Radom, 22 września 2016 r.

Komunikat Prasowy
Fabryka Broni wyposaża Policję w kolejne P99
Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. i Komenda Główna Policji zawarły kontrakt na
dostawę 1000 szt. pistoletów samopowtarzalnych P99 kaliber 9x19 mm Parabellum.
Wartość umowy, która ma być zrealizowana do 30 listopada 2016 r., wynosi 1.635.900 zł
brutto.

22 września 2016 r. w siedzibie Fabryki Broni w Radomiu odbyło się uroczyste podpisanie
kontraktu na dostawę 1000 sztuk pistoletów samopowtarzalnych P99. Umowę ze strony
Komendy Głównej Policji podpisała inspektor dr Małgorzata Borowik, dyrektor Biura
Logistyki Policji KGP, Fabrykę Broni natomiast reprezentował Adam Suliga – prezes zarządu.

- Pistolety P99 to nowoczesna broń, która stanowi podstawowe wyposażenie polskich
policjantów – mówi inspektor dr Małgorzata Borowik, dyrektor Biura Logistyki Policji. –
Dzisiejszy kontrakt jest kolejnym etapem doposażenia funkcjonariuszy w nowe egzemplarze
dobrze znanej nam broni. Realizacja dostawy pozwoli na wycofanie ze służby kolejnych
jednostek przestarzałej technologicznie broni (P 64, P 83) – dodaje.

Pistolet samopowtarzalny P99, kal. 9 x 19 mm Parabellum przeznaczony jest zarówno dla
policji oraz innych służb mundurowych, jak i do 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.

- Fabryka Broni dysponuje najwyższej jakości bronią dedykowaną służbom mundurowym.
Umowa z Komendą Główną Policji jest kolejnym zawartym w niedługim czasie kontraktem na
P99. Naszym atutem i tym co przyciąga klientów jest najwyższa jakość i niezawodność
oferowanych przez nas produktów – mówi Adam Suliga, prezes zarządu Fabryki Broni. –
Polscy funkcjonariusze dobrze znają naszą broń. Warto przypomnieć, że pierwsze radomskie
pistolety samopowtarzalne P99 trafiły do polskiej Policji już w 2001 roku – dodaje.

Właścicielem licencji P99 jest firma Carl Walther GmbH, z którą Fabryka Broni współpracuje
od 1998 roku. W pierwszym etapie współpracy pomiędzy firmą Walther a Zakładami
Metalowymi Łucznik, została podpisana umowa na montaż 50 sztuk pilotażowej serii
pistoletów P99 w wersji AS. Następnie dalsze etapy realizacji przedmiotu umowy przejął
spadkobierca Zakładów Metalowych – obecna Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o.

Największym odbiorcą radomskiego pistoletu P99 jest polska Policja. Oprócz Policji z P99
korzystają także funkcjonariusze pozostałych służb mundurowych – Straży Granicznej, Służby
Celnej i Służby Więziennej.

***
Fabryka Broni „Łucznik”- Radom Sp. z o.o. została powołana 14 lipca 2000 roku,
siedemdziesiąt pięć lat od daty powstania przedwojennej Państwowej 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.
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.
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