Lp.

Numer projektu

Tytuł projektu

Streszczenie projektu

Beneficjent

Cel szczegółowy

Cel krajowy

Wartość projektu

Wartość
dofinansowania z
FBW

Data
rozpoczęcia
projektu

Data
zakończenia
projektu
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Modernizacja zasobów
teleinformatycznych wspierających
kryminalną analizę operacyjną SG

Wszystkie działania Straży Granicznej w obszarze operacyjno-śledczym, w tym
KAO, ukierunkowane są na zwalczanie i zapobieganie przestępczości
transgranicznej, a co z tym bezpośrednio związane z ochroną i zarządzaniem
granicą państwową i granicą UE. Zakup odpowiedniej ilości najnowszych
licencji oprogramowania specjalistycznego wykorzystywanego w obszarze KAO
w SG pozytywnie wpłynie na jakość procesów wykrywczych mających na celu
Komendant Główny Straży
zwalczanie
Granicznej
i zapobieganie przestępczości realizowanych w SG poprzez:
- efektywne wykorzystanie potencjału wyszkolonych analityków,
- zwiększenie ilości analityków kryminalnych mających dostęp do
specjalistycznego oprogramowania analitycznego,
- możliwość realizowania skomplikowanych KAO na wszystkich szczeblach
struktury organizacyjnej Straży Granicznej (w tym placówki SG).

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK1 - Przestępczość –
4 475 826,52 zł
zapobieganie i
zwalczanie

3 356 869,89 zł

01-01-2017

31-12-2018

Tak

PL/2017/PR/0002

Budowa stanowisk do rejestracji
wizerunku osób

Przedmiotowy projekt stanowi przedsięwzięcie zakładające: zakupu 18
stanowisk do wykonywania zdjęć sygnalitycznych wraz z punktem dostępowym
do Krajowego Systemu Informacji Policyjnej, przyłączenie stanowisk do KSIP
oraz przeszkolenie funkcjonariuszy do obsługi ww. wyposażenia.
Stworzone w ABW stanowiska do rejestracji wizerunku osób pozwolą
Szef Agencji Bezpieczeństwa
funkcjonariuszom ABW na wykonywanie zdjęć, które będą odpowiadały
Wewnętrznego
wymaganiom technicznym stawianym materiałom zamieszczanym w bazach
danych, co znacząco przyspieszy proces weryfikacji tożsamości osób
ukrywających swoją tożsamość. Przyczyni się również do monitorowania
działalności osób powiązanych z organizacjami terrorystycznymi.

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK1 - Przestępczość –
818 341,51 zł
zapobieganie i
zwalczanie

613 756,13 zł

01-04-2017

30-09-2018

Tak

PL/2017/PR/0003

Wnioskodawca przewiduje następujące działania:
1.zaprojektowanie i uruchomienie platformy programowej, integrującej
zapytania do instytucji zewnętrznych;
2.zaprojektowanie i wdrożenie mechanizmów ułatwiających wymianę
informacji pomiędzy systemem zapytań do instytucji zewnętrznych, a
systemami wewnętrznymi ABW;
Zintegrowany system zapytań do
3.modernizację infrastruktury sieciowej i serwerowej w zakresie sprzętu i
Szef Agencji Bezpieczeństwa
zewnętrznych źródeł oraz baz danych oprogramowania;
Wewnętrznego
4.modernizację stanowisk komputerowych użytkowników końcowych wraz z ich
przeszkoleniem.
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia przełoży się bezpośrednio na
zwiększenie możliwości i skuteczności działań ABW w obszarze jej ustawowych
zadań, w tym na wzrost efektywności w zapobieganiu oraz zwalczaniu
przestępczości przez służby specjalne

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK1 - Przestępczość –
2 751 257,59 zł
zapobieganie i
zwalczanie

2 063 443,19 zł

01-04-2017

31-03-2019

Tak

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK1 - Przestępczość –
153 859,85 zł
zapobieganie i
zwalczanie

115 394,37 zł

01-04-2017

31-12-2019

Tak

PL/2017/PR/0001

1

2

3

PL/2017/PR/0005

4

Przedmiotowy projekt był przedsięwzięciem planowanym do realizacji w
okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2019 r. W wyniku jego realizacji w Biurze
Badań Kryminalistycznych ABW, jednostce organizacyjnej Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (realizującej zadania m.in. z zakresu poprawy
jakości zapisów wizyjnych) stworzono stanowisko badawcze, niezbędne do:
1.identyfikacji urządzeń rejestrujących obraz i zapis wideo w sposób cyfrowy;
Stanowisko do identyfikacji urządzeń
2.badania autentyczności materiałów foto/wideo.
Szef Agencji Bezpieczeństwa
oraz badania autentyczności zapisów
W ramach projektu Agencja zakupiła sprzęt teleinformatyczny oraz
Wewnętrznego
wizyjnych
specjalistyczne oprogramowanie, które celem jest zwiększenie skuteczności w
zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, do wykorzystywania do pracy w
bieżącej praktyce eksperckiej. Dodatkowym efektem realizacji przedsięwzięcia
jest wyposażenie w specjalistyczną wiedzę i umiejętności trzech
funkcjonariuszy służb specjalnych.

PL/2017/PR/0006

Realizacja przedsięwzięcia obejmie: opracowanie projektu wielobranżowego
oraz wykonanie remontu i adaptacji pomieszczeń, zakup specjalistycznych
urządzeń wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz odczynników i
materiałów niezbędnych do kompleksowego wyposażenia ciągu badawczego
do pracy z mtDNA i materiałem kostnym, przeszkolenie personelu oraz
Rozszerzenie możliwości identyfikacji opracowanie procedury badawczej dla wdrożonej metodyki. Realizacja
Szef Agencji Bezpieczeństwa
genetycznej o badanie mtDNA oraz projektu rozszerzy dotychczasowe możliwości Biura Badań Kryminalistycznych
Wewnętrznego
materiału kostnego
ABW w zakresie wykonywania badań identyfikacyjnych oraz umożliwią
wykonywanie badań pokrewieństwa (w przypadkach dysponowania
ograniczonym materiałem porównawczym). Badania będą wykorzystywane do
realizacji opinii kryminalistycznych z zakresu badania mtDNA oraz materiału
kostnego, na potrzeby jednostek ABW oraz organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości.

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK1 - Przestępczość –
2 612 411,00 zł
zapobieganie i
zwalczanie

1 959 308,25 zł

01-10-2017

30-09-2021

Nie

PL/2017/PR/0007

Zapewnienie Zarządom Terenowym CBŚP łączności z Europolem poprzez:
rozbudowę infrastruktury sieciowej (podlegającą akredytacji przez ABW),
adaptację pomieszczeń oraz uruchomienie stanowisk dostępowych w każdej
Wdrożenie Systemu Wymiany
jednostce. Wraz z wdrożeniem rozwiązań technicznych zostaną
Informacji z Europolem w Zarządach
Komenda Główna Policji
przeprowadzone odpowiednie szkolenia: dla kadry etatowej z zakresu
Terenowych CBŚP
produktów i usług Europolu, dla użytkowników końcowych z zakresu obsługi
aplikacji SIENA i systemu EIS oraz certyfikowane szkolenie Train-the-Trainer dla
przyszłych trenerów SIENA/EIS.

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK1 - Przestępczość –
297 408,86 zł
wymiana informacji

223 056,61 zł

01-04-2017

30-11-2020

Tak

PL/2017/PR/0008

Budowa centralnego systemu
informacji o plikach związanych z
działalnością przestępczą

Budowa zintegrowanego, centralnego systemu informacji o plikach związanych
z działalnością przestępczą ma na celu gromadzenie w specjalnej bazie haszy
plików zawierających treści przestępcze np. pedofilskie. Baza zostanie
wykorzystana w codziennej analizie i pozwoli na natychmiastową identyfikację
cyfrowych treści przestępczych, które znajdują się już w bazie. Wpłynie to na
znaczące skrócenie czasu pracy analityków śledczych przy jednoczesnym
wielokrotnym wzroście ich skuteczności. System pozwoli także na
Komenda Główna Policji
przełamywanie zabezpieczeń kryptograficznych (opartych na haszach).
Efektem projektu będzie powstanie nowoczesnego systemu informatycznego,
który w sposób znaczący zwiększy efektywność zwalczania przestępstw
komputerowych, cyberprzestępstw lub będzie możliwe zabezpieczenie
cyfrowych danych. Utworzenie CSH umożliwi również wymianę informacji z
innymi międzynarodowymi repozytoriami.

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK1 - Przestępczość –
1 268 047,31 zł
zapobieganie i
zwalczanie

951 035,45 zł

03-04-2017

31-12-2020

Tak

Usprawnienie pracy zespołu
negocjacyjnego w sytuacjach
kryzysowych

W ramach projektu zostanie zwiększony potencjał negocjacyjny negocjatorów
policyjnych poprzez zakup specjalistycznych wielofunkcyjnych telefonów
specjalnych w dwóch modelach oraz przeszkolenie negocjatorów w zakresie
komunikacji przy użyciu tych specjalistycznych narzędzi. Szkolenie zostanie
przeprowadzone przez 2 zaproszonych z zagranicy policyjnych negocjatorów
posiadających w swojej komórce tego typu urządzenie i doświadczenie w jego
Komenda Główna Policji
używaniu. Telefon specjalny stanowi swoistego rodzaju zintegrowany system
komunikacyjny stanowiący wsparcie podczas działań zespołu negocjacyjnego
prowadzącego rozmowy z przestępcą bądź terrorystą w różnych warunkach i
okolicznościach. Dzięki temu rozwiązaniu skróci się czas przekazywania
informacji pomiędzy członkami zespołu negocjacyjnego, a dowodzącym
działaniami policyjnymi.

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK1 - Przestępczość –
726 981,45 zł
zapobieganie i
zwalczanie

545 236,07 zł

03-04-2017

30-04-2019

Tak

Zwiększenie potencjału Policji w
wykonywaniu geoprzestrzennych
analiz kryminalnych

Projekt obejmuje zwiększenie liczby licencji na użytkowane w Policji
oprogramowanie do analizy geoprzestrzennej (wraz z rozszerzeniem
funkcjonalności) dla komórek ds. analizy kryminalnej KGP/KWP/KSP oraz WAK
CBŚP, które będą przypisane do wysokowydajnych komputerów. Projekt
zakłada również przeszkolenie użytkowników końcowych w zakresie
sporządzania analiz, co przyniesie zwiększenie potencjału wykonywania analiz
operacyjnych i strategicznych w oparciu o dane geoprzestrzenne. Zwiększenie Komenda Główna Policji
potencjału Policji w wykonywaniu geoprzestrzennych analiz kryminalnych
przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia możliwości prognozowania
trendów w poszczególnych kategoriach przestępstw, z uwzględnieniem
przestępczości międzynarodowej, zarówno w aspekcie grup przestępczych
działających na terenie krajów członkowskich UE jak i w krajach sąsiadujących z
zewnętrznymi granicami UE.

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK1 - Przestępczość –
3 372 012,90 zł
zapobieganie i
zwalczanie

2 529 009,65 zł

03-07-2017

31-12-2019

Tak

5

6

7

PL/2017/PR/0009

8

PL/2017/PR/0010

9

Wsparcie modernizacji mobilnego
dostępu do systemów
informacyjnych Policji

Zakup ze środków FBW kolejnych 1236 urządzeń oraz przeszkolenie trenerów
obsługi nowoczesnych MTN poprawi efektywność procesu modernizacji i
pozwoli na wizualizowanie patroli na mapie SWD. Ponieważ wymienionych
zostanie około 20% najstarszych urządzeń, a pozostałe obecnie stosowane
Komenda Główna Policji
(kupione w latach 2006-2008) są wysoce awaryjne i niewydajne, to dla
zrealizowania modernizacji w całości niezbędne jest kontynuowanie w
kolejnych latach zakupów MTN z wykorzystaniem wszelkich możliwych źródeł
finansowania.

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK1 - Przestępczość –
7 320 719,35 zł
zapobieganie i
zwalczanie

5 490 539,50 zł

01-04-2017

30-04-2019

Tak

Modernizacja sieci MAN MEWA

Projekt przewiduje modernizację infrastruktury sieci MEWA poprzez:
−zamknięcie istniejących tras kabli światłowodowych w sześciu relacjach na
terenie Warszawy, czyli zapewnienie alternatywnych tras teletransmisyjnych w
sieci wykorzystywanych w wypadku, gdyby jedna
z nich uległa uszkodzeniu. Oprócz zwiększonej odporności sieci na awarię,
nowe połączenia zapewnią jej dostateczną pojemność i wysoką wydolność.
−zwiększenie przepływności pomiędzy ośrodkami przetwarzania danych
systemów policyjnych na łączach szkieletowych do 40Gb Ethernet
Komenda Główna Policji
w obiektach przy ul. Wiśniowej i ul. Barcickiej;
−wymianę modułów liniowych na umożliwiające świadczenie usług
z prędkością 10Gb Ethernet w węzłach Barcicka, Wiśniowa, Olszewska
i w KSP;
−wymianę urządzeń telekomunikacyjnych w węzłach CLKP Ujazdowskie, BOA
Włochowska, KGSG Niepodległości;
−ponowną konfigurację sieci .

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK1 - Przestępczość –
1 854 404,38 zł
zapobieganie i
zwalczanie

1 390 803,26 zł

01-04-2017

31-12-2019

Tak

Obserwacja transgraniczna

Udoskonalenie systemu koordynacji obserwacji transgranicznej, podniesienie
wiedzy specjalistycznej funkcjonariuszy w zakresie wykorzystania systemów
wsparcia techniki operacyjnej, szybkiego reagowania oraz współpracy z BMWP
KGP oraz Biurem SIRENE. Usprawnienie wspólnych działań ze Strażą Graniczną
podczas bezpośredniej współpracy przygranicznej.
Przeprowadzenie kaskadowych szkoleń z wykonywania dokumentacji fotoKomenda Główna Policji
audio-video w okresie utrzymania projektu w ramach własnych przedsięwzięć
szkoleniowych.
Wypracowanie najlepszych i najskuteczniejszych sposobów zapobiegania
przestępczości transgranicznej podczas wspólnych działań Policji polskiej i
krajów UE oraz Straży Granicznej.

