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Komunikat Prasowy 

 

Radomskie P99 w służbie obronności granic naszego kraju 

 

Wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. 

z o.o. i Komenda Główna Straży Granicznej zawarły umowę na dostawę pistoletów 

samopowtarzalnych P99 kaliber 9x19 mm Parabellum wraz z kaburami i ładownicami. 

 

24 sierpnia 2016 r. w siedzibie Fabryki Broni w Radomiu odbyło się uroczyste podpisanie 

kontraktu na dostawę 363 kompletów pistoletów samopowtarzalnych P99 wraz z kaburami 

z uchwytami na pas i ładownicami na magazynki. Umowę ze strony Fabryki Broni podpisał 

Adam Suliga – Prezes Zarządu, natomiast Komendę Główną Straży Granicznej reprezentował 

płk Piotr Sienkiewicz – Zastępca Dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia KGSG. Umowa 

o szacunkowej wartości 658.014,64 zł powinna zostać zrealizowana do 2 grudnia bieżącego 

roku. 

– Polskie służby mundurowe doskonale znają nasze wyroby. Cieszymy się, że po raz kolejny 

zostaliśmy docenieni przez rodzime instytucje – mówi Adam Suliga, Prezes Zarządu Fabryki 

Broni. – Umowa ze Strażą Graniczną jest dla nas bardzo ważna, jesteśmy dumni, że nasze 

pistolety będą służyć obronie polskich granic – dodaje. 

– Polska Grupa Zbrojeniowa dąży do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa poprzez 

dostarczenie najwyższej jakości uzbrojenia i sprzętu nie tylko Siłom Zbrojnym RP, ale także 

innym formacjom mundurowym – powiedział Prezes Zarządu PGZ S.A. Arkadiusz Siwko. – 

Umowy takie, jak ta pomiędzy Fabryką Broni „Łucznik” – Radom i Komendą Główną Straży 

Granicznej, dowodzą, że PGZ S.A. odgrywa ważną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa, 

rozumianym szerzej niż jedynie jako siły zbrojne. Cieszymy się, że służby dbające o 

bezpieczeństwo Polski i Polaków po raz kolejny obdarzyły nas zaufaniem – dodał Arkadiusz 

Siwko, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.  

Pistolet samopowtarzalny P99, kal. 9 x 19 mm Parabellum jest przeznaczony zarówno dla 

policji, jak i dla służb mundurowych oraz ochrony osobistej. To nowoczesna broń, 



 

 

 

 

wyróżniająca się nie tylko ergonomią, ale również niezawodnością działania. Pistolet można 

bezpiecznie nosić z nabojem w komorze nabojowej, co zapewnia możliwość 

natychmiastowego oddania pierwszego strzału. P99 jest dostosowany dla strzelców prawo i 

leworęcznych. Wykonany z polimeru szkielet pistoletu posiada szynę picatinny, co umożliwia 

zamontowanie oświetlenia taktycznego lub laserowego wskaźnika celu. 

*** 
 
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. 

 

Fabryka Broni „Łucznik”- Radom Sp. z o.o. została powołana aktem notarialnym 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 i Administracji, na eksport i na rynek 

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

 

Dodatkowych informacji udzielają: 

Polska Grupa Zbrojeniowa: 

Hanna Węglewska 

Rzecznik Prasowy, Dyrektor Biura PR 

tel. (+48) 734 178 894 

e-mail: hanna.weglewska@pgzsa.pl 
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Rzecznik Prasowy       

Fabryka Broni „Łucznik”-Radom    

tel. (+48) 607 388 854      
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