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Realizacja kursu doskonalącego pt. „Trening Jazdy
Taktycznej” - współfinansowana z Funduszu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
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W dniach 07 – 11.06.2021 r. odbył się kurs doskonalący pt. „Trening
jazdy taktycznej” dla funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych
Straży Granicznej. Była to czwarta i jednocześnie ostatnia edycja kursu
zrealizowana w ramach projektu nr PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie
potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony
zewnętrznej granicy UE” i współfinansowana z Programu Krajowego
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Kurs  doskonalący został przeprowadzony  przez instruktorów Zespołu Zabezpieczenia
Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG: st. chor. szt.
SG Marcina Sekułę i chor. SG Marcina Mordakę.

W trakcie wszystkich edycji kursu wykorzystano sprzęt pozyskany w ramach Funduszu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego m.in. troleje najazdowe, miernik prędkości, elementy toru
jazdy, materiały oraz części eksploatacyjne pojazdów.



Ponadto zakupiono  kontener biurowy, który umożliwił realizację zajęć teoretycznych,
omawianie założeń i przeprowadzenie podsumowań wykonanych ćwiczeń oraz zapewnił 
odpowiednie warunki socjalne w miejscu prowadzenia zajęć, czyli na płycie lotniska w
Zegrzu Pomorskim.



W  kursie uczestniczyło 8 funkcjonariuszy  z Morskiego, Warmińsko – Mazurskiego,
Podlaskiego i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy  pod kierunkiem
instruktorów doskonalili umiejętności jazdy defensywnej zdobyte na kursie pt. „Trening
bezpiecznej jazdy” oraz nabywali podstawowe umiejętności jazdy ofensywnej. Starannie
dobrane ćwiczenia miały na celu doskonalenie takich umiejętności, jak:

dostosowanie prędkości pojazdu przed wejściem w zakręt po długotrwałej jeździe
ze stałą prędkością,

prawidłowe reagowanie w poślizgu,

radzenie sobie ze stresem podczas wykonywania manewrów,

obserwacja otoczenia podczas prowadzenia pojazdu,

wykorzystywanie dociążenia i odciążenia osi pojazdu,

właściwe wykorzystanie biegów podczas rozpędzania i hamowania pojazdu,

dynamiczna zmiana pasa ruchu i stabilizacja pojazdu,

hamowanie pojazdu z dużych prędkości.

W ostatnim dniu szkoleniowym przeprowadzono test zaliczeniowy weryfikujący zdobyte
wiadomości i umiejętności. Kurs został wysoko oceniony przez słuchaczy. Wszyscy
uczestnicy wyrazili chęć dalszego poszerzania swoich umiejętności na kursach
techniki jazdy.
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