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK1 - Przestępczość –
5 905 808,31 zł
zapobieganie i
zwalczanie

4 429 356,23 zł

24-04-2017

31-12-2020

Tak

PL/2017/PR/0014

Wprowadzenie w Policji
elektronicznej rejestracji śladów i
przedmiotów

Zadaniem projektowanego rozwiązania będzie wdrożenie rozwiązań
informatycznych polegających na zastąpieniu opisu śladów i przedmiotów
zabezpieczonych przez funkcjonariuszy Policji oznaczaniem kodem graficznym
QR (ang. Quick Response Code-alfanumeryczny matrycowy kod graficzny)
wygenerowanym przy wykorzystaniu systemu ERCDŚ. Wygenerowany kod
będzie drukowany na wykazie dowodów rzeczowych oraz na specjalnej
etykiecie samoprzylepnej i umieszczany na opakowania śladów/dowodów.
Komenda Główna Policji
Ponadto każdy technik kryminalistyki i inny funkcjonariusz będzie miał
możliwość wygenerowania i wydrukowania kodu kreskowego „Barcode”
identyfikującego tego Policjanta i naklejenia go na metryczkę lub opakowanie
zabezpieczonego przez siebie śladu lub przedmiotu. Wydrukowany kod, także
na specjalnej etykiecie samoprzylepnej, zastąpi stosowany dotychczas lak lub
silikon, na których policjanci odciskali swoje referentki.

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK1 - Przestępczość –
5 457 000,00 zł
zapobieganie i
zwalczanie

4 092 750,00 zł

03-04-2017

31-12-2021

Nie

PL/2017/PR/0015

Celem projektu jest opracowanie dedykowanego, kompleksowego i
zautomatyzowanego oprogramowania pozwalającego na jak najszybsze i
najpełniejsze zabezpieczanie danych cyfrowych (poprzez tworzenie kopii
binarnych oraz zabezpieczanie śladów ulotnych) na miejscu zdarzenia przy
użyciu nowatorskich metod „sifting collectors” oraz „rapid sampling”.
Innowacyjne narzędzie do akwizycji i Oprogramowanie pozwoli również na zabezpieczanie szeregu danych ulotnych
Komenda Główna Policji
zabezpieczenia danych cyfrowych
oraz na ich natychmiastową wstępną analizę. W efekcie realizowanego
projektu powstanie nowoczesne narzędzie informatyczne, które w sposób
znaczący zwiększy efektywność i zakres zabezpieczanych przez organy ścigania
danych cyfrowych. Proponowany projekt przyczyni się więc do znacznego
usprawnienia walki z przestępstwami komputerowymi, a ponadto do obniżenia
jej kosztów.

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK1 - Przestępczość –
3 281 150,53 zł
zapobieganie i
zwalczanie

2 460 862,90 zł

03-07-2017

30-09-2022

Nie

PL/2017/PR/0011

10

PL/2017/PR/0012

11

PL/2017/PR/0013

12

13

14

Projekt ma charakter inwestycyjny. Głównymi działaniami w projekcie jest
przeprowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń technicznych i
funkcjonalnych jakie mają spełniać planowane do zakupu łodzie (2);
przeprowadzenie postępowania przetargowego, zawarcie kontraktu oraz
odbiór i wdrożenie do służby nabytego sprzętu – w tym przeszkolenie załogi
przez producenta w zakresie obsługi urządzeń i systemów zainstalowanych w
łodziach. Z uwagi na charakterystykę zakupywanego sprzętu przewiduje się
ścisłą współpracę z wykonawcą po zawarciu umowy, na etapie budowy łodzi.

PL/2017/PR/0016

Doposażenie Izby Administracji
Skarbowej w Gdańsku w łodzie
patrolowe

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK1 - Przestępczość –
3 516 270,27 zł
zapobieganie i
zwalczanie

2 637 202,69 zł

01-04-2017

30-04-2020

Tak

PL/2017/PR/0017

Celem projektu jest dostosowanie infrastruktury bazy lokalowej Straży
Granicznej do realizacji nowego zadania – budowa i obsługa komponentu
Budowa Krajowego Komponentu
Krajowego Punktu Wymiany Informacji o Pasażerach (PNR) oraz doposażenie i
PNR. Zakup infrastruktury sprzętowo- rozbudowa aktualnie posiadanej infrastruktury sprzętowo-programowej, na
Komendant Główny Straży
programowej dla systemu PNR oraz której obecnie działają kluczowe systemy SG oraz będzie uruchomiony Krajowy Granicznej
systemów współpracujących - etap 1 System Informatyczny PNR oraz systemy współpracujące w taki sposób, aby
działanie systemów było realizowane w sposób wydajny, bezpieczny i
niezawodny.

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK2 - Przestępczość –
28 530 707,50 zł
wymiana informacji

21 398 030,62 zł

01-01-2017

30-09-2018

Tak

Zakup dwóch samolotów
przystosowanych do wykonywania
zadań nad obszarami morskimi

Projekt zakłada zakup dwóch samolotów wielosilnikowych turbinowych,
posiadających wyposażenie umożliwiające wykonywanie zadań nad obszarami
morskimi (systemy obserwacji lotniczej, radary i wyposażenie wspierające
przetrwanie na morzu). Samoloty będą wykorzystywanych w ramach
wspólnych operacji koordynowanych przez Agencję FRONTEX oraz zadań w
ochronie granicy państwa. Dodatkowo w ramach projektu zostaną
Komendant Główny Straży
zrealizowane zadania związane z zakupem wyposażenia hangarowego, sprzętu
Granicznej
warsztatowego, narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej, mobilnego
centrum zabezpieczenia technicznego wraz z zabudową i narzędziami dedykowanymi do obsługi określonego typu samolotów, które będą podlegały
dostawie na podstawie podpisanej umowy. Ponadto, elementem projektu
będzie szkolenie pilotów i mechaników których zakres ściśle związany jest z
konkretnym typem samolotów będących przedmiotem projektu.

PL/2017/PR/0018

CS2 - Granice

KD2 - Wyposażenie
Frontexu

102 210 082,65 zł

01-10-2017

30-06-2022

Nie

PL/2018/PR/0019

Automatyczny System Identyfikacji
Broni kompatybilny z siecią Interpol

Projekt zakłada zakup narzędzia dla Policji, satysfakcjonującego pod względem
technologicznym i funkcjonalnym, kompatybilnego z systemem IBIN (INTERPOL
Ballistic Information Network). Urządzenie, którego podstawą jest nowoczesna
platforma zbierająca i przechowująca cyfrowe obrazy pocisków i łusek oraz
dokonująca zautomatyzowanych przeszukań w technologii 3D, dzięki czemu
Komenda Główna Policji
prawdopodobieństwo uzyskania oczekiwanego wyniku jest znacznie większe
niż w tradycyjnej. Serwery bazodanowe systemu są w stanie zarejestrować
kilkaset tysięcy obrazów łusek i pocisków. System będzie w pełni zgodny z
wymogami technicznymi sieci wymiany IBIN.

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK2 - Przestępczość –
0,00 zł
wymiana informacji

0,00 zł

03-04-2017

31-12-2019

Tak

PL/2018/PR/0020

Projekt zakłada wdrożenie: wysokowydajnego systemu dedykowanego do
pozyskiwania i analizy danych między innymi przesyłanych przez sieci
komputerowe oraz zapisanych w urządzeniach mobilnych i komputerowych; 3ch mobilnych laboratoriów taktycznych, umożliwiających pobieranie i analizę
danych w trakcie działań w sposób zgodny z zasadami informatyki śledczej; 18Wzmocnienie potencjału zwalczania tu zestawów urządzeń nowej generacji do pobierania informacji,
przestępczości i terroryzmu przez
umożliwiających terenowym jednostkom oraz centrali CBŚP pozyskiwanie i
Komenda Główna Policji
CBŚP
analizę danych z nowoczesnych urządzeń mobilnych (zatrzymanych/
przejętych); systemu radiowej łączności szyfrowanej. Wraz z wdrożeniem
rozwiązań technicznych zostaną przeprowadzone szkolenia dotyczące techniki
i nowoczesnego podejścia do gromadzenia informacji oraz nauka obsługi
systemów i programów. Zostanie również zakupiona i wdrożona modułowa
ochrona balistyczna funkcjonariusza.

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK1 - Przestępczość –
24 575 828,98 zł
zapobieganie i
zwalczanie

18 431 871,73 zł

01-10-2017

31-08-2021

Nie

Ministerstwo Finansów
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113 566 758,50 zł
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PL/2018/PR/0021

W związku ze wzrastającą presją migracyjną Straż Graniczna w ramach
realizacji projektu planuje doposażyć funkcjonujący obecnie w placówkach
Straży Granicznej system ochrony technicznej granicy w gogle noktowizyjne.
Planowany zakup gogli noktowizyjnych w ilości 200 kpl. wraz z odpowiednim
szkoleniem pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo dzięki pracy na nowoczesnych
Rozbudowa systemów ochrony
urządzeniach do obserwacji nocnej.
technicznej granicy zewnętrznej UE w W skład kompletu wchodzą: gogle noktowizyjne, zestaw akumulatorów,
zakresie gogli noktowizyjnych
ładowarki, uprząż nagłowna, osłona okularów, osłona obiektywu, muszle
oczne, pasek do przenoszenia gogli na szyję, podstawowy zestaw serwisowy,
instrukcja obsługi, torba podręczna, walizka transportowa.
Intencją Straży Granicznej jest odnowienie jak największej partii urządzeń,
dlatego w ramach prawa opcji SG zapewni sobie możliwość zakupienia
kolejnych 40 urządzeń, o ile pozwolą na to ceny ofertowe i budżet projektu.

Komendant Główny Straży
Granicznej

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

4 911 092,34 zł

3 683 319,25 zł

06-03-2017

31-12-2018

Tak

PL/2018/PR/0022

W związku ze wzrastającą presją migracyjną Straż Graniczna w ramach
realizacji projektu planuje udoskonalenie systemu ochrony technicznej granicy
funkcjonującego obecnie w Placówkach Straży Granicznej poprzez instalacje 13
systemów optoelektronicznych na 13 wieżach rozlokowanych w bezpośrednim
sąsiedztwie zewnętrznej granicy UE. Każdy system wyposażony będzie m.in. w:
Rozbudowa systemów ochrony
chłodzoną kamerę termowizyjną, kamerę światła dziennego i dalmierz
technicznej granicy zewnętrznej UE w
Komendant Główny Straży
laserowy. Placówki Straży Granicznej, w obszarze zasięgu terytorialnego,
zakresie systemów
Granicznej
których zostaną rozlokowane instalacje, będą wyposażane w urządzenia do
optoelektronicznych na wieżach
monitorowania i rejestracji bieżącej sytuacji pozostającej w zasięgu obserwacji.
Zakres projektu obejmuje dodatkowo 5 letni okres gwarancji i odpowiednie
szkolenia dla obsług.
Termin realizacji umowy w ramach projektu planowany jest na III kwartał 2020
r.

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

22 856 651,00 zł

17 142 488,25 zł

02-01-2019

31-12-2022

Nie

PL/2018/PR/0023

W związku ze wzrastającą presją migracyjną Straż Graniczna w ramach
realizacji projektu planuje doposażyć system ochrony technicznej granicy
Rozbudowa systemów ochrony
funkcjonujący obecnie w placówkach Straży Granicznej w zakresie kamer
technicznej granicy zewnętrznej UE w termowizyjnych. Planuje się zakup przenośnych kamer termowizyjnych
zakresie przenośnych kamer
chłodzonych w ilości 68 kpl. i niechłodzonych w ilości 32 kpl. Intencją Straży
termowizyjnych
Granicznej jest odnowienie jak największej partii urządzeń, dlatego w ramach
prawa opcji SG zapewni sobie możliwość zakupienia kolejnych 15 urządzeń, o
ile pozwolą na to ceny ofertowe i budżet projektu.

Komendant Główny Straży
Granicznej

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

17 617 566,37 zł

13 213 174,77 zł

06-03-2017

31-03-2019

Tak

Budowa wieży obserwacyjnej w m.
Kalwaria Pacławska

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej jest jednym z tych oddziałów SG który w
swoim zakresie odpowiedzialności ma za zadanie ochraniać granicę RP będącą
jednocześnie granicą zewnętrzną UE. Zadanie to jest realizowane przy
wykorzystaniu bardzo dużego potencjału ludzkiego i sprzętowego połączonego
organizacją służb uwzględniającą specyfikę terenu oraz specyfikę klimatyczną.
Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji wskutek przemieszczaniu ludności spoza Komendant Główny Straży
obszaru UE w ostatnich latach wymaga szczególnego zaangażowania co wobec Granicznej
zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Projekt ma na celu zwiększenie
obszaru objętego nadzorem elektronicznym w rejonie działalności PSG w m.
Huwniki dzięki wykorzystaniu platformy obserwacyjnej znajdującej się na
wysokości 50 m n.p.t. zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie zewnętrznej
granicy UE.

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

1 429 337,25 zł

1 072 002,93 zł

01-10-2016

30-06-2020

Tak

Budowa wieży obserwacyjnej w m.
Bystre

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej jest jednym z tych oddziałów SG który w
swoim zakresie odpowiedzialności ma za zadanie ochraniać granicę RP będącą
jednocześnie granicą zewnętrzną UE. Zadanie to jest realizowane przy
wykorzystaniu bardzo dużego potencjału ludzkiego i sprzętowego połączonego
organizacją służb uwzględniającą specyfikę terenu oraz specyfikę klimatyczną.
Komendant Główny Straży
Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji wskutek przemieszczaniu ludności spoza
Granicznej
obszaru UE w ostatnich latach wymaga szczególnego zaangażowania co wobec
zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Projekt ma na celu zwiększenie
obszaru objętego nadzorem elektronicznym dzięki wykorzystaniu platformy
obserwacyjnej znajdującej się na wysokości 50 m n.p.t. zlokalizowanej w
bezpośrednim sąsiedztwie zewnętrznej granicy UE.

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

2 226 561,21 zł

1 669 920,91 zł

01-10-2016

31-03-2022

Nie
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PL/2018/PR/0024

23

PL/2018/PR/0025

24

PL/2018/PR/0026

Budowa wieży obserwacyjnej w m.
Żmijowiska

PL/2018/PR/0027

Główne działania będą dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, budowy i pierwszego wyposażenia budynku (meble, urządzenia
Budowa i wyposażenie budynku SG w i sprzęt specjalistyczny) na potrzeby odpraw granicznych dokonywanych przez
Elblągu usprawnieniem odpraw
Morski Oddział Straży Granicznej, wyburzenia dotychczas użytkowanego
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
granicznych
budynku, wybudowania boksów garażowych, boksów dla psów służbowych,
miejsc parkingowych w miejscu wyburzonego budynku oraz dróg
komunikacyjnych w Elblągu na potrzeby Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

25
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W ramach projektu ma zostać wzmocnione zabezpieczenie granicy
zewnętrznej Unii Europejskiej na przejściu granicznym polsko-białoruskim.
Zakres niniejszego projektu obejmuje wykonanie systemu barier
zapobiegających ucieczce z terenu mdpg w Kuźnicy wraz z budową instalacji
teletechnicznych. Integralną częścią systemu będzie system sygnalizacji
włamania i napadu „UCIECZKA” funkcjonujący na terenie przejścia i
wymagający stosownej rozbudowy. Zakres projektu obejmuje również
zintegrowanie systemu blokad zapobiegających ucieczce z terenu przejścia z
funkcjonującym systemem sterowania ruchem. Zasada działania systemu
opiera się na rozmieszczeniu we wszystkich miejscach kontaktu służb
granicznych z klientem przycisków powiadomienia o próbie ucieczki z terenu
przejścia.

