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BROŃ PALNA KRÓTKA

Od kal. 9x18 mm makarOw  
dO kal. 9x19 mm Parabellum
W bogatym katalogu indywidualnego wyposażenia policjanta 
szczególnie ważną pozycję zajmuje pistolet samopowtarzalny. 
Do początku lat 90. XX wieku na wyposażeniu Policji znajdo-
wały się prawie wyłącznie pistolety P-64 oraz P-83 skonstru-
owane i produkowane w kraju. Zasilane były amunicją pisto-
letową kal. 9x18 mm (Makarow), czyli standardową amunicją 
pistoletową państw byłego Układu Warszawskiego.
W ciągu wieloletniej służby pistolety te wyeksploatowały się 
i stały się technologicznie przestarzałe, w konsekwencji nie 
były w stanie spełnić obecnie obowiązujących wysokich wy-
magań, stawianych kupowanej na potrzeby Policji broni strze-
leckiej.
Do głównych wad wymienionych modeli zaliczano niewielką 
siłę ognia, warunkowaną pojemnością magazynków nabojo-
wych, w jakie te pistolety są wyposażone (odpowiednio 6-  
i 8-nabojowe magazynki 1-rzędowe), oraz parametry bali-
styczne amunicji Makarow.

Pistolet samopowtarzalny 1. P-64, 2. P-83

W warunkach policyjnych najistotniejszym mankamentem 
omawianej broni okazała się zawodność działania wynikają-
ca ze znacznego wyeksploatowania większości egzemplarzy  
– w dużej mierze pochodzących z lat 60. i 70. ubiegłego wieku.

Z uwagi na fakt, że pistolet samopowtarzalny jest podstawo-
wym rodzajem uzbrojenia policjanta, należy dążyć do tego, by 
był bronią nowoczesną, wytrzymałą w służbie, niezawodną, 
celną i dysponującą pojemnym, kilkunastonabojowym maga-
zynkiem. Korzystne byłoby także, by był to produkt krajowy, 
co w znacznym stopniu ułatwiłoby zaopatrywanie w niezbęd-
ne części zamienne oraz profesjonalne serwisowanie.
Ponadto niezwykle istotnym aspektem związanym z bronią 
jest amunicja, którą jest ona zasilana.
Jak wcześniej wspomniano, nabój pistoletowy kal. 9x18 mm 
Makarow jest pod względem balistycznym nabojem przesta-
rzałym i zdecydowanie ustępuje pola w tym zakresie nabojowi 
kal. 9x19 mm Parabellum, który stanowi obecnie najpopu-
larniejszy nabój pistoletowy na świecie, a także jest standar-
dowym nabojem pistoletowym użytkowanym przez państwa 
członkowskie NATO.
Świadomość powyższych uwarunkowań zainicjowała proces 
przezbrajania policjantów w nowoczesną broń krótką kal. 
9x19 mm Parabellum. Z uwagi na ograniczenia posiadanych 
środków finansowych, podejmowane początkowo przez Ko-
mendę Główną Policji działania były dalece niewystarczają-
ce, pozwalały bowiem na zakupy relatywnie niewielkiej ilości 
broni.
Pistolet kal. 9x19 mm Glock (mod. 17, 19, 26)

Rok  
realizacji 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 Razem

Zakup  
[szt.] 720 1000 850 1510 500 1915 720 7215

Poprawę sytuacji przyniósł dopiero, ustanowiony w roku 2000, 
wieloletni program rządowy Modernizacja uzbrojenia funk-
cjonariuszy Policji i Straży Granicznej w latach 2001–20031. 
W ramach programu na potrzeby Policji zakupiono prawie 
26 000 pistoletów samopowtarzalnych P-99. Jest to broń pro-
dukowana w radomskiej Fabryce Broni „Łucznik” – Radom 
Sp. z o.o. jako licencyjna wersja pistoletu Walther P-99.
Skalę zakupów dokonanych w ramach programu ilustruje po-
niższa tabela.

Pistolet kal. 9x19 mm P-99

Rok 
realizacji 2001 2002 2003 2004 Razem

Zakup  
[szt.] 2360 5770 10 222 7529 25 881

Po zakończeniu programu, w ramach środków własnych Poli-
cji, zakupiono dodatkowo 6530 szt. pistoletów P-99 (w tym:  
w roku 2005 – 5400 szt. oraz w roku 2006 – 1130 szt.). Ponad-
to w latach 2004–2006 zakupiono niewielką liczbę (363 szt.) 
pistoletów Glock (modele 17, 19 oraz 26).

