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Projekt FGZ/08/3131 realizowany w latach 2009 – 2012 w istotny sposób przyczynił się do
poprawy mobilności jednostek Straży Granicznej, głównie poprzez zabezpieczenia potrzeb
transportowych w grupie pojazdów patrolowo-szosowych, pojazdów przystosowanych do
transportu osób zatrzymanych, jak również pojazdów specjalistycznych do wykonywania
mobilnych kontroli na szlakach komunikacyjnych, oraz kontroli legalności pobytu i
zatrudnienia w rejonach przejść granicznych, targowisk itp.
 
W ramach projektu zakupiono i przekazano do jednostek Straży Granicznej łącznie 243
szt. różnego rodzaju środków transportu. Głównie były to pojazdy specjalistyczne do
mobilnej kontroli i pojazdy towarzyszące patrolowo-szosowe, wyposażone w urządzenia
łączności i techniki specjalnej do kontroli dokumentów, osób, środków transportu.
 
Projekt realizowany był w ramach Programów Rocznych 2008, 2009 i 2010. Swoim
zakresem objął dostawę 243 szt. pojazdów o łącznej wartości 26 029 404,93 zł.
 
W ramach Programu Rocznego 2008 zawarto kontrakty na dostawę:
- 22 szt. pojazdów specjalizowanych Schengenbus, Fiat Ducato 2,3 Multijet o wartości 6
335 286,76 zł
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- 19 szt. pojazdów wspomagających patrolowo-szosowych - oznakowanych
uprzywilejowanych Hyundai FDH i30 o wartości 1 528 651,46 zł

- 43 szt. samochodów osobowych (patrolowo-szosowych) uprzywilejowanych
nieoznakowanych Ford Focus Combi o wartości 3 242 200,00 zł



 

W ramach Programu Rocznego 2009 zawarto kontrakty na dostawę:
- 30 szt. samochodów osobowych (patrolowo-szosowych) oznakowanych
uprzywilejowanych Kia Ceed o wartości 2 219 790,00 zł

- 24 szt. mikrobusów Renault Trafic o wartości 2 236 735,56 zł



- 30 szt. samochodów patrolowo-szosowych nieoznakowanych uprzywilejowanych Ford
Mondeo 145 kM o wartości 2 749 000,00 zł

- 16 szt. samochodów patrolowych osobowo-ciężarowych Fiat Doblo o wartości 1 080
432,00 zł



 

W ramach Programu Rocznego 2010 zawarto kontrakty na dostawę:
- 36 szt. samochodów patrolowo-szosowych Skoda Yeti o wartości 3 692 400,00 zł

- 10 szt. samochodów przystosowanych do przewozu osób zatrzymanych Ford Transit o



wartości 1 274 000,00 zł

- 4 szt. pojazdów typu SUV/SAV z napędem 4x4 o wartości 437 880,00 zł

- 6 szt. pojazdów typu SUV/SAV z napędem 4X4 o wartości 549 738,61 zł



- 2 szt. pojazdów patrolowych marki KIA o wartości 129 888,00 zł

- ciągnik rolniczy z napędem 4x4 marki Jonh Deere o wartości 585 480,00 zł



Dysponowanie odpowiednim sprzętem technicznym przy realizacji ustawowych zadań
Straży Granicznej w istotny sposób wpływa na zwiększenie ich efektywności. Umożliwia
poprawę koordynacji i rozmieszczenia sił i środków przy realizacji zadań oraz przyczynia
sie do poprawy ogólnego bezpieczeństwa obszaru Schengen.