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

1 381 582,08 zł

1 036 186,56 zł

01-10-2017

31-12-2020

Tak

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

16 656 144,65 zł

12 492 108,33 zł

01-01-2018

31-12-2020

Tak

PL/2018/PR/0028

Wykonanie blokad zapobiegających
ucieczce z terenu mdpg Kuźnica
Białostocka - Bruzgi

Wojewoda Podlaski

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

2 843 786,19 zł

2 132 839,64 zł

01-10-2017

31-12-2018

Tak

PL/2018/PR/0029

Zakres niniejszego projektu obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie
systemu barier zapobiegających ucieczce z terenu mdpg w Bobrownikach wraz
z instalacjami sterowania, zasilania, komunikacji. Integralną częścią systemu
Wykonanie blokad zapobiegających
będzie system SSWiN „UCIECZKA” na terenie przejścia granicznego. W zakres
ucieczce z terenu mdpg Bobrowniki Wojewoda Podlaski
zadania wchodzi również zintegrowanie systemu blokad zapobiegających
Bierestowica
ucieczce z terenu przejścia w Bobrownikach z funkcjonującym systemem
sterowania ruchem. Zakres opracowania obejmuje również zasilanie barier
napięciem 230V/400V oraz usunięcie kolizji istniejących instalacji.

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

2 877 691,00 zł

2 158 268,17 zł

01-10-2017

31-12-2018

Tak

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

17 036 970,28 zł

12 777 727,56 zł

01-01-2018

31-03-2021

Tak

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

5 411 935,82 zł

4 058 951,78 zł

01-01-2018

30-06-2021

Tak
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Efektem realizacji projektu jest powstanie nowej Placówki Straży Granicznej
wykorzystywanej dla potrzeb funkcjonariuszy pełniących służbę w ochronie
granicy państwowej Rzeczpospolitej z Federacją Rosyjską – zewnętrznej
granicy Unii Europejskiej, co przyczyni się do sprawnej jej kontroli. Celem
projektu jest wzrost efektywności i skuteczności działań funkcjonariuszy w
Komendant Główny Straży
ochronie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej poprzez podniesienie
Granicznej
standardów pełnienia służby na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki
SG w Barcianach. W szczególności celem projektu jest poprawienie warunków
technicznych i lokalowych placówki umożliwiających właściwą eksploatację
sprzętu przez funkcjonariuszy pełniących służbę w bezpośredniej ochronie
granicy państwowej.

PL/2018/PR/0030

Budowa infrastruktury WarmińskoMazurskiego Oddziału Straży
Granicznej w m. Barciany

PL/2018/PR/0032

Modernizacja Placówki Straży Granicznej w m. Hermanowice, w tym:
Rozbudowa PSG w m. Hermanowice zwiększenie powierzchni biurowych wykorzystywanych przez funkcjonariuszy
wraz z budową 8 pomieszczeń garażowych i 8 kojców dla psów.

29

30

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej jest jednym z tych oddziałów SG który w
swoim zakresie odpowiedzialności ma za zadanie ochraniać granicę RP będącą
jednocześnie granicą zewnętrzną UE. Zadanie to jest realizowane przy
wykorzystaniu bardzo dużego potencjału ludzkiego i sprzętowego połączonego
organizacją służb uwzględniającą specyfikę terenu oraz specyfikę klimatyczną.
Komendant Główny Straży
Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji wskutek przemieszczaniu ludności spoza
Granicznej
obszaru UE w ostatnich latach wymaga szczególnego zaangażowania co wobec
zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Projekt ma na celu zwiększenie
obszaru objętego nadzorem elektronicznym dzięki wykorzystaniu platformy
obserwacyjnej znajdującej się na wysokości 50 m n.p.t. zlokalizowanej w
bezpośrednim sąsiedztwie zewnętrznej granicy UE.

Komendant Główny Straży
Granicznej

PL/2018/PR/0033

Budowa Placówki SG w m. Nowy Dwór pozytywnie wpłynie na jakość
realizowanych czynności służbowych przez funkcjonariuszy. Stworzy lepsze
warunki pracy i podniesie efektywność pełnienia służby. Poprawi warunki
socjalne służących w niej osób z jednoczesnym stworzeniem możliwości do
swobodnego korzystania z systemów teleinformatycznych. Obiekt będzie
kolejnym elementem (obok wybudowanych i zmodernizowanych placówek,
Budowa Placówki Straży Granicznej w
wież obserwacyjnych, pasa drogi granicznej) wzmacniającym ochronę granicy
Nowym Dworze
państwowej na odcinku służbowej odpowiedzialności POSG. Wdrożenie
zadania pozwoli wykonać niezbędne zaplecze logistyczne, co spowoduje
skrócenie czasu podjęcia czynności służbowych i dodatkowo zabezpieczy
chroniony odcinek granicy państwowej. Powyższy projekt jest częścią zadań
realizowanych w ramach uszczelniania zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i
dostosowania jej do wymogów Układu z Schengen.

Komendant Główny Straży
Granicznej

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

12 402 947,67 zł

9 302 210,51 zł

01-12-2017

31-12-2019

Tak

Budowa wieży obserwacyjnej w m.
Zubrzyca Wielka

Inwestycja jest elementem potrzeb wynikających z ochrony odcinka granicy
polsko-białoruskiego, w którym mieści się obszar działania PSG w Szudziałowie.
Ukształtowanie terenu przyległego do granicy z RB w zasadniczej części
pokrytej kompleksami leśnymi znacznie ułatwia nielegalną migrację.
Wybudowanie wieży obserwacyjnej przyczyni się do usprawnienia ochrony
Komendant Główny Straży
granicy poprzez monitorowanie określonego odcinka. Pozwoli szybciej
Granicznej
reagować na zaistniałe zdarzenia i sprawniej koordynować realizację działań
granicznych. Wpłynie na efektywniejsze wykorzystanie patroli pełniących
służbę w bezpośredniej ochronie granicy i umożliwi zwiększone wykorzystanie
sił i środków w miejscach nie objętych technicznymi środkami ochrony.

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

1 869 932,41 zł

1 402 449,29 zł

01-12-2017

30-11-2019

Tak

Budowa wieży obserwacyjnej w m.
Bartniki

Inwestycja jest elementem potrzeb wynikających z ochrony odcinka granicy
polsko-białoruskiego, w którym mieści się obszar działania PSG w Lipsku.
Wybudowanie wieży obserwacyjnej przyczyni się do usprawnienia ochrony
granicy poprzez monitorowanie określonego odcinka. Pozwoli szybciej
Komendant Główny Straży
reagować na zaistniałe zdarzenia i sprawniej koordynować realizację działań
Granicznej
granicznych. Wpłynie na efektywniejsze wykorzystanie patroli pełniących
służbę w bezpośredniej ochronie granicy i umożliwi zwiększone wykorzystanie
sił i środków w miejscach nie objętych technicznymi środkami ochrony.

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

1 911 307,09 zł

1 433 480,27 zł

01-12-2017

30-11-2019

Tak

Budowa wież obserwacyjnych w m.
Hniszów, Uchańka, Skryhiczyn

Projekt zakłada wybudowanie 3 wież stalowych w pewnym oddaleniu od
istniejących obiektów Straży Granicznej, które wejdą w skład systemu wież
obserwacyjnych będącego w dyspozycji Nadbużańskiego Oddziału Straży
Granicznej. Każda wieża będzie przystosowana do montażu niezbędnych
Komendant Główny Straży
urządzeń technicznych umożliwiających prowadzenie zdalnego nadzoru nad
Granicznej
odcinkami granicy państwa i obszarami w ich sąsiedztwie, które są szczególnie
zagrożone przestępczością graniczną.
Wybudowane wieże będą stanowić pokrycie zapotrzebowania na konstrukcje
do instalacji systemów obserwacji technicznej.

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

6 813 523,50 zł

5 110 142,00 zł

01-10-2017

30-06-2020

Tak

Modernizacja budynku Placówki
Straży Granicznej w Kodniu

Projekt zakłada wykonanie robót budowlanych polegających na:
1.Adaptacji części mieszkalnej budynku na cele administracyjne. Zakres
rzeczowy prac będzie obejmował przebudowę i zmianę sposobu użytkowania
części mieszkalnej Placówki Straży Granicznej i powiązanie jej w funkcjonalną
całość z istniejącym budynkiem administracyjnym.
2.Budowie budynku garażowego przyległego do budynku Placówki
pozwalającego na garażowanie specjalistycznego pojazdu obserwacyjnego.
Zakres rzeczowy zadania związanego z budową garażu będzie obejmował
wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy budynku garażowego o
pow. ok. 70 m2 z instalacją wod-kan., elektryczną, odgromową, p.poż. i
centralnym ogrzewaniem oraz budowy przyłącza ciepłowniczego,
wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku garażowego.

Komendant Główny Straży
Granicznej

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

4 380 600,00 zł

3 285 450,00 zł

01-10-2017

31-12-2021

Nie

Budowa wież obserwacyjnych w m.
Sobibór, Machnów Nowy, Liwcze,
Ślipcze

Projekt zakłada wybudowanie 4 wież stalowych w pewnym oddaleniu od
istniejących obiektów Straży Granicznej, które wejdą w skład systemu wież
obserwacyjnych będącego w dyspozycji Nadbużańskiego Oddziału Straży
Granicznej. Każda wieża będzie przystosowana do montażu niezbędnych
Komendant Główny Straży
urządzeń technicznych umożliwiających prowadzenie zdalnego nadzoru nad
Granicznej
odcinkami granicy państwa i obszarami w ich sąsiedztwie, które są szczególnie
zagrożone przestępczością graniczną. Wybudowane wieże będą stanowić
pokrycie zapotrzebowania na konstrukcje do instalacji systemów obserwacji
technicznej.

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

6 419 616,00 zł

4 814 710,99 zł

01-10-2017

30-06-2020

Tak
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PL/2018/PR/0034
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PL/2018/PR/0035
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PL/2018/PR/0036

34

PL/2018/PR/0037
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PL/2018/PR/0038

36

PL/2018/PR/0039

Zapewnienie wysokiej mobilności
Straży Granicznej poprzez
doposażenie w sprzęt transportowy

Projekt zakłada zakup 350 szt. nowoczesnych pojazdów, które zostaną
skierowane do jednostek organizacyjnych SG, realizujących zadania w zakresie
Komendant Główny Straży
ochrony granicy państwowej, będącej jednocześnie granicą zewnętrzną UE
Granicznej
oraz Strefy Schengen. Zakupione w ramach realizacji projektu pojazdy będą
spełniały obowiązujące normy emisji spalin Euro6.

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

18 474 132,27 zł

13 855 599,20 zł

01-10-2017

31-03-2020

Tak

PL/2018/PR/0040

W ramach realizacji projektu planuje się rozbudowę systemu ochrony
technicznej zewnętrznej granicy UE poprzez budowę kompleksowego
zabezpieczenia w postaci zintegrowanego systemu ochrony perymetrycznej.
Do zabezpieczenia w pierwszej kolejności wytypowano odcinek granicy o
długości ok. 31 km pomiędzy przejściami granicznymi w Medyce i w Korczowej
Rozbudowa systemów ochrony
od znaku granicznego 509 do znaku granicznego 547. System będzie się składał Komendant Główny Straży
technicznej granicy zewnętrznej UE w
z czujników i kamer do weryfikacji zainstalowanych w pasie drogi granicznej
Granicznej
zakresie urządzeń nadzoru
oraz ośrodka nadzoru zlokalizowanego w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału
SG w Przemyślu. Sygnały alarmowe z czujników i obraz z kamer do weryfikacji
będą transmitowane do ośrodka nadzoru. W celu zapewnienia zasilania
elektrycznego obiektów i urządzeń należy zapewnić przyłącza do sieci
elektroenergetycznej oraz system zasilania awaryjnego.

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

23 267 260,00 zł

17 450 445,00 zł

01-10-2017

31-03-2022

Nie

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

14 169 563,76 zł

10 627 172,77 zł

01-02-2017

31-12-2019

Tak

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

458 847,81 zł

344 135,86 zł

08-01-2018

31-12-2018

Tak
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PL/2018/PR/0041

Budowa infrastruktury WarmińskoMazurskiego Oddziału Straży
Granicznej w m. Dubeninki

PL/2018/PR/0042

Niniejszy projekt bezpośrednio wpisuje się w realizację celu Funduszu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczącego zapewnienia wysokiego stopnia
ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej/strefy Schengen. Rozbudowa
systemu blokady przejścia granicznego w Hrebennem podnosi poziom
zabezpieczenia granicy przed próbami siłowego przekroczenia granicy
Modernizacja systemów blokady
państwowej z wykorzystaniem pojazdu. Projekt przygotowany został w oparciu
Lubelski Zarząd Obsługi Przejść
przejścia – zapory antyterrorystyczne o zapotrzebowanie zgłoszone przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej w
Granicznych
w DPG Hrebennem
Chełmie. Funkcjonariusze NOSG będą użytkownikami zrealizowanej
infrastruktury. Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie projektu będzie LZOPG
w Chełmie. Nie przewiduje się udziału partnerów. Zakładany czas realizacji
projektu zamyka się w okresie 12 miesięcy. Cały zakres rzeczowy projektu
zostanie zrealizowany przez jednego Wykonawcę wyłonionego w procedurze
udzielenia zamówienia publicznego.

PL/2018/PR/0043

Rozbudowa PSG w m. Korczowa

W ramach projektu „Rozbudowa PSG w m. Korczowa” planuje się wykonać
przebudowę i nadbudowę I-go piętra i poddasza użytkowego istniejącego
Komendant Główny Straży
budynku placówki z wykonaniem nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych i
Granicznej
teletechnicznych, modernizację boksów garażowych, budowę kontenerowej
stacji MPS i boiska wielofunkcyjnego oraz zakup wyposażenia placówki.

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

9 257 496,00 zł

6 943 122,00 zł

01-01-2018

31-03-2022

Nie

Przebudowa PSG w m. Wetlina

Celem projektu będzie stworzenie infrastruktury niezbędnej dla właściwego
funkcjonowania Placówki SG w m. Wetlina jak również zwiększenie mobilności
Komendant Główny Straży
patroli granicznych oraz skrócenia czasu niezbędnego na podjęcie działań.
Granicznej
Przebudowa budynku administracyjnego pozwoli na usprawnienie obsługi
interesantów jak również polepszy warunki pełnienia służby i pracy.

