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AMUNICJA DLA POLICYJNYCH
KONTRTERRORYSTÓW
Poznaliśmy dostawców nowej amunicji oraz granatów dla policjantów z Centralnego Pododdziału
Kontrterrorystycznego Policji "BOA". Cały projekt był współﬁnansowany przez Unię Europejską ze
środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Wypracowanie
mechanizmów reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym przez BOA KGP” i
został podzielony na siedem części. Tym samym, operatorzy BOA zyskają nową amunicję kalibrów 9
mm, 5,56 mm, .308 Lapua Scenar oraz granaty 1 i 9 hukowo-błyskowe.
W przypadku zakupu naboi pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum, z pociskiem całkowicie pokrytym
płaszczem, pojawiły się dwie oferty. Policja wybrała tą pochodzącą z warszawskiej frimy CENZIN Sp. z
o.o. Ostatecznie 562 500 sztuk naboi pistoletowych kosztować ma 393 750 zł, należy zaznaczyć, iż
początkowo koszt zamówienia szacowano na 411 585,37 zł. Jeśli zaś chodzi o zakup amunicji
treningowej barwiącej kal. 9 mm, przeznaczonej do stosowania z pistoletami Glock FX, w ilości 10 000
sztuk to za dostawy ma być odpowiedzialna katowicka ﬁrma Works 11 Sp. z o.o. Złożyła ona
zwycięską ofertę, wynoszącą 19 069,92 zł. Policja przeznaczyła początkowo na realizację tej części
23 008,13 zł.
Drugie zadanie w przetargu, a więc zakup naboi pośrednich kal. 5,56x45 mm NATO z pociskiem
SS109. W tym przypadku, 562 500 sztuk naboi ma dostarczyć warszawska ﬁrma Mildat Sp. z o.o. Jej
oferta wyniosła 686 250 zł, zaś początkowa, szacunkowa całkowita wartość zamówienia opiewała na
846 036,59 zł. W przypadku zadania obejmującego zakup amunicji treningowej barwiącej kal. 5,56
mm, przeznaczonej do stosowania z adaptorami Simmunition FX, dla karabinków G-36, HK 416, jako
jedyny ofertę złożył warszawski CENZIN. 10 000 sztuk amunicji treningowej kosztowało Policję w
sumie 25 000 zł.
Czytaj też: 3 mld złotych na modernizację służb w tym roku
100 sztuk granatów 1-hukowo-błyskowych, policjantom dostarczy ﬁrma Griﬃn Group S.A. Jej oferta
została przez Policję wybrana spośród dwóch złożonych w ramach tego zadania. Podobnie, zakup
granatów 9-hukowo-błyskowych, tym razem w ilości 50 sztuk, ma być zrealizowany przez Griﬃn
Group S.A. Ostatecznie, w ramach siódmego zadania naboje karabinowe kal. 308 Lapua Scenar ma
dostarczyć THZ Incorsa Sp. z o.o. Do funkcjonariuszy z BOA ma traﬁć 32 700 sztuk tego rodzaju
amunicji, wartej 175 272 euro.
Przypomnijmy, że obecne zakupy dla BOA były możliwe m.in. dlatego, że podpisane zostało
porozumienie ﬁnansowe dot. projektu wzmacniania możliwości jednostki. Sygnowano je jeszcze 25
maja 2018 r., a jak poinformowała KGP, zakłada ono poprawę efektywności działania w przypadku
zdarzenia o charakterze terrorystycznym, "przyczyniając się do wzrostu zdolności Państwa w ochronie

swoich obywateli". Projekt podzielony jest na bloki, które w połączeniu będą stanowić całość w
przypadku prowadzenia działań bojowych lub zdarzeń kryzysowych.
Czytaj też: "SPEED" na ogonie. Ponad 7,7 tys. mandatów od nowej grupy policyjnej
BOA KGP planuje tym samym przeprowadzać cykle szkoleń na obiektach transportu zbiorowego,
szkolenia podnoszące umiejętności strzeleckie oraz wypracować procedury prowadzenia działań
bojowych z wykorzystaniem ładunków wybuchowych. W ramach projektu zostaną także
wypracowywane/ doprecyzowane rozwiązania taktyczne, będą również ćwiczone procedury mające na
celu pomoc ludziom dotkniętym działaniami terrorystycznymi. "BOA KGP po nabyciu nowych
umiejętności będzie je rozpowszechniać i propagować, także w związku ze swoimi zadaniami
opiniodawczo/analitycznymi dotyczącymi różnych aspektów zwalczania terroryzmu" - podkreśla
Komenda. Doświadczenia będą również wdrażane w proces szkolenia wszystkich policyjnych
jednostek antyterrorystycznych.
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