w ręce policyjnych pilotów trzeci śmigłowiec powinien w
marcu 2019 roku. Z informacji do jakich dotarł InfoSecurity24.pl wynika, że trzecia maszyna została w
ubiegłym tygodniu formalnie przekazana policji, a obecnie trwa szkolenie pilotów.
"Trudno sobie to wyobrazić, ale kiedy obejmowaliśmy rządy, to najstarszy śmigłowiec w polskiej policji
liczył 47 lat. Nigdy polska policja nie otrzymała nowego śmigłowca, tylko zawsze były to już używane,
np. z wojska. Dzisiaj do polskiej policji już w tej chwili traﬁły trzy najnowocześniejsze Black Hawki. W
najbliższych dniach – mam nadzieję – zostanie podpisana umowa na zakup kolejnych dwóch, czyli de
facto będzie to już pięć najnowocześniejszych dzisiaj operujących śmigłowców na świecie" powiedział wczoraj na antenie Radia Maryja szef MSWiA Joachim Brudziński.
Czytaj też: Prezes PZL Mielec: Black Hawk to naprawdę polski śmigłowiec [InfoSecurity24 TV]
O tym, że kolejne Black Hawki będą traﬁały do polskiej policji, szef MSWiA mówił już pod koniec
lutego. Podkreślił wówczas, że maszyny zostaną rozlokowane w różnych regionach Polski. "Jeden
będzie tutaj, na Warmii i Mazurach, drugi będzie w Zachodniopomorskiem, trzeci będzie na Dolnym
Śląsku, czwarty będzie na Podkarpaciu, a piąty będzie w Warszawie" - zapowiedział w lutym podczas
otwarcia posterunku policji w Dubeninkach.
Śmigłowce S-70i Black Hawk mają być wykorzystywane m.in. przez jednostki antyterrorystyczne,
które potrzebują sprzętu do szybkiego desantu, ewakuacji i sprawnego przemieszczania się po kraju.
Policja informuje, że będą także wykorzystywane w razie klęsk żywiołowych i do poszukiwania osób
zaginionych. Przed dostarczeniem Black Hawków policja dysponowała 11 helikopterami, z których
najmłodszy ma 13, a najstarszy 47 lat.
Środki na zakup policyjnych Black Hawków pochodzą z programu modernizacji służb mundurowych.
Zgodnie z nim, do służb podległych MSWiA do 2020 roku traﬁć ma ponad 9,2 mld złotych. Część z

tych środków przeznaczona ma zostać na zakup sprzętu i wyposażenia dla funkcjonariuszy.
Czytaj też: Zawrotne tempo lotniczej modernizacji
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