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Działają wspólnie i wspólnie się szkolą

20.11.2012

W dniach 05.11-16.11.2012 w Ośrodku Szkolenia Policji Federalnej
Niemiec w Neustrelitz funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w
Zgorzelcu razem z funkcjonariuszami placówek ze Świecka i Szczecina
oraz funkcjonariuszami Policji Federalnej Niemiec odpowiednich
inspekcji uczestniczyli w szkoleniu „Multiplikatorów wspólnych Polsko-
Niemieckich patroli”. Szkolenie miało na celu przygotowanie
funkcjonariuszy do prowadzenia szkoleń w macierzystych placówkach z
zakresy wspólnej służby razem z Funkcjonariuszami BPol w ramach
pilotażowych Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek. Szkolenie
miało na celu wypracowanie wspólnej dla wszystkich placówek, w
oparciu o istniejące przepisy prawa obu stron, metodyki działań dla
wspólnych patroli Polskiej Straży Granicznej i Policji Federalnej
Niemiec mających działać na całej granicy Polski z Republiką
Federalną Niemiec.

W dniach 05.11-16.11.2012 w Ośrodku Szkolenia Policji Federalnej Niemiec w Neustrelitz
funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu razem z funkcjonariuszami
placówek  ze  Świecka  i  Szczecina  oraz  funkcjonariuszami  Policji  Federalnej  Niemiec
odpowiednich  inspekcji  uczestniczyli  w  szkoleniu  „Multiplikatorów wspólnych  Polsko-
Niemieckich  patroli”.  Szkolenie  miało  na  celu  przygotowanie  funkcjonariuszy  do
prowadzenia szkoleń w macierzystych placówkach z zakresy wspólnej służby razem z
Funkcjonariuszami  BPol  w  ramach  pilotażowych  Wspólnych  Polsko-Niemieckich
Placówek. Szkolenie miało na celu wypracowanie wspólnej dla wszystkich placówek, w
oparciu o istniejące przepisy prawa obu stron, metodyki działań dla wspólnych patroli
Polskiej Straży Granicznej i Policji Federalnej Niemiec mających działać na całej granicy
Polski z Republiką Federalną Niemiec.

W trakcie szkolenia funkcjonariusze nabyli odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną
niezbędną do wykonywania obowiązków w służbie jak również w celu przekazania tej
wiedzy  swoim kolegom.  Brali  udział  w  szkoleniu  jazdy  pościgowej  oraz  w  trudnych
warunkach  drogowych  na  specjalnie  przygotowanym  torze  na  lotnisku.  Dodatkowo
korzystali  z  „symulatora  dachowania”  gdzie  uczyli  się  zachowań  towarzyszących



wypadkom samochodowym. W trakcie szkolenia funkcjonariusze mieli okazję wykorzystać
zdobytą wiedzę w praktycznych działaniach zarówno po stronie niemieckiej jak i polskiej
podczas wspólnych działań Schwedt oraz Kołbaskowie.

W wyniku działań ujawniono dwa pojazdy pochodzące z kradzieży, zatrzymano jednego
sprawcę oraz ukarano jednego obcokrajowca z art.  49a kw za przekroczenie granicy
państwowej wbrew przepisom.

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymali certyfikat multiplikatora dający im prawo do
szkolenia funkcjonariuszy z zakresu wspólnych patroli w ramach pilotażowego projektu
„Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek”.
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