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INFORMACJA PRASOWA 

 
Fabryka Broni dostawcą części dla Jednostki Wojskowej w Wałczu 
 

Fabryka Broni „Łucznik” – Radom, należąca do Grupy PGZ, i 1. Regionalna Baza Logistyczna zawarły 

umowę ramową na dostawę technicznych środków materiałowych do broni strzeleckiej dla 

Jednostki Wojskowej w Wałczu. Łączna wartość kontraktu wynosi 25 mln zł brutto.  

 

Kontrakt ma charakter umowy ramowej. W latach 2016-2020 radomski „Łucznik” dostarczy Jednostce 

Wojskowej w Wałczu części zamienne do takich modeli broni, jak: pistolet 9mm P83, pistolet 

maszynowy PM84 Glauberyt, pistolet maszynowy PM98, 5,56mm karabinek wz. 96 BERYL i 5,56mm 

karabinek wz. 96 MINI-BERYL.  

 

– Zaspokajanie potrzeb armii, służące wzmocnieniu obronności i bezpieczeństwa naszego kraju, to 

priorytet dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej – mówi Maciej Lew-Mirski, Wiceprezes PGZ S.A. – Podpisana 

umowa jest również dowodem na to, że PGZ chce wspierać swoich klientów na każdym etapie cyklu 

życia produktu – podkreśla. 

 

– Nasza firma prowadzi aktywne działania handlowe. Podpisany kontrakt działa w oparciu o zasady 

umowy ramowej, która wzbogacana będzie dodatkowymi umowami szczegółowymi podpisywanymi 

i realizowanymi na bieżąco, w zależności od potrzeb klienta – informuje Edward Migal, Prezes Fabryki 

Broni. – Cieszymy się z tej możliwości współpracy. Dumą napawa fakt, iż coraz więcej naszych wyrobów 

zostaje w kraju – dodaje. 

 

1. Regionalna Baza Logistyczna jest stacjonarną jednostką logistyczną, funkcjonującą w ramach 

systemu zabezpieczenia logistycznego wojsk, podległą bezpośrednio Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił 
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Zbrojnych i stanowi jego organ wykonawczy przewidziany do planowania, gromadzenia, 

przechowywania i dystrybucji środków zaopatrzenia, przeznaczonych na zaopatrzenie wojskowych 

oddziałów gospodarczych (WOG) stacjonujących w rejonie odpowiedzialności Bazy oraz jednostek 

pełniących funkcję OG. 

*** 

Fabryka Broni „Łucznik”- Radom Sp. z o.o. została powołana 14 lipca 2000 roku, siedemdziesiąt pięć 

lat od daty powstania przedwojennej fabryki broni w Radomiu. Jest głównym producentem i dostawcą 

broni dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na eksport 

i na rynek cywilny. Roczne przychody Fabryki Broni kształtują się na poziomie około 70 mln zł. 

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów 

obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), 

osiągając roczne przychody na poziomie 5 mld zł. Dzięki wykorzystaniu potencjału polonizacji 

technologii, ścisłej współpracy z polską nauką oraz naciskowi na proces badawczo-rozwojowy, PGZ 

oferuje innowacyjne produkty zwiększające bezpieczeństwo. PGZ oferuje m.in. system obrony 

powietrznej bardzo krótkiego zasięgu z zestawem POPRAD i radarem SOŁA; przenośny zestaw 

przeciwlotniczy GROM; system bezzałogowych statków powietrznych E-310; kołowy transporter 

opancerzony ROSOMAK; system artyleryjski z samobieżną haubicą KRAB; indywidualne wyposażenie 

żołnierza z karabinkami BERYL. PGZ posiada także kompetencje w zakresie projektowania, budowy oraz 

wyposażania okrętów. Ponadto PGZ modernizuje i serwisuje pojazdy, samoloty, śmigłowce, okręty 

(także sprzęt byłego ZSRR). W najbliższych latach PGZ będzie rozwijała technologie kosmiczne 

i satelitarne oraz cybertechnologie. 

 

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ: 

Agata Zwolan      Hanna Węglewska 

Rzecznik Prasowy      Rzecznik Prasowy, Dyrektor Biura PR 

Fabryka Broni „Łucznik”-Radom   Polska Grupa Zbrojeniowa 

tel. (+48) 607 388 854    tel. (+48) 734 178 894  

e-mail: agata.zwolan@proandcom.pl  e-mail: hanna.weglewska@pgzsa.pl 