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

1 884 827,60 zł

1 413 620,73 zł

01-01-2018

30-09-2019

Tak
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PL/2018/PR/0044
42

Skutkiem realizacji inwestycji „Budowa Placówki Straży Granicznej w m.
Dubeninkach” będzie powstanie nowoczesnego obiektu stanowiącego ważne
ogniwo w systemie ochrony granicy RP. Obiekt będzie obejmował zaplecze
logistyczne zapewniające:
•wymagane warunki socjalno – bytowe dla osób pełniących służbę;
•wymagane parametry do efektywnego wykorzystania sprzętu
w ramach systemu nadzoru nad odcinkiem granicy;
•pomieszczenia garażowe dla środków transportu;
•wymagane warunki dla psów służbowych wykorzystywanych
w ochronie granicy państwowej.;
•wymagane pomieszczenia oraz warunki do przetwarzania informacji
niejawnych;
•wyposażenie w sprzęt kwaterunkowy, przeciwpożarowy, teleinformatyczny
oraz techniki specjalnej.
Planowane działanie jest zgodne ze strategią „Sprawne Państwo 2020“ oraz z
„Koncepcją funkcjonowania SG w latach 2016-2022”.

Komendant Główny Straży
Granicznej

PL/2018/PR/0045

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie szkolenia językowego z języka
angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego dla 300-stu funkcjonariuszy lub
Podnoszenie kompetencji
pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zajęcia będą
Szef Agencji Bezpieczeństwa
językowych funkcjonariuszy lub
prowadzone na różnych poziomach zaawansowania, w zależności od wyników
Wewnętrznego
pracowników administracji rządowej testów poziomujących uczestników szkolenia. Zajęcia odbywać się będą w co
najmniej 30-stu grupach, maksymalnie po 10 osób w każdej. Łącznie zostanie
przeprowadzonych 120 godzin zegarowych dla każdej grupy językowej.

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK3 - Przestępczość –
426 161,35 zł
szkolenia

319 621,01 zł

01-02-2018

30-09-2019

Tak

CS2 - Granice

CK2 - Wymiana
informacji

5 073 996,00 zł

3 424 947,30 zł

01-01-2018

30-09-2018

Tak

CS3 - Wsparcie
operacyjne

CK2 - Wsparcie
6 600 000,00 zł
operacyjne dla granic

6 600 000,00 zł

04-01-2018

30-09-2018

Tak
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PL/2018/PR/0046

Modernizacja sieci SAN

Straż Graniczna rozszerza i modernizuje wykorzystywaną infrastrukturę sieci
pamięci masowych (SAN). Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie
przepustowości i wydajności wykorzystywanej sieci pamięci masowych jako
całości. Umożliwi również dostosowanie posiadanej sieci SAN do coraz bardziej
upowszechniających się urządzeń pamięci masowych typu AFA (ang. All-Flash
Array), urządzeń wspierających wykorzystanie protokołu NVMe over Fibre
Komendant Główny Straży
Channel, a także urządzeń wykorzystujących karty HBA nowszej generacji.
Granicznej
Zadanie zostanie zrealizowane przez zakup i dostawę 4 nowych przełączników
Fibre Channel-owych typu Director, oprogramowania służącego do
monitoringu i zarządzania dostarczonymi urządzeniami sieci SAN, a także
poprzez przeprowadzenie szkolenia z budowy i obsługi dostarczonych
urządzeń. Całość zakupionych urządzeń zostanie objęta wsparciem
serwisowym i gwarancją.

PL/2018/OB/0047

Zakup mobilnych zestawów
kontrolerskich do współpracy z
systemami SIS/VIS

W ramach projektu zakupione zostaną nowoczesne, mobilne zestawy
kontrolerskie, na które składają się terminal mobilny wraz
z czytnikiem dokumentów oraz czytnikiem odcisków palców (wymiana 300
kompletów urządzeń) , służące do dokonywania odpraw granicznych oraz
legitymowań osób i obiektów polegających na odpytaniu m. in. unijnych baz
danych SIS oraz VIS.

PL/2018/PR/0048

Ze względu na rosnące statystyki związane z przestępczością transgraniczną w
zakresie handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem, zrealizowano projekt,
którego celem był wzrost kompetencji przedstawicieli Policji i organów Służb
Celno-Skarbowych w zakresie rozpoznawania, wykrywania i zwalczania
przestępczości przeciwko CITES. Projekt zakłada cykl 2 seminariów oraz 2
Szkolenia Policji oraz organów celno- szkoleń obejmujących przedmiotową tematykę. Dodatkowo opracowano
CS5 - Zapobieganie i
Komendant Wojewódzki Policji w
skarbowych w zakresie Konwencji
aplikację mobilną, która pozwala uczestnikom projektu nabywać umiejętności
zwalczanie
Krakowie
Waszyngtońskiej CITES
rozpoznawania gatunków CITES. W projekcje wzięli udział funkcjonariusze
przestępczości
policji i Służb Celno-Skarbowych.
Produkty wg wniosku: l. przedstawicieli organów ścigania przeszkolonych z
zakresu zwalczania przestępczości przeciwko CITES – 90, l. zorganizowanych
seminariów – 2, l. zorganizowanych szkoleń – 2, l. osobodni szkoleń i
seminarium w ramach projektu – 720.

CK3 - Przestępczość –
364 155,41 zł
szkolenia

273 116,53 zł

05-04-2018

30-09-2019

Tak

PL/2018/PR/0049

Pomorskie i zachodniopomorskie jednostki Policji odnotowują wzmożoną
działalność zorganizowanej przestępczości transgranicznej. Aktualny poziom
kompetencji językowych uniemożliwia prowadzenie efektywnej współpracy z
zagranicznymi jednostkami Policji np. w ramach grup roboczych. Rozwój
przestępczości gospodarczej przy jednoczesnym braku szkoleń
Podnoszenie stopnia profesjonalizacji specjalistycznych ogranicza skuteczność Policji. Brak poprawy ww. kompetencji
CS5 - Zapobieganie i
Komendant Wojewódzki Policji w
kadr Policji poprzez szkolenia
doprowadzi do ekspansji przestępczości transgranicznej. Realizacja 2-dniowych
zwalczanie
Gdańsku
specjalistyczne
warsztatów szkoleniowych dot. zwalczania przestępczości gospodarczej oraz
przestępczości
10-miesięcznych kursów z języka angielskiego na poziomie
średniozaawansowanym i zaawansowanym pozwoli na poprawę aktualnej
sytuacji. Konferencja podsumowująca projekt umożliwi dalszy rozwój
współpracy organów ścigania, świata nauki oraz podmiotów uczestniczących w
zwalczaniu zorganizowanej przestępczości transgranicznej.

CK3 - Przestępczość –
397 585,00 zł
szkolenia

298 188,75 zł

30-04-2018

30-09-2021

Nie
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Komendant Główny Straży
Granicznej

Współdziałanie komórek
operacyjnych CBŚP w sytuacji
odwróconego wektora działania

Opracowanie zasad udzielania wsparcia zespołowi bojowemu Zarządu III CBŚP
w sytuacji odwróconego wektora działania podczas działań bojowych w
ramach operacji specjalnych przeciwko przestępczości zorganizowanej, w tym
transgranicznej, gospodarczej, narkotykowej, handlu ludźmi; weryfikacja w
warunkach poligonowych odzwierciedlających polskie realia urbanistycznoarchitektoniczne taktyki odwróconego wektora działania podczas działań
bojowych; szkolenia doskonalące dla funkcjonariuszy zespołu bojowego
Komenda Główna Policji
Zarządu III CBŚP z zakresu taktyki w terenie otwartym/taktyki w terenie
miejskim/ofensywnego użycia pojazdów; przeszkolenie funkcjonariuszy innych
operacyjnych komórek organizacyjnych CBŚP z zakresu taktyki odwróconego
wektora działania podczas działań bojowych; manewry zgrywające
współdziałanie operacyjnych komórek organizacyjnych CBŚP w sytuacji
odwróconego wektora podczas działań bojowych.

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK3 - Przestępczość –
5 107 803,75 zł
szkolenia

Integracja Centralnych Systemów
Informatycznych SG z EUROSUR - I
etap

Realizacja obu etapów projektu zapewni pełniejsze wykorzystanie
funkcjonującego systemu EUROSUR i zautomatyzowanie procesów
wymieniania informacji pomiędzy systemami krytycznymi Straży Granicznej, a
systemem EUROSUR. Realizacja I etap projektu pozwoli na zakup sprzętu
radiokomunikacyjnego, systemu GIS i systemu umożliwiającego przesyłanie
Komendant Główny Straży
pozycji patroli, a także umożliwi lokalizowanie tych patroli w Systemie
Granicznej
Wspomagania Kierowania, który docelowo, w II etapie zostanie połączony
z System EUROSUR. Integracja będzie wykonywana przez inżynierów BŁiI
KGSG. Realizacja projektu wymaga również w II etapie zakupów odpowiednich
zestawów komputerowych, serwerów i przestrzeni dyskowej, a także
niezbędnych licencji.

CS2 - Granice

CK1 - EUROSUR

Skuteczne zwalczanie
cyberprzestępczości gwarantem
bezpiecznej Europy

Przedmiotem projektu jest organizacja 12 specjalistycznych szkoleń z zakresu
informatyki śledczej skierowanych do funkcjonariuszy i pracowników
wyspecjalizowanych komórek zajmujących się walką z cyberprzestępczością.
Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia zdolności służb w walce z
przestępczością „tradycyjną”, transgraniczną i zorganizowaną w celu
zwiększenia bezpieczeństwa publicznego i ochrony dorobku wypracowanego
przez poszczególne kraje UE. Efektem odbytych szkoleń będzie zwiększenie
wiedzy i doświadczenia funkcjonariuszy, w szczególności w zakresie
informatyki śledczej i wykorzystania specjalistycznych narzędzi oraz
oprogramowania. Wysoko wykwalifikowana kadra będzie potrafić pozyskiwać
informacje, niedostępne dla tradycyjnych metod śledczych i przyczynić się w
ten sposób do szybszego i co za tym idzie skuteczniejszego reagowania na
zagrożenia.

Komenda Główna Policji

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

PL/2018/PR/0053

Wypracowanie mechanizmów
reagowania na zdarzenia o
charakterze terrorystycznym przez
BOA KGP

Projekt zakłada poprawę efektywności działania w przypadku zdarzenia o
charakterze terrorystycznym, przyczyniając się do wzrostu zdolności Państwa w
ochronie swoich obywateli. Projekt podzielony zostanie na bloki, które w
połączeniu będą stanowić całość w przypadku prowadzenia działań bojowych
lub zdarzeń kryzysowych. BOA KGP planuje przeprowadzać cykle szkoleń na
obiektach transportu zbiorowego, szkolenia podnoszące umiejętności
strzeleckie oraz wypracować procedury prowadzenia działań bojowych z
Komenda Główna Policji
wykorzystaniem ładunków wybuchowych. W ramach projektu będą
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 różnych aspektów zwalczania terroryzmu

PL/2018/PR/0054

Projekt obejmuje przeszkolenie funkcjonariuszy komórek ds. analizy
kryminalnej w KGP/KWP/KSP oraz CBŚP w zakresie pracy z oprogramowaniem
ArcGIS, co przyniesie zwiększenie potencjału wykonywania analiz operacyjnych
Szkolenie z obsługi oprogramowania i strategicznych w oparciu o dane geoprzestrzenne. Efektami tych działań
Komenda Główna Policji
ArcGIS dla analityków kryminalnych będą: wyższe umiejętności gromadzenia i przetwarzania danych
geoprzestrzennych niezbędnych do analizy strategicznej i operacyjnej opartej
na tych danych, skrócenie czasu sporządzania analiz, większa liczba
przestrzennych analiz do wykorzystywania w działaniach Policji.

PL/2018/PR/0050

3 830 852,56 zł

01-07-2018

30-06-2021

Nie

12 121 083,50 zł

01-04-2018

21-05-2020

Tak

CK3 - Przestępczość –
1 730 308,04 zł
szkolenia

1 297 731,01 zł

01-07-2018

30-06-2021

Tak

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK3 - Przestępczość –
3 484 407,00 zł
szkolenia

2 613 305,25 zł

01-10-2018

31-12-2021

Nie

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK3 - Przestępczość –
909 510,00 zł
szkolenia

682 132,50 zł

01-07-2018

31-12-2021

Nie
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PL/2018/PR/0051
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PL/2018/PR/0052

50

16 161 444,68 zł
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PL/2018/PR/0055

Specjalistyczne szkolenie z zakresu
badań poligraficznych

Projekt ma służyć zwiększeniu efektywności i stopnia standaryzacji badań
poligraficznych w Polsce poprzez podniesienie kwalifikacji osób
przeprowadzających badania poligraficzne i związanym z tym zwiększeniem
skuteczności tych badań. Celem szkolenia jest ujednolicenie poziomu wiedzy
oraz praktyki biegłych z zakresu badań poligraficznych. Szkolenie ma zapewnić
spełnienie wymogów określonych przez Amerykańskie Stowarzyszenie
Komenda Główna Policji
Poligraferów jako międzynarodową organizację wytyczającą standardy
wykonywania zawodu. Szkolenie pozwoli na uzyskanie przez biegłych
certyfikatów potwierdzających ich kompetencje zawodowe oraz usprawni
zwalczanie zjawisk przestępczych, zwłaszcza tych najbardziej niebezpiecznych i
skomplikowanych, jak przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępczość
zorganizowana, transgraniczna, korupcyjna itp.

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK3 - Przestępczość –
207 293,94 zł
szkolenia

155 470,46 zł

01-10-2018

30-09-2019

Tak

Zwiększenie skuteczności Policji w
pozyskiwaniu danych z urządzeń
rejestrujących obraz

Szkolenie obejmie personel krajowych policyjnych laboratoriów
kryminalistycznych, w tym z CLKP. W odpowiedzi na postępującą cyfryzację
różnych aspektów życia powstała nowa specjalność kryminalistyczna łącząca
dwa obszary (badania wizualne i badania informatyczne). Proponowany
projekt wypełni lukę związaną z brakiem dedykowanych szkoleń dla ekspertów
nowej specjalności. Dzięki projektowi „Zwiększenie skuteczności Policji w
pozyskiwaniu danych z urządzeń rejestrujących obraz” nastąpi podniesienie
Komenda Główna Policji
kompetencji w takich obszarach:
1.1. Zabezpieczanie materiału cyfrowego na miejscu zdarzenia.
1.2. Zautomatyzowany odczyt pamięci urządzeń mobilnych.
2.1. Istotne z punktu widzenia kryminalistyki aspekty obrazów cyfrowych.
2.2. Rejestracja i przetwarzanie obrazu cyfrowego.
2.3. Analiza obrazów cyfrowych.

