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POLICYJNE RADIOWOZY I INNE POJAZDY
Do zapewnienia wymaganej, wysokiej mobilności służb Policji realizujących ustawowe zadania
Policji związane z bezpieczeństwem i ochroną porządku publicznego, koniecznym jest posiadanie
odpowiedniej liczby i struktury pojazdów samochodowych, łodzi motorowych i innych środków
transportu kołowego. Formacja Policji dysponuje największą ﬂotą sprzętu transportowego wśród
jednostek rządowych.
Aktualnie polska Policja wykorzystuje (wg stanu na dzień 01.01.2018 r.) 21 584 szt.
sprzętu transportowego, w tym:
samochody osobowe – 14 082 szt.,
samochody osobowe terenowe – 714 szt.,
samochody furgon – 4 258 szt.,
samochody ciężarowe – 66 szt.,
autobusy – 96 szt.,
samochody specjalistyczne – 451 szt.,
łodzie motorowe – 323 szt.,
motocykle – 1 008 szt.,
przyczepy – 483 szt.,
pozostały sprzęt transportowy – 103 szt.
Główne marki i modele to:
Samochody osobowe:
Kia (Cee’d, Venga) – 5 732 szt.,
Opel (Astra, Vectra, Corsa, Insignia, Mokka) – 2 785 szt.,
Fiat (Stilo, Bravo, Palio) – 1 044 szt.,
Skoda (Octavia, Fabia, Superb, Rapid) – 968 szt.,
Hyundai (i30, i20, Elantra) – 589 szt.
Samochody osobowe terenowe:
Nissan (Pathﬁnder,Terrano, Patrol, X-Trail, Navara) – 204 szt.,
Kia (Sorento, Sportage) – 144 szt.,
Land Rover (Defender, Freelander) – 89 szt.,
Mitsubishi (L200, Pajero) – 126 szt.,
Toyota (Hilux, Land Cruiser, Rav) – 48 szt.
Samochody furgon i mikrobus:
Fiat (Ducato, Doblo) – 1 899 szt.,

VW (Transporter, Crafter, Multivan, Caddy) – 596 szt.,
Mercedes (Sprinter, Vito, Viano) – 637 szt.,
Renault (Traﬃc, Master, Kangoo) – 506 szt.,
Opel (Movano, Vivaro) – 236 szt.
Pojazdy te decydują o mobilności wszystkich służb policyjnych. Samochody nieoznakowane przeznaczone są głównie dla
służby kryminalnej i śledczej w celu prowadzenia działań operacyjnych, natomiast samochody oznakowane kierowane
do służby ruchu drogowego i prewencji. W użytkowaniu jednostek Policji znajdują się również pojazdy specjalistyczne
takie jak: armatki wodne, duże więźniarki, ambulanse sanitarne, ruchome stanowiska dowodzenia, ambulanse
pirotechniczne, itp. Pojazdy te przeznaczone są w większości dla wyspecjalizowanych jednostek Policji w celu
zatrzymywania i konwojowania niebezpiecznych przestępców, zwalczanie naruszeń porządku publicznego o charakterze
masowym, neutralizacja ładunków wybuchowych, itp.
W 2017 r. do komend i komisariatów w całym kraju traﬁło łącznie 1 347 środków transportu o wartości
129, 4 mln zł w tym:
samochody osobowe – 1 068 szt.,
samochody osobowe terenowe – 36 szt.,
samochody furgon – 192 szt.,
pojazdy specjalistyczne (ambulans pirotechniczny) - 6 szt.,
pozostały sprzęt transportowy (motocykle, lawety, ciężarowy, przyczepy, itp. – 32 szt.,
łodzie motorowe – 13 szt.
W ramach ww. kwoty zakupionych zostało 705 samochodów ze środków pozyskanych od samorządów lokalnych na
Fundusz Wsparcia Policji i środków budżetowych z tzw. „sponsoringu”. Ponadto, ze środków pomocowych i rezerw
celowych, tj.:
1. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało zakupione9 szt.łodzi motorowych za
kwotę 2,028 mln zł.,
2. Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało zakupione 39 szt. sprzętu
transportowego za kwotę 4 115 mln zł.,
3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostało zakupionych 140 pojazdów za kwotę 13,7 mln zł.
(100 samochodów osobowych oznakowanych i 40 samochodów osobowych nieoznakowanych wyposażonych w
videorejestrator) Kolejne 600 pojazdów (100 samochodów osobowych nieoznakowanych z videorejestratorem
oraz 500 samochodów osobowych oznakowanych) traﬁ do służby ruchu drogowego w 2018 r.
4. Rezerw celowych zakupione zostało 131 szt. sprzętu transportowego za kwotę 12,9 mln.
Wprowadzenie nowego sprzętu pozwoli na szeroką wymianę pojazdów wyeksploatowanych w podstawowych grupach,
generujących wysokie koszty utrzymania. W miejsce wycofanego sprzętu wprowadzono sprzęt, charakteryzujący się
nowoczesnymi parametrami technicznymi i funkcjonalnymi, lepszym wyposażeniem podwyższającym bezpieczeństwo i
komfort pracy policjantów.
W 2017 r. w KGP opracowano 26 specyﬁkacji technicznych na podstawie których są dokonywane zakupy sprzętu
transportowego. Opracowano specyﬁkacje techniczne na następujący sprzęt: pojazdy furgon nieoznakowany dla służb
antyterrorystycznych, pojazdy furgon do przewozu psów służbowych, pojazdy osobowe terenowe nieoznakowane, pickup nieoznakowane, pojazd furgon dla negocjatora, pojazdy nieoznakowane typu SUV o podwyższonych parametrach dla
CBŚP, pojazdy furgon nieoznakowany dla 6/7 osób dla CBŚP. samochody osobowe oznakowane i nieoznakowane typu
SUV, segmentu rynkowego A i B, C, C kombi, ambulanse pirotechniczne.
Ciągłej modyﬁkacji podlegają wymagania na inne użytkowane w Policji pojazdy