Modernizacja wyposażenia Policji
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Modernizacja wyposażenia policji

Kontynuacja przezbrajania Policji w broń kal. 9x19 Parabel-
lum stała się możliwa z chwilą wejścia w życie Programu 
modernizacji formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego 
na lata 2007–20092. W ramach programu oraz wygospodaro-
wanych przez Policję środków własnych, w latach 2007–2010 
zakupiono niemal 44 000 pistoletów P-99 oraz Glock (vide 
tabela poniżej).

Rok  
realizacji 2007 2008 2009 2010 Razem

Zakup  
[szt.]

Pistolet P-99

– 14 640 7434 14 996 37 070

Zakup  
[szt.]

Pistolet Glock

4784 2113 – – 6897

Kolejne zakupy nowoczesnych pistoletów miały miejsce  
w 2013 r., zakupiono 10 000 szt. pistoletów P-99, w tym  
9500 szt. w wersji bojowej i 500 szt. w wersji szkolnej, prze-
znaczonej do prowadzenia treningu bezstrzałowego. Kolejne 
500 szt. pistoletów szkolnych zakupiono w 2014 r. – w efekcie 
uzyskano 100% zabezpie-
czenia potrzeb szkół poli-
cyjnych.
Należy podkreślić, że za-
kupy broni szkolnej były 
wywołane potrzebą dopo-
sażenia szkół oraz ośrodków 
szkolenia Policji w broń przystosowaną 
do intensywnej eksploatacji w ramach tzw. 
treningu bezstrzałowego (strzelanie „na su-
cho” – tj. bez naboju załadowanego do komory nabojowej).
Doświadczenia zebrane w trakcie realizowanych w Policji 
szkoleń strzeleckich dowiodły, że broń seryjna nie jest w sta-
nie podołać trudom tak szczególnego rodzaju użytkowania. 
Niektóre podzespoły – zwłaszcza elementy zespołu spustowo-
-uderzeniowego oraz zamek w trakcie strzelania „na sucho” 
– są poddane szczególnie niekorzystnym, z punktu widzenia 
żywotności broni, obciążeniom mechanicznym. W efekcie 
procesy zmęczeniowe z czasem prowadzą do powstania uszko-
dzeń uniemożliwiających dalsze użytkowanie broni. Skutkuje 
to koniecznością przeprowadzenia kosztownej naprawy lub 
wycofania broni z eksploatacji.

PLANy NA PRZysZłOść
Policja planuje zakup w 2015 r. ok. 13 500 szt. pistoletów sa-
mopowtarzalnych kal. 9x19 mm Parabellum. W przypadku 
zrealizowania zakupów na stanie Policji będzie się znajdować 
ok. 106 500 szt. nowoczesnych pistoletów, co w pełni zabez-
pieczy potrzeby Policji w odniesieniu do aktualnego stanu za-
trudnienia3. 
Należy w tym miejscu nadmienić, że zabezpieczenie potrzeb wy-
nikających ze stanu zatrudnienia nie jest tożsame z zakończeniem 
procesu przezbrojenia funkcjonariuszy. W celu całkowitego wy-
cofania z eksploatacji w Policji pistoletów zasilanych amunicją 
Makarow, a tym samym zunifikowania kalibru amunicji pistole-
towej do standardu 9x19 mm Parabellum niezbędne jest zaspo-
kojenie potrzeb uwarunkowanych naliczeniami wynikającymi  
z obowiązujących w Policji norm należności oraz koniecznością 
zapewnienia wymaganego poziomu zapasu eksploatacyjnego.
Powyższe oznacza, że ostateczne zakończenie procesu prze-
zbrojenia Policji w nowoczesną broń krótką będzie wyma-
gać, w najbliższych latach, dokonania zakupu dodatkowych  
13–14 tys. pistoletów.

AmuNicjA NieTOKsycZNA
Przeprowadzona w ostatnim czasie komplek-
sowa analiza czynników szkodliwych wy-

stępujących w środowisku pracy policyjnych 
instruktorów wyszkolenia strzeleckiego wykaza-

ła konieczność realizacji szkoleń strzeleckich 
w Policji z jak najszerszym wykorzystaniem 
amunicji nietoksycznej – tj. takiej, której kon-
strukcja ogranicza ryzyko emisji metali cięż-
kich (ołowiu, antymonu, baru, rtęci) oraz ich 
związków do środowiska.
W 2014 r. Policja zakupiła ponad 5 mln szt. 

nabojów kal. 9x19 mm Parabellum z pociskiem 
typu TFMJ (total full metal jacket), w których ołowiany rdzeń 
pocisku, łącznie z częścią denną, jest zasłonięty płaszczem. 
Do końca 2014 r. planowany jest zakup dodatkowych 2,3 mln szt.
Dążeniem Policji jest, aby w szkoleniach strzeleckich amu-
nicja nietoksyczna całkowicie zastąpiła amunicję stosowaną 
dotychczas.