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK3 - Przestępczość –
565 317,66 zł
szkolenia

423 988,24 zł

01-07-2018

30-09-2021

Tak

Osoba-Dokument-Psyche

Cel projektu: podniesienie zdolności funkcjonariuszy do wykrywania i
zwalczania terroryzmu oraz zorganizowanej przestępczości zostanie osiągnięty
poprzez opracowanie programu szkoleń dla 1300 funkcjonariuszy w zakresie
kompleksowej weryfikacji tożsamości.
Szkolenia kaskadowe podzielono na 2 etapy: I - dot. szkoleń 60 trenerów, II szkoleń 1240 uczestników. Zostaną opracowane broszura i film instruktażowy
do rozdystrybuowania wśród uczestników oraz innych jednostek policji, SG i
Komenda Stołeczna Policji
służb mundurowych w Polsce. Wdrażanie wypracowanych rozwiązań będzie
mieć znaczenie dla transgranicznej współpracy policji, wnosząc nowe
narzędzia merytoryczne. Przedsięwzięcia, przyczyniające się do podniesienia
skuteczności weryfikacji tożsamości również są w zainteresowaniu instytucji
pozapolicyjnych i stanowią obszar dla współpracy międzynarodowej (min.
wymiany informacji i wdrażania nowych rozwiązań).

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK3 - Przestępczość –
256 857,67 zł
szkolenia

192 643,26 zł

01-09-2018

28-02-2020

Tak

Modernizacja platformy sprzętowej
centralnych systemów
informatycznych (SIS, VIS)

W ramach projektu zostaną zakupione serwery wraz z oprogramowaniem
niezbędne do modernizacji platformy sprzętowej, jak również przewidziane są
szkolenia specjalistyczne i językowe dla personelu zaangażowanego w obsługę
systemu SIS/VIS. Planowane są też działania w zakresie dodatkowego
wynagrodzenia
Komenda Główna Policji
dla osób bezpośrednio obsługujących i nadzorujących działanie tych systemów.
Potrzeba realizacji powyższego projektu wynika z konieczności zapewnienia
niezawodności systemów SIS/VIS zgodnie z wymaganymi standardami Unii
Europejskiej.

CS3 - Wsparcie
operacyjne

CK1 - Wsparcie
operacyjne dla wiz

2 484 398,71 zł

2 484 398,71 zł

01-07-2018

31-12-2020

Tak

Szkolenie funkcjonariuszy Policji w
zakresie prowadzenia działań
pościgowych

Projekt zakłada przeszkolenie 330 funkcjonariuszy OPP/SPPP w zakresie
teoretycznym i praktycznym dotyczącym taktyki pododdziałów zwartych Policji
oraz działań pościgowych i taktyki poruszania się w terenie otwartym. Szkoleni
funkcjonariusze będą wywodzić się z zespołów szkolenia, dowódców plutonów
i dowódców drużyn. Projekt zakłada przeprowadzenie 4 ćwiczeń praktycznych.
W ćwiczeniach wezmą udział funkcjonariusze, którzy zostali przeszkoleni w
Komenda Główna Policji
pierwszym etapie oraz funkcjonariusze przeszkoleni przez nich w formie
kaskadowej z powyższego zakresu. Przeszkolonych zostanie łącznie 1692osób.
Ostatnim działaniem w projekcie jest zorganizowanie warsztatów dla kadry
kierowniczej Policji pozwalających na zapoznanie z taktyką prowadzenia
pościgów oraz zorganizowanych działań pościgowych z wykorzystaniem
funkcjonariuszy OPP/SPPP.

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK3 - Przestępczość –
1 734 250,65 zł
szkolenia

1 300 687,98 zł

01-07-2018

30-04-2022

Nie
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PL/2018/PR/0056

54

PL/2018/PR/0057

55

PL/2018/OB/0058

56

PL/2018/PR/0059

57

Wzmocnienie współpracy polskiej i
litewskiej Policji w zakresie
zwalczania przestępczości
samochodowej

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku w partnerstwie z Komendą
Wojewódzką Policji w Olsztynie, Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie, a
także Departamentem Policji przy MSW Republiki Litwy planuje przeprowadzić
w ramach projektu szereg szkoleń (praktycznych i teoretycznych) dla
policjantów pionu kryminalnego i techniki operacyjnej z zakresu zwalczania
CS5 - Zapobieganie i
Komendant Wojewódzki Policji w
przestępczości samochodowej, a także zorganizować wizytę studyjną do
zwalczanie
Białymstoku
Kowna w celu lepszego poznania metod pracy policji litewskiej w zwalczaniu
przestępczości
tego typu przestępczości. Ponadto w ramach projektu zostaną zorganizowane
2 kursy jazdy samochodem w trudnych warunkach. Te umiejętności przyczynią
się z kolei do bezpieczniejszego i pewniejszego poruszania się po drodze w
momencie ewentualnego pościgu za przestępcą.

CK3 - Przestępczość –
283 280,21 zł
szkolenia

212 460,15 zł

01-10-2018

30-06-2021

Tak

PL/2018/PR/0061

Sprawniejsze rozpoznawanie
zagrożeń asymetrycznych –
tendencje, wskaźniki, zależności

Projekt będzie polegał na zorganizowaniu przez ABW 4 (czterech) warsztatów
na terenie kraju na temat przeciwdziałania zagrożeniom asymetrycznym, w
których łącznie zostanie przygotowanych 160 miejsc szkoleniowych. Warsztaty
prowadzone będą przez osoby pracujące w organizacjach międzynarodowych,
które na co dzień zajmują się tematyką zagrożeń asymetrycznych, zatem
posiadają zarówno wiedzę merytoryczną, jak i umiejętności praktyczne.
Szef Agencji Bezpieczeństwa
Drugim elementem realizacji Projektu będzie wysłanie 12-stu funkcjonariuszy Wewnętrznego
Agencji na szkolenie zagraniczne także z zakresu zagrożeń asymetrycznych,
które zostaną przeprowadzone przez zagranicznych specjalistów w tej
dziedzinie. Szkolenia te odbędą się na terenie Brukseli, Hagi, Helsinek oraz
Rygi. Do każdego z wymienionych miast zostanie skierowanych 3 (trzech)
funkcjonariuszy ABW.

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK3 - Przestępczość –
235 026,94 zł
szkolenia

176 270,17 zł

01-07-2018

30-06-2021

Tak

PL/2018/PR/0062

Szkolenie z zakresu doskonalenia
metod i form prowadzenia pościgu
transgranicznego

Projekt przewiduje przeprowadzenie teoretycznego, specjalistycznego
przeszkolenia policjantów ruchu drogowego w zakresie znajomości prawa
międzynarodowego i procedur wynikających z umów bilateralnych, oraz
szkolenie praktyczne w zakresie prowadzenia pojazdu służbowego
w warunkach podwyższonego ryzyka – symulujące prowadzenie pościgu
transgranicznego przy znacznych prędkościach oraz zróżnicowanych
warunkach drogowych.

Komenda Główna Policji

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK3 - Przestępczość –
1 691 007,38 zł
szkolenia

1 268 255,52 zł

01-07-2018

31-12-2020

Tak

PL/2018/PR/0063

Wyrafinowane metody przestępcze i bardzo dynamiczny rozwój technologii
informatycznych, z których korzystają przestępcy, wymaga po stronie organów
ścigania kompetentnego personelu i przez to kluczowym elementem pracy
Kompleksowe studia podyplomowe i związanej z analizą cyfrowych nośników danych staje się konieczność
zaawansowane szkolenia z
nieustannego podnoszenia kompetencji i poszerzania wiedzy, niezbędnej do
Komenda Główna Policji
informatyki śledczej
tego, aby móc skutecznie wykrywać nowe metody i narzędzia stosowane przez
przestępców. W tym celu projekt zakłada realizację kompleksowych studiów
podyplomowych, którym towarzyszyć będą dwa bloki zaawansowanych
specjalistycznych szkoleń.

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK3 - Przestępczość –
1 417 750,00 zł
szkolenia

1 063 312,50 zł

01-10-2018

31-12-2021

Nie

Podnoszenie poziomu kompetencji
kadr KAS odpowiedzialnych za
zwalczanie przestępczości

Projekt polega na przeszkoleniu funkcjonariuszy i pracowników Krajowej
Administracji Skarbowej z zakresu taktyki i techniki interwencji z
wykorzystaniem broni palnej, techniki i taktyki jazdy w warunkach specjalnych,
szkoleń językowych, informatyki śledczej oraz taktyki i techniki przesłuchań.
Szkolenia są dedykowane dla funkcjonariuszy i pracowników
Ministerstwo Finansów
odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.
Efektem realizacji projektu będzie podniesienie kwalifikacji personelu poprzez
zwiększenie skuteczności w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości
poważnej, zorganizowanej o wymiarze transgranicznym oraz innych zagrożeń
dla bezpieczeństwa państwa oraz UE.

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK3 - Przestępczość –
2 937 875,00 zł
szkolenia

2 203 406,25 zł

01-07-2018

31-12-2021

Nie

Zakup urządzenia RTG dla Oddziału
Celnego w Korczowej

Dostawa skanera RTG na przejście graniczne w Korczowej, położone na drodze
E40, głównym transgranicznym szlaku handlowym (i przemytniczym), w celu
przeciwdziałania i zwalczania przestępczości m.in. zorganizowanej o zasięgu
transgranicznym oraz źródeł jej finansowania (przemyt narkotyków, ludzi) oraz
źródeł pozyskiwania broni i narzędzi służących przestępstwom i terroryzmowi.
Współpraca transgraniczna jest realizowana przez m.in. transporty
nadzorowane, gdzie po otrzymaniu informacji z kraju partnerskiego lub po
Ministerstwo Finansów
stwierdzeniu nieprawidłowości przez RTG, podejrzany pojazd nie zostaje
zatrzymany i jest śledzony do miejsca docelowego w Polsce lub w innych
krajów UE, wskazując mocodawców przestępstwa.
Projekt zapewni m.in.:
- zwiększoną efektywność kontroli i skanowania pojazdów,
- obniżenie liczby podejmowanych prób przemytu.
- identyfikowanie nowych metod przemytu.

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK1 - Przestępczość –
8 500 000,00 zł
zapobieganie i
zwalczanie

6 375 000,00 zł

01-07-2018

31-10-2020

Tak

PL/2018/PR/0060
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PL/2018/PR/0064

62

PL/2018/PR/0065

63

Pełnomorska jednostka patrolowa
OPV

Projekt zakłada dostawę pełnomorskiej jednostki patrolowej OPV do ochrony
morskich zewnętrznych granic UE. Pełnomorska jednostka patrolowa OPV z jej
wyposażeniem pozwoli na:
- zapewnienie możliwości operacyjnych w ramach operacji Frontex,
- zwiększenie współpracy w zakresie realizacji strategii zintegrowanego
zarządzania granicami,
- realne wsparcie państw członkowskich UE w utrzymaniu bezpieczeństwa
Komendant Główny Straży
zewnętrznych morskich granic,
Granicznej
- zapobieganie zjawisku przestępczości transgranicznej,
- zwiększenie możliwości działań mających na celu przechwytywanie osób
nielegalnie przekraczających granicę morską,
- możliwość wykrywania i zwalczania imigracji nieuregulowanej oraz
ograniczenie kanałów przerzutu,
- wspomaganie państw członkowskich w nadzwyczajnych sytuacjach
humanitarnych i ratownictwie na morzu.

CS2 - Granice

KD2 - Wyposażenie
Frontexu

Szkolenie językowe – podwyższenie
kompetencji językowych
funkcjonariuszy Straży Granicznej

W ramach projektu planuje się realizację szkoleń z języka angielskiego,
rosyjskiego oraz ukraińskiego dla ok. 28 grup szkoleniowych, w których
uczestniczyć będzie ok. 251 funkcjonariuszy SG (dot. 18 placówek SG
podległych następującym oddziałom: Nadwiślańskiemu, Bieszczadzkiemu,
Nadbużańskiemu, Morskiemu, Podlaskiemu, oraz Karpackiemu), które
odpowiedzialne są za ochronę zewnętrznej granicy UE.
Rezultatem szkoleń będzie m.in. pokonanie bariery językowej przez osoby
odpowiedzialne np. za kontrolę ruchu granicznego, ochronę granicy
państwowej oraz współpracę z odpowiednimi służbami innych państw.
W ramach planowanego projektu zaplanowano również zakup niezbędnego
sprzętu, który pozwoli na przeprowadzenie szkoleń językowych na wysokim
poziomie.

Komendant Główny Straży
Granicznej

CS2 - Granice

PL/2019/PR/0068

Szkolenie z zakresu taktyki i techniki
jazdy pojazdami ATV

Podwyższenie wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy z zakresu poruszania się
pojazdem ATV w trudnym terenie. Projekt odpowiada na potrzeby szkoleniowe
funkcjonariuszy SG ochraniających zewnętrzną granicę UE i wpłynie na
wzmocnienie ochrony granicy UE przed napływem nielegalnych migrantów
poprzez uszczelnienie tzw. granicy „zielonej”. Odbiorcami szkoleń będzie 185
osób. Projekt obejmuje różne poziomy zaawansowania. Przeszkolone osoby
Komendant Główny Straży
nabędą umiejętności do sprawnego wykonywania obowiązków służbowych co
Granicznej
wpłynie na podniesienie jakości i efektywności służby. W ramach projektu
odbędzie się 31 edycji szkoleń. Wyłonienie wykonawców usługi szkoleniowej
dla instruktorów oraz dostawców m.in. sprzętu i wyposażenia niezbędnych do
realizacji zajęć, planowane jest na IV kw. 2019r. Szkolenia będą realizowane w
okresie kwiecień 2020–wrzesień 2021r. Rozliczenie projektu nastąpi w III-IV kw.
2021r.

PL/2019/PR/0069

Podniesienie kwalifikacji funkcjonariuszy SG z zakresu kontroli radiometrycznej
i ochrony radiologicznej w celu uszczelnienia systemu ochrony przed
napływem materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych oraz urządzeń
zawierających takie źródła na terytorium UE, podniesienie kwalifikacji z
zakresu drogowego przewozu towarów niebezpiecznych oraz transgranicznego
Wzmocnienie potencjału SG w
przemieszczania odpadów, nabycie nowych umiejętności, możliwość
Komendant Główny Straży
zakresie kontroli ruchu granicznego doskonalenia techniki prowadzenia pojazdów przez funkcjonariuszy SG
Granicznej
oraz ochrony zewnętrznej granicy UE pełniących służbę na granicy zewnętrznej UE w celu zapobiegania
nielegalnemu przekraczaniu granicy oraz zwiększenie efektywności realizacji
zadań prowadzenia obserwacji operacyjnej w ramach wykrywania i zwalczania
zorganizowanego przemytu migrantów przez granice zewnętrzne UE. W
ramach projektu zostaną przeszkolone 352 osoby podczas 32 kursów. 6
wykładowców z COSSG zyska nowe uprawnienia.

