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TURECKIE BEZZAŁOGOWCE DLA WOJSKA
POLSKIEGO. UMOWA PODPISANA
Minister obrony Mariusz Błaszczak podpisał umowę na zakup bezzałogowców Bayraktar
TB2 dla Wojska Polskiego.
Umowa, podpisana w Ankarze, obejmuje dostawę czterech zestawów, czyli 24 statków powietrznych
wraz z uzbrojeniem: pociskami kierowanymi laserowo MAM-L i MAM-C. Kontrakt obejmuje także
mobilne stacje kontroli, radary SAR, symulatory, pakiety części zamiennych, szkoleniowy i logistyczny.
Ponadto, jak informuje resort obrony, w ramach kontraktu zostanie udzielona 24-miesięczna
gwarancja, a także transfer technologii zapewniający możliwość serwisowania i naprawy m.in.
silników, naziemnych stacji kontroli oraz kamer.

Min. @mblaszczak: #WojskoPolskie będzie wyposażone w nowoczesny sprzęt, w
bezpilotowce #Bayraktar TB2, które mają siłę uderzeniową i sprawdziły się na wojnach na
wschodzie naszego kontynentu. Były też wykorzystywane w Afryce.
pic.twitter.com/iXgSk6JGz8
— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) May 24, 2021
Pierwszy zestaw bezzałogowców traﬁ do Sił Zbrojnych RP do końca 2022 r. Całość zamówienia
zostanie zrealizowana do końca 2024 r. Koszt jednego zestawu bezzałogowców to 67 mln dolarów,
całość kosztowała więc około 260-270 mln USD.
Czytaj też: [AKTUALIZACJA] Drony Bayraktar TB2 dla Polski. Wyzwania i wątpliwości [KOMENTARZ]
Dron ma 6,5 metra długości oraz 12 metrów rozpiętości. Osiąga długotrwałość lotu do 27 godzin.
Masa startowa drona to 650 kilogramów, z czego około 150 kg ma stanowić ładunek, a maksymalna
prędkość to około 220 km/h.

Podpisana dziś w #Ankara przez ministra obrony narodowej @mblaszczak umowa dotyczy
zakupu 4 zestawów, czyli 24 statków powietrznych uzbrojonych w rakiety
przeciwpancerne. Pierwszy zestaw traﬁ na wyposażenie #WojskoPolskie już za rok.
#Bayraktar pic.twitter.com/6bfdWgVY8I

— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) May 24, 2021
Bezzałogowce będą przeznaczone zarówno do wykonywania misji ISR (rozpoznanie, nadzór, wywiad),
jak i do pełnienia zadań bojowych. Poza Polską na pozyskanie tych maszyn zdecydowały się Turcja,
Azerbejdżan, Katar, Libia i Ukraina. Drony te były używane bojowo, m.in. w Libii, Górskim Karabachu i
Syrii.
Ze strony tureckiej umowę podpisał General Manager ﬁrmy Baykar Haluk Bayraktar. Turcy
przypominają, że w służbie jest już około 180 tych maszyn. Dodają, że bezzałogowce Bayraktar TB2
wykonały łącznie ponad 320 tys. godzin lotu.
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