1. Pistolet samopowtarzalny P-99; 2. Glock 17; 3. Glock 19; 4. Glock 26
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ZesTAwy PRZeciwudeRZeNiOwe  
NOwej geNeRAcji

W związku z realizowanym przez Policję zadaniem za-
pewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas 
operacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA „EURO 
2012” Biuro Logistyki Policji KGP w ramach zabezpie-
czenia logistycznego dokonało zakupu 5500 kpl. zestawów 
przeciwuderzeniowych na potrzeby policjantów oddziałów 
prewencji Policji. 
Przedmiotowy zakup był realizowany w ramach projektu 
Doposażenie sił policyjnych w niezbędny sprzęt uzbrojenia  
i wyposażenia specjalnego, a poprzedzały go prace nad no-
wym wzorem ww. zestawów. W tym celu, decyzją dyrektora 
Biura Logistyki Policji KGP, został powołany zespół robo-
czy, składający się z przedstawicieli Głównego Sztabu Policji 
KGP, oddziałów prewencji Policji i Biura Logistyki Policji 
KGP, do opracowania wstępnych założeń konstrukcyjnych 
nowej ochrony osobistej. Na podstawie określonych przez 
Komendę Główną Policji wymagań, Instytut Technologii Bez-
pieczeństwa „Moratex” w Łodzi przygotował dokumentację 
techniczną zestawu przeciwuderzeniowego nowego wzoru.  
W skład zestawu wchodzą następujące elementy: 

kamizelka przeciwuderzeniowa z ochraniaczami barków   ▪
i ramion,
ochraniacze przedramion,  ▪
ochraniacze nóg,  ▪
ochraniacze ud, ▪
rękawice przeciwuderzeniowe. ▪

Nowe wzory ochrony osobistej zostały poddane testowaniu 
przez policjantów oddziałów prewencji Policji w wybranych 
jednostkach Policji celem dokonania oceny użytkowej w wa-
runkach służby. Bezpośredni nadzór nad testowaniem spra-
wował (w porozumieniu z BLP KGP) Główny Sztab Policji 
KGP z udziałem pracowników ITB „Moratex”. Opinie i uwagi 
testujących zostały przedstawione w ankietach, opracowanych 
przez ITB „Moratex” we współpracy z Komendą Główną Po-
licji. Dodatkowo zorganizowano spotkanie zespołu z testują-
cymi policjantami i pracownikami instytutu. Podczas niego 
przedstawiono uwagi dotyczące nowych zestawów. Pozwoliło 
to na opracowanie analizy wyników testów użytkowych oraz 
wprowadzenie stosownych poprawek do dokumentacji tech-
nicznej. 

Należy podkreślić, że w zaprojektowanym przez instytut ze-
stawie przeciwuderzeniowym zastosowano surowce najnow-
szej generacji oraz wykorzystano światowe trendy w produk-
cji tego typu wyrobów. Przedmiotowy zestaw stanowi ochro-
nę w obrębie powierzchni osłanianych, minimalizując skutki 
uderzeń niebezpiecznymi przedmiotami. Przyjęte rozwiązania 
konstrukcyjne zostały zgłoszone w Urzędzie Patentowym 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dostawy 5500 kpl. zestawów były realizowane zgodnie z za-
pisami umowy, w dwóch terminach: I partia – do 9 grudnia 
2011 r., II partia – do 15 marca 2012 r. 

liczba zestawów przeciwuderzeniowych, którą otrzymały 
poszczególne jednostki Policji

jednostka Policji
Liczba zestawów 

otrzymanych
w 2011 r.

Liczba zestawów 
otrzymanych

w 2012 r.

KwP w Białymstoku 188 kpl.

KwP w Bydgoszczy 188 kpl.

KwP w gdańsku 282 kpl. 15 kpl.

KwP w gorzowie wlkp. 88 kpl.

KwP w Katowicach 564 kpl. 176 kpl.

KwP w Kielcach 176 kpl.

KwP w Krakowie 376 kpl. 22 kpl.

KwP w Lublinie 208 kpl.

KwP w łodzi 282 kpl.

KwP w Olsztynie 188 kpl.

KwP w Opolu 110 kpl.

KwP w Poznaniu 376 kpl. 22 kpl.

KwP zs. w Radomiu 220 kpl.

KwP w Rzeszowie 188 kpl.

KwP w szczecinie 282 kpl.