PL/2019/PR/0066

64

PL/2019/PR/0067

111 436 000,00 zł

100 292 400,00 zł

01-01-2019

31-12-2022

Nie

CK4 - Dorobek prawny
450 634,34 zł
Unii

337 975,75 zł

01-09-2019

31-08-2021

Nie

CS2 - Granice

CK4 - Dorobek prawny
1 143 990,00 zł
Unii

857 992,50 zł

01-10-2019

31-10-2021

Nie

CS2 - Granice

CK4 - Dorobek prawny
1 027 000,00 zł
Unii

770 250,00 zł

01-07-2019

31-12-2021

Nie
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PL/2019/PR/0070

Pakiet szkoleniowy SG na rzecz
bezpieczeństwa granic UE

Projekt „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE” planowany
na III kw. 2019-III kw. 2021 r. obejmuje nw. szkolenia na rzecz funkcjonariuszy
SG:
I. Obsługa systemów teleinformatycznych jako źródła informacji w analizie
ryzyka wg CIRAM - 25 edycji/100 osób.
II. Procedury badania autentyczności dokumentów - 26 edycji/390 osób.
III. Obsługa systemów ochrony perymetrycznej oraz urządzeń
Komendant Główny Straży
optoelektronicznych - 30 edycji/ 243 osoby.
Granicznej
IV. Prowadzenie pościgów pojazdami uprzywilejowanymi - 22 edycje/ 221
osób.
Łącznie zaplanowano ok. 103 edycje szkoleń na rzecz ok. 954 osób. Celem
głównym projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji funkcjonariuszy
SG w obszarach istotnych z punktu widzenia ochrony zewnętrznej granicy
UE/Strefy Schengen.

CS2 - Granice

CK4 - Dorobek prawny
1 973 500,00 zł
Unii

1 480 125,00 zł

05-09-2019

30-09-2021

Nie

Umożliwienie integracji krajowej
infrastruktury granicznej z
interfejsem krajowym EES

W ramach projektu Straż Graniczna umożliwi połączenie pomiędzy krajową
infrastrukturą graniczną a planowaną lokalizacją jednolitego interfejsu
krajowego systemu EES poprzez zapewnienie niezbędnego sprzętu
i oprogramowania służącemu osiągnięciu niezbędnego poziomu
bezpieczeństwa, wydajności oraz dostępności rozwiązania.
Komendant Główny Straży
Realizacja projektu odbędzie się w oparciu o dwa główne działania:
Granicznej
1. Zakup infrastruktury sieciowej na potrzeby integracji krajowej infrastruktury
granicznej z interfejsem krajowym EES – etap I;
2. Zakup infrastruktury macierzowo – serwerowej na potrzeby integracji
krajowej infrastruktury granicznej z interfejsem krajowym EES.

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

27 552 377,00 zł

27 552 377,00 zł

01-10-2019

30-06-2022

Nie

Integracja Centralnych Systemów
Informatycznych SG z EUROSUR - II i
III etap

Realizacja projektu zapewni pełniejsze wykorzystanie funkcjonującego systemu
EUROSUR i zautomatyzowanie procesów wymieniania informacji pomiędzy
krytycznymi systemami SG, a systemem EUROSUR. Realizacja II etapu projektu
pozwoli stworzyć prawidłowy i czytelny układ funkcjonalno-użytkowy
pomieszczeń do obsługi systemu EUROSUR, zgodny z przepisami zawartymi w
prawie budowlanym, warunkami technicznymi oraz przepisami bhp i ppoż.
Komendant Główny Straży
oraz umożliwi rozbudowę istniejących zasobów SG oraz dostosowanie ich do
Granicznej
standardów unijnych. Realizacja III etapu projektu pozwoli na zakup urządzeń
zobrazowania informacji i praw do aktualizacji licencji serwerowych i
bazodanowych. Dodatkowo, SG stworzy dedykowany moduł w ramach
platformy centralnych systemów informatycznych, z którego będą korzystać w
pierwszej kolejności Krajowy Ośrodek Koordynacji, następnie Regionalne
Ośrodki Koordynacji.

CS2 - Granice

CK1 - EUROSUR

11 535 635,38 zł

8 651 726,53 zł

01-10-2019

31-12-2021

Nie

Sprawny Proces Wizowy

Cel projektu: aktualizacja wiedzy personelu konsularnego w obszarze unijnej
polityki wizowej.
Działania: przeprowadzenie 9 dwudniowych szkoleń (oraz jednego
dodatkowego w formie zdalnej przy użyciu narzędzi teleinformatycznych) dot.
polityki wizowej UE dla urzędników konsularnych i innych pracowników
Minister Spraw Zagranicznych
zajmujących się procesem wizowym w placówkach, jak i dla osób
nadzorujących problematykę wizową, kwestie odwołań i skarg od wiz
Schengen, tematykę VIS i statystykę wizową w Centrali MSZ.
Rezultaty: wzmocnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej ww. grupy osób.

CS1 - Wsparcie
wspólnej polityki
wizowej

CK2 - Dorobek prawny
616 926,00 zł
Unii

462 694,00 zł

01-10-2019

30-06-2022

Nie

Wymiana doświadczeń formacji
granicznych UE w obszarze analizy
behawioralnej

Genezą projektu „Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE w obszarze
analizy behawioralnej” jest zdiagnozowany problem niedostatecznego
poziomu wyszkolenia profilerów behawioralnych SG, pełniących służbę w
bezpośredniej ochronie zewnętrznej granicy UE/Schengen oraz
odpowiedzialnych za zapewnienie lotnictwu cywilnemu RP ochrony przed
aktami terroru i przestępczością transgraniczną. Istotą projektu jest realizacja Komendant Główny Straży
programu wymiany doświadczeń w obszarze behaviour detection z jedną z
Granicznej
europejskich formacji migr`acyjno-granicznych z kraju o dużej presji
migracyjnej z udziałem ok. 30 funkcjonariuszy SG. zostanie ona poprzedzona
cyklem szkoleń/warsztatów przygotowujących (III kw. 2019 r. – IV kw. 2020 r.).
Produktem projektu będzie Podręcznik dobrych praktyk analityków
behawioralnych / Program szkoleniowy - poziom zaawansowany.

CS2 - Granice

CK3 - Wspólne normy
731 217,00 zł
unijne

548 412,75 zł

01-10-2019

31-12-2021

Nie
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PL/2019/PR/0071

69

PL/2019/PR/0072

70

PL/2019/PR/0073

71

PL/2020/PR/0074

72

PL/2020/PR/0075

Genezą projektu pn. „Wymiana doświadczeń państw grupy V4 w zakresie
koordynacji działań granicznych” jest problem niedostatecznego poziomu
ochrony zewnętrznej granicy UE/Strefy Schengen na wypadek zaistnienia
kryzysu uchodźczego na dużą skalę, zagrożeń terrorystycznych czy działań
hybrydowych. Przyczyną powyższego jest niski poziom kompetencji
Wymiana doświadczeń Państw Grupy
funkcjonariuszy SG średniego i wyższego stopnia dowodzenia w obszarze
Komendant Główny Straży
V4 w zakresie koordynacji działań
prowadzenia działań operacyjnych w ramach wielonarodowych kontyngentów Granicznej
granicznych
formacji granicznych. Projekt przewiduje realizację ćwiczenia sztabowego symulacji dowodzenia wspólnym batalionem służb granicznych państw Grupy
Wyszehradzkiej, zakończonego konferencją szefów tych służb. Okres realizacji
projektu: III kw. 2019 - IV kw. 2020 r. Budżet projektu: 363 743 PLN, w tym 272
807,25 PLN z FBW.

CS2 - Granice

CK3 - Wspólne normy
363 743,00 zł
unijne

272 807,25 zł

16-10-2019

31-12-2021

Nie

PL/2020/PR/0076

Usprawnienie procesu odpraw
granicznych z wykorzystaniem
platformy integrującej

Celem projektu jest optymalizacja procesów na I i II linii kontroli granicznej
prowadzonej przez Straż Graniczną na zewnętrznej granicy UE poprzez
elektroniczną on-line’ową wymianę informacji z wykorzystaniem platformy
integrującej. Rezultatem projektu będzie skrócenie czasu kontroli oraz
zwiększenie przepustowości przejść granicznych, jak również nastąpi skuteczne
Komendant Główny Straży
zarządzanie strumieniem podróżnych przekraczających granicę zewnętrzną UE.
Granicznej
Dodatkowo usprawnione i przyśpieszone zostaną prowadzone w toku odpraw
granicznych postępowania administracyjne wobec cudzoziemców.
W ramach projektu przewiduje się zakup infrastruktury mocy obliczeniowej i
sieciowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz zakup licencji oraz praw
do aktualizacji oprogramowania standardowego.

CS2 - Granice

CK2 - Wymiana
informacji

10 552 405,32 zł

7 914 303,98 zł

01-10-2019

31-03-2021

Tak

Mobilne laboratoria CBRN-E dla
Państwowej Straży Pożarnej

Potrzeba realizacji projektu wynika z: braków sprzętowych – PSP woj. młp. i śl.
nie posiadają na wyposażeniu MobiLabów, ww. sprzęt jest niezbędny do
bezpiecznego i precyzyjnego rozpoznawania substancji niebezpiecznych na
miejscu zdarzenia, które są powodowane wyłącznie działalnością człowieka.
Główne działania to: zakup MobiLabów, zorganizowanie seminarium
szkoleniowego, działania informacyjno-promocyjne.
Śląski Komendant Wojewódzki
Główne rezultaty to: zwiększenie potencjału sprzętowego PSP o 2 szt.
Państwowej Straży Pożarnej
MobiLabów, zwiększenie kompetencji funkcjonariuszy PSP w zakresie
usuwania skutków zagrożeń CBRN, zwiększenie skuteczności podejmowanych
przez PSP działań w zakresie CBRN-E poprzez wykorzystanie nowoczesnych
narzędzi do rozpoznawania zagrożeń, zwiększenie ilości metod identyfikacji i
pomiaru substancji niebezpiecznych, zwiększenie ilość substancji
niebezpiecznych jakie funkcjonariusze PSP mogą samodzielnie rozpoznać.

CK1 - Zagrożenia –
CS6 - Ryzyko i sytuacje
zapobieganie i
kryzysowe
zwalczanie

8 867 420,00 zł

6 650 565,00 zł

01-04-2020

30-06-2022

Nie

Rozbudowa i modernizacja systemu
ostrzegania ludności o zagrożeniach
dla województwa pomorskiego

Problemem, jest brak wielosystemowego sterowania cyfrowego, alarmującego
ludność o zagrożeniach. Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego,
jednolitego systemu ostrzegania i alarmowania w województwie. System
umożliwi automatyzację procesów i obsługę systemu online na poziomie
regionalnym i lokalnym.
Projekt zakłada wybudowanie central alarmowych oraz syren elektronicznych
szczelinowych wraz z urządzeniami do włączania, sterowania, kontroli oraz
Wojewoda Pomorski
monitorowania.
Przedsięwzięcie przewiduje podłączenie nowego systemu do starych systemów
będących już w miastach, powiatach i gminach. Poprzez realizację projektu
powstanie możliwość uruchamiania syren alarmowych oraz nadawanie
komunikatów głosowych przez dodatkowych uprawnionych użytkowników, w
tym centralnie za pośrednictwem Wojewódzkiej Centrali Alarmowej.

CK6 - Zagrożenia –
CS6 - Ryzyko i sytuacje
wczesne ostrzeganie i 7 308 100,00 zł
kryzysowe
sytuacje kryzysowe

5 481 075,00 zł

01-07-2020

30-06-2022

Nie

Taktyka CBŚP w sytuacji kryzysowej
powstałej w wyniku aktywności
terrorystycznej

Cel projektu: Przygotowanie taktyczne pionu bojowego Zarządu III CBŚP do
prowadzenia działań niskoprofilowych wobec szczególnie niebezpiecznych
przestępców zmotywowanych do działania przez religię lub ideologię.
Działania: Zakup amunicji i akcesoriów treningowych, szkolenia bojowe
w warunkach zabudowy miejskiej, obiektu użyteczności publicznej,
środka komunikacji publicznej, w ruchu drogowym.
Komenda Główna Policji
Rezultaty: Gotowość taktyczna pionu bojowego Zarządu III CBŚP do
prowadzenia działań niskoprofilowych, opracowane algorytmy postępowa-nia
podczas działań niskoprofilowych w zabudowie miejskiej, w obiekcie
użyteczności publicznej, w środkach komunikacji publicznej, w ruchu
drogowym.

CS6 - Ryzyko i sytuacje CK3 - Zagrożenia –
kryzysowe
szkolenia

3 067 196,25 zł

01-07-2020

30-06-2022

Nie
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PL/2020/PR/0077

75

PL/2020/PR/0078

76

PL/2020/PR/0079

77

4 089 595,00 zł

Skuteczni w działaniu – współpraca
służb w sytuacjach zagrożenia
infrastruktury krytycznej

Celem projektu jest podniesienie skuteczności działań oraz ich koordynacji
pomiędzy Policją a innymi służbami w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowych w obiektach IK. Planuje się organizacje specjalistycznych szkoleń
poszerzających i aktualizujących umiejętności przedstawicieli poszczególnych
ogniw zarządzania kryzysowego, wdrożenie ich do zastosowań praktycznych w
trakcie ćwiczeń zespołowych oraz opracowanie szczegółowej procedury
Komendant Wojewódzki Policji w CS6 - Ryzyko i sytuacje CK5 - Zagrożenia –
działań reaktywnych w sytuacji zagrożenia IK w sytuacjach kryzysowych, ze
Radomiu
kryzysowe
infrastruktura
szczególnym uwzględnieniem algorytmów postępowania funkcjonariuszy
Policji na szczeblu powiatowym. Opracowana procedura oraz zrealizowane
szkolenia umożliwią zwiększenie skuteczności zarządzania kryzysowego oraz
bezpieczeństwa IK nie tylko na terenie garnizonu mazowieckiego, ale również
na terenach podległych czterem partnerskim Komendom Wojewódzkim Policji.

