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Wspólne szkolenie polskich i niemieckich funkcjonariuszy

11.03.2015

W dniach 10-11 marca 2015 r. funkcjonariusze uczestniczący w
pilotażowym projekcie „Wspólna Polsko – Niemiecka Placówka w
Świecku” wzięli udział w szkoleniu zawodowym z profilaktyki
korupcyjnej w świetle polskiego i niemieckiego prawa. Otwarcia
szkolenia dokonał płk SG Tomasz Michalski – Zastępca Komendanta
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, a jednocześnie
koordynator ds. pilotażowego projektu „Wspólne polsko – niemieckie
placówki z mieszaną obsadą”. Delegacji niemieckiej przewodniczył POR
Wilhelm Borgert – kierownik Inspekcji Policji Federalnej we
Frankfurcie nad Odrą; w otwarciu uczestniczyli również komendant
PSG w Świecku ppłk SG Krzysztof Krawiec oraz naczelnik Wydziału
Zamiejscowego BSW ppłk SG Zbigniew Żurawiecki.

W dniach 10-11 marca 2015 r. funkcjonariusze uczestniczący w pilotażowym projekcie
„Wspólna Polsko – Niemiecka Placówka w Świecku” wzięli udział w szkoleniu zawodowym
z profilaktyki korupcyjnej w świetle polskiego i niemieckiego prawa. Otwarcia szkolenia
dokonał płk SG Tomasz Michalski – Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału
Straży Granicznej, a jednocześnie koordynator ds. pilotażowego projektu „Wspólne polsko
–  niemieckie  placówki  z  mieszaną obsadą”.  Delegacji  niemieckiej  przewodniczył  POR
Wilhelm Borgert – kierownik Inspekcji Policji Federalnej we Frankfurcie nad Odrą; w
otwarciu uczestniczyli również komendant PSG w Świecku ppłk SG Krzysztof Krawiec
oraz naczelnik Wydziału Zamiejscowego BSW ppłk SG Zbigniew Żurawiecki.
Szkolenie przeprowadzili polscy i niemieccy funkcjonariusze zajmujący się w codziennej
służbie  profilaktyką  antykorupcyjną:  ppłk  SG  Robert  Chrzuszcz,  płk  SG  Krzysztof
Kruciński,  PHK  Torsten  Henkel,  EPHK  Isabelle  Borgert.  Funkcjonariusze  SG  i
Bundespolizei  zostali  zapoznani  m.in.  z  zagadnieniami  korupcji  i  aspektami
dyscyplinarnymi;  wszystkie  zagadnienia  omawiano  z  punktu  widzenia  prawodawstwa
zarówno polskiego, jak i niemieckiego.
Szkolenia tzw. antykorupcyjne w Straży Granicznej są przeprowadzane dla wszystkich
funkcjonariuszy  i  pracowników  cyklicznie  od  kilku  lat,  pierwszy  raz  jednak
przeprowadzono  z  tej  tematyki  wspólne  polsko  –  niemieckie  szkolenie.  W przyszłym



tygodniu taki sam kurs odbędzie się w drugiej pilotażowej placówce NoOSG – Wspólnej
Niemiecko – Polskiej Placówce w Ludwigsdorfie.
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