KwP we wrocławiu 370 kpl. 22 kpl.

KsP 1127 kpl. 30 kpl.

RAZEM 5500 kpl.

 Zestawy przeciwuderzeniowe
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zakupy sprzętu transportowego

W 2014 r. Biuro Logistyki Policji KGP koordynuje oraz reali-
zuje zakupy ponad 1600 szt. sprzętu transportowego, których 
łączna wartość wynosi prawie 110 mln zł. Choć są one jeszcze 
w fazie realizacji, można już stwierdzić, że będą to najwięk-
sze zakupy sprzętu transportowego od 2009 r. Ze względu na 
tak dużą skalę zakupów większość postępowań przetargo-
wych jest prowadzona przez jednostki terenowe Policji, a BLP 
KGP koordynuje działania w tym zakresie. Pojazdy są suk-
cesywnie dostarczane do komend wojewódzkich (Stołecznej) 
Policji. Zawierane są także kolejne umowy na ich dostawy.  
W tym roku policjanci otrzymają samochody marek: Opel 
Astra, Kia Cee’d, Škoda Yeti, Kia Venga, Opel Corsa, Hyun-
dai i20 i Škoda Rapid. Ponadto w ostatniej fazie realizacji są 
zakupy prawie 40 łodzi.
Dużą część zakupów stanowi tzw. sponsoring, czyli zakupy 
współfinansowane przez jednostki samorządu terytorialnego 
oraz Komendę Główną Policji. W 2014 r. zostanie zakupio-
nych ponad 820 pojazdów za łączną kwotę ponad 48,5 mln zł,  
z czego ponad 24,5 mln zł to środki finansowe pozyskane od sa-
morządów na Fundusz Wsparcia Policji finansujący zakupy  
w ramach sponsoringu. Z tych środków są lub będą kupowa-
ne: samochody osobowe oznakowane, nieoznakowane, samo-
chody osobowe terenowe oraz typu furgon. Pozostałą część tej 
dużej inwestycji stanowią zakupy ze środków budżetowych  

– blisko  720 pojazdów za kwotę ok. 50,5 mln zł – a także za-
kupy realizowane przez BLP KGP w ramach środków finan-
sowych pochodzących z funduszy pomocowych oraz rezerw 
celowych. Z tych środków zostaną zakupione 33 pojazdy oraz 
38 łodzi za kwotę ok.10 mln zł. 

Trzeba zaznaczyć, że w trakcie produkcji nowych zestawów, 
w siedzibach firm były prowadzone czynności związane  
z nadzorem nad realizacją umowy przez zespół monitoru-
jący Komendy Głównej Policji oraz przedstawicieli ITB  
„Moratex”. Procedury kontrolne obejmowały oględziny ze-
wnętrzne – ocenę jakości i estetyki wykonania, sprawdzono 
też wymiary elementów zestawu według tabel zamieszczonych  
w dokumentacji technicznej, a instytut dokonał laboratoryj-
nych badań niszczących, w celu wyznaczenia parametrów 
odporności elementów zestawu na uderzenia oraz badań po-
twierdzających wskaźniki użytkowe zestawu określone w do-
kumentacji technicznej. Nowe zestawy przeciwuderzeniowe, 
przekazane do jednostek Policji, posiadają potwierdzenie ja-
kości, tj. wystawioną przez ITB „Moratex” deklarację zgodno-
ści w zakresie obronności i bezpieczeństwa OiB. 

Robert Stanicki, starszy specjalista Wydziału Koordynacji 
Gospodarki Uzbrojeniem i Techniką Policyjną 

Danuta Urbańska, główny specjalista Wydziału Koordynacji 
Gospodarki Kwatermistrzowskiej 

1 Uchwała Rady Ministrów nr 20 z dnia 28 stycznia 2003 r.
2 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu mo-

dernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożar-
nej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007–2009” (Dz. U. Nr 35,  
poz. 213).

3 Zgodnie z obowiązującymi normami należności uzbrojenia, funk-
cjonariusze niektórych służb Policji mogą być wyposażeni w więcej 
niż jedną jednostkę broni palnej krótkiej.

Największe od kilku lat  
zakupy sprzętu transportowego
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 samochód oznakowany kia cee’d

Summary
Police equipment modernisation
Operations taken by Logistics Bureau of National Police 
Headquarters aim to increase efficiency of functioning the police 
and strengthen police officers’ personal safety. The article presents 
stages of work on modernisation of police equipment (e.g. handguns 
and anti-riot sets) that was given police officers to use during their 
everyday service. 

Tłumaczenie: Joanna Łaszyn, WP csP