PL/2020/PR/0081

PL/2020/PR/0082

3 188 000,00 zł

2 391 000,00 zł

01-07-2020

30-06-2022

Nie

Podniesienie skuteczności systemu
alarmowania i ostrzegania ludności

Projekt jest wyjściem naprzeciw konieczności modernizacji funkcjonującego w
województwie podlaskim kompleksowego systemu alarmowania i ostrzegania.
Zakłada przeprowadzenie prac związanych z wymianą syren (45 szt.) i masztów
(4 szt.) wraz z systemami antenowymi, instalację syren w nowych lokalizacjach
(48 szt.), uruchomienie nowych central sterujących (3 szt.), aktualizację
oprogramowania, modernizację systemów nasłuchu (19 urządzeń) oraz
przeszkolenie kadry i modernizacja stanowisk obsługi systemów.
Wojewoda Podlaski
Rezultatem projektu będzie zmodernizowany, skuteczny system alarmowania i
ostrzegania obejmujący swym zasięgiem cały teren województwa podlaskiego
(system obecnie obejmuje 71% gmin województwa), pozwalający na
przekazywanie sygnałów alarmowych mieszkańcom. Sterowanie
poszczególnymi urządzeniami alarmowymi będzie możliwe zarówno drogą
radiową jak i poprzez sieci komputerowe.

CK6 - Zagrożenia –
CS6 - Ryzyko i sytuacje
wczesne ostrzeganie i 4 156 000,00 zł
kryzysowe
sytuacje kryzysowe

3 117 000,00 zł

01-04-2020

31-03-2022

Nie

Mazowieckie Syreny+ - rozbudowa i
modernizacja systemu ostrzegania i
alarmowania ludności

Pokrycie terenu całego województwa maz. syrenami alarmowymi.
Zapewnienie cyfrowej łączności dla każdej gminy i powiatu w ramach radiowej
Wojewoda Mazowiecki
Sieci Zarządzania Wojewody mazowieckiego. Zapewnienie właściwego
ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu.

CK6 - Zagrożenia –
CS6 - Ryzyko i sytuacje
wczesne ostrzeganie i 13 149 508,00 zł
kryzysowe
sytuacje kryzysowe

9 862 131,00 zł

01-04-2020

31-01-2022

Nie

PL/2020/PR/0083

Skuteczni razem - SPKP z PSP
przeciwko zagrożeniom
terrorystycznym

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do skutecznego i efektywnego
reagowania na ataki terrorystyczne i zagrożenia CBRN-E w celu ochrony
obiektów infrastruktury krytycznej i przestrzeni publicznej. W ramach projektu
zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt w postaci pojazdu z platformą
szturmową oraz przeprowadzone trzy praktyczne szkolenia na obiektach
Komendant Wojewódzki Policji w CS6 - Ryzyko i sytuacje CK5 - Zagrożenia –
infrastruktury krytycznej z jej wykorzystaniem. Szkolenia będą realizowane w
Krakowie
kryzysowe
infrastruktura
warunkach zbliżonych do rzeczywistych i w znaczący sposób przyczynią się do
sukcesu podczas podejmowanych w warunkach rzeczywistych akcjach..
Trwałym efektem edukacyjnym będą zrealizowane podczas szkoleń filmy
instruktażowe, które będą wspomagać proces dydaktyczny oraz zalecenia do
poprawy procedur działań bojowych.

3 110 383,00 zł

2 332 787,25 zł

01-07-2020

31-05-2022

Nie

PL/2020/PR/0084

W wyniku projektu partnerzy otrzymają narzędzia do reagowania w postaci
pojazdów specjalistycznych, które stworzą zintegrowane stanowiska
zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej. Projekt umożliwi
prowadzenie i koordynowanie działań służb mających na celu zapobieganie i
zwalczanie zagrożeń oraz zapewnienie odpowiedniej komunikacji między
Zintegrowane stanowiska
podmiotami na wszystkich szczeblach zarządzania kryzysowego zapewnia
zarządzania i informowania o ryzyku
odpowiednich warunków technicznych - zostanie zmodernizowane i
w sytuacji kryzysowej
doposażone Centrum Operacyjne KWP w Gorzowie Wlkp.
Wraz z wdrożeniem rozwiązań technicznych zostanie przeprowadzone
szkolenie praktyczne z udziałem wszystkich służb zaangażowanych w
zarządzanie kryzysowe oraz z wykorzystaniem zakupionego sprzętu, co
przyczyni się do skrócenia czasu reakcji.

10 248 923,00 zł

7 686 692,25 zł

01-06-2020

31-05-2022

Nie

PL/2020/PR/0080
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CK1 - Zagrożenia –
Komendant Wojewódzki Policji w CS6 - Ryzyko i sytuacje
zapobieganie i
Szczecinie
kryzysowe
zwalczanie

PL/2020/PR/0085

83

PL/2020/PR/0086

Projekt ma na celu podniesienie skuteczności funkcjonariuszy garnizonów
łódzkiego, śląskiego i dolnośląskiego w zakresie ochrony IK poprzez wdrożenie
spójnych działań, które w rezultacie spowodują wzmocnienie najważniejszych
obszarów kompetencji NGRMP oraz SPKP, takich jak wiedza specjalistyczna
oraz umiejętności reagowania i współdziałania nawet w najtrudniejszych
Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń sytuacjach, przy jednoczesnym wzmocnieniu technicznym kluczowych
Komendant Wojewódzki Policji w CS6 - Ryzyko i sytuacje CK5 - Zagrożenia –
CBRN-E na terenie obiektów IK
komórek.
Łodzi
kryzysowe
infrastruktura
Działaniami, o których mowa są zakupy sprzętu do identyfikacji zagrożeń oraz
szkolenie w zakresie jego obsługi, szkolenia specjalistyczne, ćwiczenia
sztabowe, jak również wdrożenie przez garnizony partnerskie przynajmniej
jednej wspólnej procedury reagowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa
IK.

System Wczesnego Ostrzegania
Alarmowania i Informowania 2.0

Projekt przewiduje zbudowanie nowoczesnego systemu, umożliwiającego
szybkie, skuteczne ostrzeganie oraz integrację z państwowymi systemami
ostrzegania. System umożliwi wymianę informacji o zagrożeniach z innymi
województwami (użytkownikami systemu). Działania objęte projektem
przewidują: zbudowanie systemu, zakup oprogramowania systemowego i
wyposażenia do dwóch serwerowni, instalację oprogramowania oraz szkolenia
dla użytkowników. W wyniku zrealizowania projektu użytkownicy systemu
Wojewoda Dolnośląski
będą posiadać możliwość: szybkiego dostępu do całodobowej informacji o
zagrożeniach, ostrzegania, alarmowania i informowania, ostrzegania
mieszkańców i dokonywania analiz przestrzennych obszarów zagrożonych,
które będą mogły być wykorzystane w procesie zarządzania sytuacją
kryzysową, podejmowania działań zmierzających do ograniczania negatywnych
skutków zdarzeń oraz przejmowania kontroli nad ich przebiegiem.

4 914 687,45 zł

3 686 015,59 zł

01-06-2020

31-05-2022

Nie

CK6 - Zagrożenia –
CS6 - Ryzyko i sytuacje
wczesne ostrzeganie i 11 544 180,00 zł
kryzysowe
sytuacje kryzysowe

8 658 135,00 zł

01-05-2020

30-04-2022

Nie

CK1 - Zagrożenia –
CS6 - Ryzyko i sytuacje
zapobieganie i
kryzysowe
zwalczanie

3 918 646,00 zł

2 938 984,50 zł

02-04-2020

31-03-2022

Nie

CK7 - Zagrożenia –
CS6 - Ryzyko i sytuacje
ocena zagrożenia i
kryzysowe
ryzyka

732 000,00 zł

549 000,00 zł

01-04-2020

30-11-2022

Nie

84
Cel projektu: Budowa jednolitego systemu łączności radiowej DMR
usprawniającej proces kierowania przy jednoczesnym zwiększeniu odporności
systemu na prowadzenie zakłóceń, dezinformacje i podsłuchiwania
prowadzonej korespondencji oraz uzyskanie zasięgu radiowego na całym
obszarze województwa.
Działania: Podłączenie serwera, central zarządzających oraz budowa
przemienników DMR celem pokrycia obszaru województwa. Zapewnienie
Wojewoda Zachodniopomorski
koordynacji działania całości sił w ramach prowadzonych akcji. Zapewnienie
szyfrowanej korespondencji. Wyposażenie w sprzęt radiotelefoniczny DMR
powiatów, gmin, administracji zespolonej i niezespolonej województwa.
Rezultaty: Korespondencja radiowa oraz wymiana danych pomiędzy WCZK a
organami administracji zespolonej i niezespolonej w ramach jednego systemu
łączności radiowej DMR na wypadek sytuacji kryzysowej.

PL/2020/PR/0087

Jednolity, cyfrowy system łączności
radiowej zarządzania kryzysowego

PL/2020/PR/0088

Projekt zakłada opracowanie metodyki zarządzania bezpieczeństwem
procesów i ciągłości świadczenia usług krytycznych przez operatorów krajowej i
europejskiej infrastruktury krytycznej. Na metodykę mają się składać w
szczególności: (i) model bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
(opracowanie jawne), (ii) model dojrzałości organizacji (opracowanie jawne)
Metodyka oceny ryzyka oraz analiza oraz (iii) analiza powiązań procesów i podprocesów realizowanych przez
Rządowe Centrum
usług i procesów realizowanych przez operatorów IK oraz dostawców składowych usług krytycznych (opracowanie
Bezpieczeństwa
operatorów IK
niejawne).
Potrzeba opracowania metodyki dedykowanej operatorom infrastruktury
krytycznej, wynika ze zmian prawnych w szczególności zmian w ustawie o
zarządzaniu kryzysowym i uchwaleniem ustawy o krajowym systemie
cyberbezpieczeństwa, które to ustawy stanowią dostosowanie polskiego prawa
do wymogów Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz Dyrektywy NIS.

85

86

Zakup systemu wymiany danych
pomiarowych dla wybranych
SGRChem-Eko

Poprawa bezpieczeństwa na terenie kraju poprzez stworzenie systemu
wymiany danych zwiększającego efektywność prowadzenia działań
ratowniczych z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz działań
powiązanych ze zwalczaniem terroryzmu.
System będzie umożliwiał tworzenie meldunków, wymianę informacji,
automatyzację procesu poboru danych pomiarowych, korzystanie z wiedzy
Mazowiecki Komendant
eksperckiej, gromadzenie, archiwizację i wizualizację wyników na mapach na
Wojewódzki Państwowej Straży
potrzeby kierowania działaniami oraz późniejszego wykorzystania w
Pożarnej
następnych działaniach. Niezbędnym elementem systemu jest sprzęt
zapewniający wymianę obrazu, głosu i danych „na żywo” pomiędzy członkami
zespołów obecnych na miejscu zdarzenia, a ekspertami niebiorącymi
bezpośredniego udziału w akcji - w oparciu o kamery nasobne, które mogą być
poddawane procesowi dekontaminacji i pracować w strefie zagrożenia
chemicznego.

CK1 - Zagrożenia –
CS6 - Ryzyko i sytuacje
zapobieganie i
kryzysowe
zwalczanie

3 748 545,00 zł

2 811 408,75 zł

01-04-2020

31-12-2021

Nie

PL/2020/PR/0090

Zarządzanie kryzysowe w praktyce

Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom wynikającym z analizy Wojewódzkiego
Planu Zarządzania Kryzysowego (WPZK). Zdiagnozowano deficyt
transgranicznych inicjatyw, niedostateczne zgranie obsad podmiotów w
ramach ogniw systemu zarządzania i reagowania kryzysowego, a także
niezadowalający poziom świadomości społeczeństwa województwa jak
zachować się w sytuacjach kryzysowych. Czynniki te utrudniają realizację
Wojewoda Zachodniopomorski
WPZK. Dlatego celem projektu jest wzmocnienie potencjału wykonawczego
WPZK poprzez następujące działania: inicjatywy transgraniczne (ćwiczenia,
szkolenia, wizyty studyjne), szkolenia, komunikację społeczną (kursy elearningowe, seminaria eksperckie, konferencje, fora ochrony IK, fora
bezpieczeństwa, monografie) i kampanię informacyjno-edukacyjną.

CS6 - Ryzyko i sytuacje CK3 - Zagrożenia –
kryzysowe
szkolenia

2 016 892,00 zł

1 512 669,00 zł

01-04-2020

30-03-2022

Nie

PL/2020/PR/0091

Szkolenia minersko-pirotechniczne
jako środek zapobiegania
zagrożeniom terrorystycznym

Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w zakresie zapewniania
bezpieczeństwa publicznego, w tym przeciwdziałania zagrożeniom
terrorystycznym, poprzez podniesienie poziomu kwalifikacji funkcjonariuszy SG Komendant Główny Straży
prowadzących działania minersko-pirotechniczne oraz funkcjonariuszy
Granicznej
zaangażowanych w realizację procesu szkolenia minersko-pirotechnicznego w
SG.

CS6 - Ryzyko i sytuacje CK3 - Zagrożenia –
kryzysowe
szkolenia

1 610 504,00 zł

1 207 878,00 zł

01-07-2020

30-06-2022

Nie

PL/2020/PR/0092

Realizacja projektu umożliwi spełnienie wymagań nałożonych na SG przez
Rozporządzenie EES. Straż Graniczna pozyska niezbędne wyposażenie
umożliwiające prowadzenie rejestracji oraz weryfikacji biometrycznej w
systemie EES, poprzez zakup:
urządzeń do rejestracji wybranych cech biometrycznych wewnątrz
pomieszczenia;
urządzeń do rejestracji wybranych cech biometrycznych na zewnątrz
Doposażenie Straży Granicznej w
pomieszczeń;
sprzęt KRG na potrzeby systemu EES terminali mobilnych wspierających proces rejestracji biometrycznej wraz z
czytnikami odcisków palców umożliwiających jednoczesne pobranie czterech
odcisków palców;
zaawansowanych telefonów komórkowych typu smartfon wspierających
proces rejestracji biometrycznej wraz z czytnikami odcisków palców
umożliwiających jednoczesne pobranie czterech odcisków palców.
Ponadto zostanie przeprowadzenie przeszkolenie użytkowników końcowych z
wykorzystania ww. sprzętu.

