
 
 
 

 
 

SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY ŚREDNIEJ W WERSJI „OK” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pojazd „OK.” wykorzystywany przez Policję głównie do zadań patrolowych. W jego wnętrzu 
mogą być wykonywane podstawowe czynności służbowe takie jak: 
- kontrola dokumentów osób i pojazdów, 
- kontrola osób, 
- przewóz osób zatrzymanych, 
- sprawdzanie osób i pojazdów w bazach danych, 
- sporządzanie dokumentacji służbowej, 
Pojazd „OK.” może być: 
- użytkowany we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych 
w polskiej strefie klimatycznej, 

- użytkowany na drogach twardych i gruntowych utwardzonych, zarówno na długich trasach, 
jak i na krótkich odcinkach (np. na obszarze miasta), 

- garażowany głównie na wolnym powietrzu, 
- naprawiany w resortowych stacjach obsługi samochodów lub autoryzowanych stacjach 
obsługowych producenta. 

 
1) Pojazd spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, Obrony Narodowej oraz sprawiedliwości z dnia 18 maja 2000r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, 
Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. Nr 
45, poz.524) w zakresie ustalonym dla pojazdu specjalizowanego 
2) Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące  montażu 
policyjnego wyposażenia specjalnego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia 
uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. 

 
Parametry  techniczne oraz wyposażenie  samochodu „OK”. 

 

Samochód bazowy FORD Fusion Wartość 

Rodzaj silnika benzynowy 

Pojemność skokowa silnika 1.4 
Moc 80 
Prędkość max. 163 
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Rozstaw osi min.  2.486 
Wspomaganie układu kierowniczego  

Światła przeciwmgielne przednie  
Tarcze kół stalowe  
Skrzynia biegów manualna 

Pojemność zbiornika paliwa 40                     
Pojemność bagażnika 402                     

Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera  
ABS  
Opony   R-15 

Ogumienie letnie z felgami  (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe) 5 
Ogumienie zimowe z felgami (4 szt.) 4 
Rodzaj nadwozia (4 lub 5-cio drzwiowe) hatchback 

Nadwozie wykonane z blachy ocynkowanej  
Szperacz – przenośna lampa halogenowa o mocy ok. 55 W zasilana z gniazda zapalniczki, 
długość przewodu zasilającego ok. 4 m. 
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Składany lub łatwy do demontażu blat (podkładka) umożliwiająca sporządzanie notatek, 
umieszczony w pobliżu siedzenia kierowcy, mocowany doraźnie na kole kierownicy 
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Kolor nadwozia granatowy  
Pojazd OK posiada: 
-Przeźroczystą osłonę oddzielającą przedział dla zatrzymanych od części pojazdu przeznaczonej dla 
policjantów spełniającą następujące wymagania użytkowe: 

- wykonana z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne i wyprofilowana stosownie do kształtu 
oparć siedzeń dla policjantów, 

- zajmować całą przestrzeń pomiędzy słupkami nadwozia, podłogą i sufitem, 
- posiadać wentylatory zapewniające wymuszoną cyrkulację powietrza we wnętrzu przedziału dla 
zatrzymanych oraz komunikację między policjantami, a osobami zatrzymanymi. 

-Siedzenia dla policjantów wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne i łatwego 
do utrzymania w czystości. 
-Podłoga i siedziska przedziału dla zatrzymanych wykonane z materiałów odpornych na zniszczenie i 
przystosowanie do zmywania wodą. Siedziska i oparcia dla zatrzymanych o obniżonym komforcie, 
wykonane z tworzywa, odpowiednio wyprofilowane z pasami bezpieczeństwa. 
-W drzwiach przedziału dla zatrzymanych stałe szyby. 
-Drzwi przedziału dla zatrzymanych pozbawione klamek wewnętrznych, wyposażone w dodatkowe 
urządzenia techniczne uniemożliwiające otwarcie drzwi przedziału z zewnątrz, bez wcześniejszego otwarcia 
drzwi przednich nadwozia. 
-Przedział dla zatrzymanych wyposażony w oświetlenie wewnętrzne z osłoną oraz uchwyty (pętle z 
osłoniętej linki stalowej) zamocowane przy siedziskach dla zatrzymanych, przeznaczone do mocowania 
kajdanek, dla uniemożliwienia ucieczki lub ograniczenia skutków agresji osób zatrzymanych. 
-Przedział dla policjantów posiada: 

- Oświetlenie umożliwiające czytanie, sporządzanie dokumentacji itp., 
- Uniwersalny uchwyt do broni. 

-Dodatkowe dwa gniazda zapalniczki zamontowane na desce rozdzielczej w jej lewej i prawej skrajnej 
dolnej części. Wszystkie gniazda zapalniczek powinny zasilane, bez względu na położenie włącznika 
zapłonu. 

Instalacja łączności radiowej. 
1) Pojazd „OK” przystosowany do montażu w kabinie kierowcy trzech zestawów radiotelefonów: 

a) radiotelefonu przewoźnego na pasmo VHF (148¸174 MHz), 
b) radiotelefonu przewoźnego na pasmo UHF (380¸462 MHz) lub adaptera samochodowego do 

radiotelefonu noszonego na to pasmo, 
c) zestawu samochodowego do telefonu komórkowego GSM. 

Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten zapewniają im właściwą przeciwwagę 
elektromagnetyczną oraz gwarantują dookólną charakterystykę promieniowania anten.  

 3) Instalacja elektryczna pojazdu „OK” przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej: 
Sygnalizacja uprzywilejowana pojazdu w ruchu drogowym. 

Na dachu samochodu lampa zespolona z dwiema lampami ostrzegawczymi koloru niebieskiego (wykonanymi 
z poliwęglanu) z obrotowymi odbłyśnikami oraz głośnikiem urządzenia rozgłoszeniowego i podświetlanymi 
napisami „POLICJA” z przodu i z tyłu  (typ LZ lub równoważna).  
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    - podświetlenie napisu „POLICJA” w lampie sygnalizacji uprzywilejowania włączone jedynie wraz ze 
światłami zewnętrznymi pojazdu. 
Kolorystyka i oznakowanie pojazdu. 

Samochód osobowy oznakowany policyjny w wersji „OK.” : 
a) posiada barwę nadwozia granatową z wyłączeniem lewych i prawych drzwi bocznych (przednich i 

tylnych, które mają kolor biały (oklejane folią samochodową nieodblaskową 3M o symbolu 100-10 lub 
równoważną), 

b) oznakowany pasem wyróżniającym barwy białej odblaskowej wykonanym z folii 3M o symbolu       580-
10 z naniesionymi fabrycznie – trudnopodrabialnym, mającym cechy hologramu i znaku wodnego 
widocznego po podświetleniu pasa – emblematem Policji „P” lub równoważny. 

c) posiada naklejony na pasie wyróżniającym na drzwiach bocznych przednich lewych i prawych napis 
POLICJA w kolorze granatowym odblaskowym, w odcieniu koloru nadwozia – wykonany z folii 3M. 

8. Dodatkowe wyposażenie samochodu. 
1) Osłony przeciwbłotne kół przednich i tylnich. 
2) Gaśnica proszkowa 1 kg zamontowana w zasięgu kierowcy. 
3) Apteczka samochodowa. 
4) Trójkąt ostrzegawczy wystawiany na zewnątrz pojazdu. 
5) Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowany w zasięgu ręki obu policjantów. 

     6)  Linka holownicza standardowa. 
7)  Zestaw podręcznych narzędzi. 
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