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21  MLN  ZŁOTYCH  NA  SPRZĘT  TRANSPORTOWY21  MLN  ZŁOTYCH  NA  SPRZĘT  TRANSPORTOWY21  MLN  ZŁOTYCH  NA  SPRZĘT  TRANSPORTOWY

Data  publikacji  13.11.2009

Dzięki  funduszom  Norweskiego  Mechanizmu  Finansowego  zakupiono  w  tym  roku  m.in.
nowoczesne  pikapy  i  skutery  terenowe,  motocykle  oraz  samochody  osobowe  o  podwyższonych
parametrach.  O  wartości  inwestycji  oświadczą  liczby:  wydano  prawie  21  mln  złotych,  w  tym  z
Norweskiego  Mechanizmu  Finansowego  –  17  mln  800  tys.  złotych.

Polska,  podobnie  jak  dziewięć  pozostałych  państw  przyjętych  do  UE  w  2004  roku,  korzysta  z  pomocy  w  ramach  dwóch
instrumentów  finansowych:  Mechanizmu  Finansowego  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  oraz  Norweskiego
Mechanizmu  Finansowego.  Wsparcie  finansowe  przyznane  Polsce  w  latach  2004-2009  wynosi  ponad  500  mln  euro  i
obejmuje  między  innymi  bezpieczeństwo  wewnętrzne.  W  ramach  NMF  do  Policji  trafiło  już  41,5  mln  euro  –  te  pieniądze
zostały  przeznaczone  m.in.  na  nowy  komisariat  w  Terespolu,  rozbudowę  systemu  pobierania  i  rejestracji  odcisków
palców,  nowoczesny  sprzęt  łączności  i  informatyki.

Norweski  Mechanizm  Finansowy  umożliwia  też  polskiej  Policji  uzupełnienie  nowoczesnych  środków  transportu.  Dla
oddziałów  prewencji  w  całym  kraju  kupiono  66  samochodów  terenowych  (wydano  na  ten  cel  prawie  8,5  mln  złotych),  a
dla  województw  nadgranicznych  UE:  40  skuterów  terenowych  (ponad  1,5  mln  złotych),  51  motocykli  (ponad  4  mln
złotych),  35  osobowych  samochodów  o  mocy  220  KM  (ponad  4,2  mln  złotych)  oraz  25  aut  osobowych  oznakowanych
(ponad  1,5  mln  złotych).  Sprzęt  będzie  sukcesywnie  przekazywany  do  komend  wojewódzkich.  Niebawem  KWP  w
Gdańsku  dostanie  też  łódź  morską  o  wartości  prawie  miliona  złotych.

Nowoczesny  sprzęt  to  nie  tylko  większa  skuteczność  Policji,  to  także  wkład  w  zwiększenie  bezpieczeństwa  naszego
kraju,  a  tym  samym  całej  Strefy  Schengen.

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Film  21  mln  złotych  na  sprzęt  transportowy

Film  w  formacie  nieobsługiwanym  przez  odtwarzacz.  Pobierz  plik  21  mln  złotych  na
sprzęt  transportowy  (format  flv  -  rozmiar  5.15  MB)
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Do  Policji  trafiło  41,5  mln  euro
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