PL/2020/PR/0089

87

88

89

90

PL/2020/OV/0093

91

Modernizacja platformy sprzętowej
centralnych systemów
informatycznych SIS i VIS – 2 etap

Cel projektu: zapewnienie niezawodności systemów SIS/VIS zgodnie ze
standardami UE poprzez modernizację zaplecza technologicznego,
podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 114 pracowników oraz
poprzez wypłatę dodatkowych wynagrodzeń dla osób obsługujących i
nadzorujących działanie systemów.
Działania:
1. zakup 4 serwerów z oprogramowaniem;
2. realizacja 41 specjalistycznych szkoleń;
3. realizacja szkoleń językowych;
4. wypłaty dodatkowych wynagrodzeń dla 26 osób.
Rezultaty:
1. modernizacja platformy sprzętowej
2. poszerzenie wiedzy specjalistycznej z zakresu obsługi i administrowania
systemu SIS/VIS
3. pogłębienie znajomości jęz. ang.
4. ograniczenie odpływu kadr

Komendant Główny Straży
Granicznej

CS2 - Granice

CK2 - Wymiana
informacji

28 839 174,24 zł

21 629 380,68 zł

01-07-2020

31-03-2022

Nie

Komenda Główna Policji

CS3 - Wsparcie
operacyjne

CK1 - Wsparcie
operacyjne dla wiz

5 060 876,00 zł

5 060 876,00 zł

01-07-2020

30-06-2022

Nie

PL/2020/PR/0094

Ratownik w służbie

Projekt obejmuje przeszkolenie 500 funkcjonariuszy z zakresu kwalifikowanej
pierwszej pomocy z elementami ratownictwa taktycznego. Efektem tych
działań będzie większa liczba policjantów posiadających uprawniania
ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy, którzy dodatkowo nabędą
specjalistyczną wiedzę z zakresu ratownictwa taktycznego. Zgodnie z
założeniami każdy z uczestników projektu wyposażany zostanie w pakiety
pierwszej pomocy (w postaci apteczek nasobnych z wyposażeniem oraz stazę
taktyczną). Dodatkowo, w celu zapewnienia m.in. utrwalania nabytych w
trakcie szkolenia umiejętności, możliwości bieżącego i stałego doskonalenia
czynności ratowniczych (jak również przygotowania do recertyfikacji
uprawnień ratownika) przewidziany jest zakup specjalistycznego sprzętu
szkoleniowego, który przekazany zostanie do poszczególnych komend
wojewódzkich Policji.

Budowa systemu wymiany i analizy
informacji BIGDATA w szczególności
przepływów finansowych

Projekt obejmuje wzmocnienie wymiany informacji między instytucjami
krajowymi oraz innymi Państwami UE i organizacjami międzynarodowymi
(Interpol i Europol) w oparciu o platformę wymiany, przetwarzania i analizy
informacji ze szczególnym uwzględnieniem przepływów środków pieniężnych i
kryptowalut. Uniwersalne środowisko pozwoli na sporządzanie wielu typów
analiz nie tylko finansowych. Dostęp do systemu będzie odbywać się w sposób
bezpośredni lub pośredni (instytucje krajowe) lub w oparciu o funkcjonujące
Komenda Główna Policji
kanały wymiany informacji za pośrednictwem BMWP KGP (Państwa
Członkowskich UE oraz Interpol i Europol).
Projekt zakłada przeszkolenie użytkowników końcowych, administratorów
merytorycznych i trenerów, którzy w oparciu specjalistyczną pracownie w SP w
Pile oraz opracowane materiały dydaktyczne będą szkolić kolejne grupy
użytkowników. Przeszkoleni zostaną też administratorzy techniczni.

Zwiększenie efektywności organów
ścigania w zakresie wykorzystania
informacji międzynarodowych

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości
funkcjonariuszy i pracowników organów ścigania w zakresie prawidłowego i
skutecznego wykorzystania systemów i baz danych Interpolu, Europolu i SIS II,
modelu zarządzania danymi w wymiarze międzynarodowym w kontekście
Komenda Główna Policji
zapobiegania i zwalczania przestępczości transgranicznej.
Projekt przewiduje realizację specjalistycznych szkoleń trenerskich i
eksperckich oraz warsztatów.
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Komenda Główna Policji

CS6 - Ryzyko i sytuacje CK3 - Zagrożenia –
kryzysowe
szkolenia

2 215 597,00 zł

1 661 697,75 zł

01-10-2020

30-09-2022

Nie

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK2 - Przestępczość –
8 887 801,33 zł
wymiana informacji

6 665 851,00 zł

01-01-2021

31-12-2022

Nie

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK2 - Przestępczość –
737 570,00 zł
wymiana informacji

553 177,50 zł

01-01-2021

31-12-2022

Nie

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK2 - Przestępczość –
346 523,00 zł
wymiana informacji

259 892,25 zł

01-01-2021

31-12-2021

Nie

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK2 - Przestępczość –
2 900 000,00 zł
wymiana informacji

2 175 000,00 zł

01-01-2021

30-09-2022

Nie

CS5 - Zapobieganie i
zwalczanie
przestępczości

CK2 - Przestępczość –
4 314 000,00 zł
wymiana informacji

3 235 500,00 zł

01-01-2021

31-03-2022

Nie

93
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PL/2020/PR/0097

Wzmocnienie potencjału
informacyjnego i analitycznego CBA

Cel projektu:
Zwiększenie potencjału CBA w zakresie wymiany i przetwarzania informacji
wywiadowczych w skali krajowej i międzynarodowej
Działania:
- Rozwój systemu SIENA
- Utworzenie pracowni technologii przetwarzania i analizy danych (TPAD).
Rezultaty:
Rozszerzenie dostępu do produktów i usług Europolu oraz stworzenie
technicznej bazy do działań rozwojowych technologii przetwarzania i analizy
danych w kontekście analizy kryminalnej i strategicznej dla funkcjonariuszy
Centralnego Biura Antykorupcyjnego poprzez zakup i wdrożenie właściwej
infrastruktury informatycznej. Działania w ramach projektu zwiększą
możliwości wywiadowcze, wykrywcze i analityczne CBA, a poprzez wymianę
doświadczeń z innymi służbami także potencjał krajowy w tym zakresie.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
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Projekt przewiduje Wdrożenie nowoczesnego sytemu informatycznego do
zarządzania pracą laboratorium (Laboratory Information Management System)
Wdrożenie systemu informatycznego
w sieci laboratoriów celno-skarbowych, w tym laboratoriów mobilnych,
do zarządzania pracą sieci
Ministerstwo Finansów
mających na celu wzmocnienie wymiany informacji krajowej i
laboratoriów KAS
międzynarodowej w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości
poważnej i zorganizowanej.
Realizacja projektu ma na celu modernizację oraz rozbudowę wysłużonej
infrastruktury sprzętowo programowej sytmów P-EWIDA oraz T-EWIDA
Rozbudowa i modernizacja
mających czynny udział w procesach związanych z zapobieganiem i
Centralnej Bazy Danych EWIDA SG na
zwalczaniem przestępczości oraz wymianą informacji przez SG z innymi
Komendant Główny Straży
potrzeby przeciwdziałania aktom
służbami porządku publicznego RP, w tym służbami specjalnymi, oraz
Granicznej
bezprawnej ingerencji zagrażającym
rozbudowę funkcjonalności niezbędnych o realizacji zobowiązań nałożonych
bezpieczeństwu lotnictwa
na SG poprzez Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/103 z dnia
23 stycznia 2019 r.

PL/2020/PR/0100

Stworzenie krajowego komponentu
ETIAS celem realizacji zadań ujętych
w Rozp. UE 2018/1240

Celem projektu jest implementacja zapisów wynikających z Rozporządzenia
(UE) nr 2018/1240, w tym stworzenie krajowego komponentu N-ETIAS, który
za pośrednictwem krajowego jednolitego interfejsu (NUI) będzie połączony z
centralnym systemem ETIAS (CS-ETIAS). W ramach N-ETIAS zostanie utworzony
punkt dostępowy „WebService”, celem zapewnienia właściwej wymiany
informacji na poziomie krajowym oraz dostępu do danych ETIAS dla
Komendant Główny Straży
uprawnionych krajowych użytkowników instytucjonalnych i ich systemów
Granicznej
dziedzinowych. Ponadto, jednym z warunków niezbędnych sine qua non do
operacyjnego uruchomienia w PCz UE systemu ETIAS jest utworzenie i
powołanie jednostek krajowych ETIAS. W tym celu planowane jest utworzenie
w oparciu o struktury etatowe Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG
jednostki krajowej ETIAS, która będzie funkcjonować w budynku KGSG przy al.
Niepodległości 100.

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

14 073 000,00 zł

14 073 000,00 zł

01-04-2021

31-12-2022

Nie

Więcej, szybciej, taniej – pierwszy
krok ku nowemu organowi
wizowemu

Nowelizacja Kodeksu Wizowego wprowadziła odstępstwo od ogólnej zasady
rozpatrywania wniosków o wizy Schengen przez konsulów (konsulaty) lub na
granicach zewnętrznych Państw Członkowskich i dała możliwość rozpatrywania
wniosków o wizy Schengen przez organy centralne. Celem projektu jest
opracowanie studium wykonalności – ekspertyzy - w zakresie utworzenia i
funkcjonowania organu centralnego dedykowanego podejmowaniu decyzji
Minister Spraw Zagranicznych
wizowych w zakresie wiz Schengen w Warszawie. Rezultatem projektu będzie
uzyskanie wiedzy pozwalającej na przygotowanie ostatecznego projektu
utworzenia Centralnego Organu Wizowego, który przyczyni się do podniesienia
bezpieczeństwa i jakości usług wizowych oraz zapewni efektywniejszą obsługę
cudzoziemców.

CS1 - Wsparcie
wspólnej polityki
wizowej

CK1 - Potencjał
krajowy

768 000,00 zł

576 000,00 zł

01-06-2021

30-09-2022

Nie

Narzędzia Schengen 2.0

Celem projektu jest podniesienie jakości usług konsularnych poprzez
modernizację infrastruktury teleinformatycznej (doposażenie wybranych
placówek i Centrali MSZ) wykorzystywanej w procesie wizowych i MRG,
utworzenie dedykowanych stanowisk oraz modyfikację systemu konsularnego
Wiza-Konsul. Działaniem przewidzianym w projekcie jest zakup sprzętu
teleinformatycznego oraz modyfikacja systemu konsularnego Wiza-Konsul.
Minister Spraw Zagranicznych
Rezultatem jest wzmocnienie potencjału operacyjnego służby konsularnej
poprzez wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych w procedurach wizowych
i procedurach dotyczących MRG oraz wypełnienie zaleceń Komisji Europejskiej
dotyczących modyfikacji systemów konsularnych. Tym samym realizacja
projektu umożliwi sprawniejsze procedowanie z wnioskami oraz zwiększy
jakość procesu wizowego.

CS1 - Wsparcie
wspólnej polityki
wizowej

CK1 - Potencjał
krajowy

1 375 220,00 zł

1 031 415,00 zł

01-04-2021

30-06-2022

Nie

Szkoleniowa sala Schengen 2.0

W 2019 roku polskie urzędy konsularne wydały prawie 450 tys. wiz Schengen.
Przed wyjazdem na placówkę konsulowie podejmujący decyzje wizowe
przechodzą szereg szkoleń konsularnych, w tym szkolenie z systemów
teleinformatycznych wykorzystywanych w procesie wizowym. Obecne miejsce
szkoleń nie spełnia standardów i warunków optymalnego środowiska
szkoleniowego. W celu zwiększenia potencjału służby konsularnej projekt
Minister Spraw Zagranicznych
zakłada przeprowadzenie modernizacji pomieszczenia dedykowanego do
przeprowadzenia szkoleń z zakresu spraw wizowych Schengen oraz jego
wyposażenie w sprzęt teleinformatyczny oraz meble biurowe. Nowa sala
szkoleniowa umożliwi szkolenie większej liczby osób oraz zwiększy
efektywność szkoleń konsularnych.

CS1 - Wsparcie
wspólnej polityki
wizowej

CK1 - Potencjał
krajowy

629 160,00 zł

471 870,00 zł

01-04-2021

30-09-2022

Nie

Wypełnienie wymogów
Rozporządzenia SIS Recast nr
2018/1861 w zakresie sprzętu
teleinformatycznego

Cel: Zapewnienie skutecznej realizacji zadań SG w obszarze użytkowania SIS z
uwzględnieniem nowych funkcjonalności systemu wynikających z reform SIS
recast, poprzez:
1. Ustandaryzowanie wybranych stanowisk kontroli granicznej poprzez zakup
wydajnego stanowiska komputerowego i czytnika dokumentów wysokiej
jakości wraz z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w procesie weryfikacji
autentyczności dokumentów poprzez wyposażenie części stanowisk w
specjalistyczne oprogramowanie.
Rezultaty:
1. Standaryzacja części stanowisk odprawy granicznej w stosunku do
posiadanego obecnie sprzętu,
2. Wdrożenie zaawansowanego oprogramowania wspierającego proces
weryfikacji autentyczności dokumentów w części stanowisk zapewnienie
zaplecza technicznego niezbędnego do obsługi w systemie SIS wpisów
dotyczących powrotów cudzoziemców.

CS2 - Granice

CK6 - Potencjał
krajowy

5 386 652,70 zł

5 386 652,70 zł

01-04-2021

31-12-2021

Nie
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Komendant Główny Straży
Granicznej

PL/2020/PR/0105

Reagowanie w sytuacjach
kryzysowych, w tym o charakterze
terrorystycznym

W ramach Projektu Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku zakłada
przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych i ćwiczeń praktycznych oraz
CK1 - Zagrożenia –
ćwiczeń dowódczo-sztabowych dla policjantów/pracowników w szczególności z Komendant Wojewódzki Policji w CS6 - Ryzyko i sytuacje
zapobieganie i
Wydziału Prewencji, Wydziału Sztabu oraz Samodzielnego Pododdziału
Białymstoku
kryzysowe
zwalczanie
Kontrterrorystycznego Policji – z zakresu postępowania w sytuacjach
kryzysowych, w tym o charakterze terrorystycznym.

1 666 840,00 zł

1 250 130,00 zł

01-07-2021

31-12-2022

Nie

Kampania edukacyjno-informacyjna
„Ubi crimen, ibi victima"

Upowszechnianie w polskim społeczeństwie wiedzy na temat specyfiki różnego
rodzaju przestępstw i zagrożeń a przede wszystkim ochrony i praw ofiar
przestępstw, poprzez organizację ogólnopolskiej kampanii edukacyjnoinformacyjnej i przeprowadzenie spotkań edukacyjnych. W projekcie zostanie
Fundacja „Ubi societas, ibi ius”
dokonana diagnoza obejmująca identyfikację grup potencjalnych ofiar
przestępstw (w tym także grup specjalnego traktowania), a poprzez kampanię
dojdzie do wzrostu świadomości w zakresie najczęściej popełnianych
przestępstw oraz ukształtowanie właściwych postaw w społeczeństwie.

1 738 582,80 zł

1 303 937,10 zł

01-07-2021

31-12-2022

Nie
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CS6 - Ryzyko i sytuacje CK4 - Zagrożenia –
kryzysowe
wspieranie ofiar

