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Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
w Koszalinie jest jedną z trzech szkół, kształcącą kadry dla współczesnej Straży Granicz-
nej. Wywodzi się z Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza, która na przestrzeni lat
została  przekształcona  w  Bałtycki  Oddział  WOP.  Następnie,  po  utworzeniu  Straży
Granicznej, powstały dwie niezależne jednostki: Bałtycki Oddział SG i Ośrodek Szkolenia
SG. Po ich likwidacji, 19 marca 1992 roku powstał Centralny Ośrodek Szkolenia Straży
Granicznej.

Pierwszym  Komendantem  COSSG  został  ppłk  dypl.  Tadeusz  Frydrych,  który  pełnił
obowiązki Komendanta Szkoły przez 11 lat. W 2002 roku stery koszalińskiego Ośrodka
przejął z jego rąk płk SG Przemysław Schielke, którym dowodził nieprzerwanie do lutego
2013 r. Jego następcą został płk SG Grzegorz Skorupski, który, pełni funkcję Komendanta
Szkoły do dnia dzisiejszego.

Głównym zadaniem realizowanym przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej
jest szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Ośrodek przygotowuje do
realizacji  zadań  służbowych  funkcjonariuszy  służby  przygotowawczej  obejmującej
szkolenie podstawowe i szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej oraz funkcjonariuszy w
służbie  stałej  w  ramach  szkolenia  w  zakresie  szkoły  chorążych  oraz  przeszkolenia
specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG.

Ponadto  oferta  szkoleniowa  Ośrodka  obejmuje  szkolenia  specjalistyczne  i  kursy
doskonalące  realizowane  w  ramach  doskonalenia  zawodowego  centralnego  w  formie
stacjonarnej  oraz  kursy  doskonalące  w  formie  e-learnigowej  w  oparciu  o  platformę
Intranetową Straży Granicznej (w tych kursach mogą uczestniczyć funkcjonariusze oraz
pracownicy Straży Granicznej w miejscu pracy/służby). Zgodnie z podziałem obszarów
kompetencji pomiędzy ośrodkami szkolenia Straży Granicznej, COSSG specjalizuje się
w następujących domenach:

realizacja  czynności  operacyjno  –  rozpoznawczych  oraz  dochodzeniowo  –
śledczych  na  poziomie  przestępczości  zorganizowanej  z  uwzględnieniem
zagadnień  związanych  z  terroryzmem,  handlem  ludźmi  oraz  ochroną  dóbr
kultury,

kontrola radiometryczna i ochrona radiologiczna,



przewóz  towarów niebezpiecznych,  transgraniczne  przemieszczanie  odpadów,
kontrola transportu drogowego,

kształcenie kompetencji kierowniczych, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój
potencjału własnego kierownika,

przygotowanie funkcjonariuszy do pełnienia służby w ochronie morskiej granicy
państwowej oraz realizacja kursów dla funkcjonariuszy jednostek pływających
Straży Granicznej w oparciu o wymogi konwencji STCW,

przygotowanie do egzaminów na sternika motorowodnego oraz motorowodnego
sternika morskiego

kształcenie z zakresu logistyki (gospodarowanie mieniem, realizacja zamówień
publicznych, gospodarka finansowa),

doskonalenie  techniki  jazdy  pojazdami  służbowymi  (samochody  osobowe,
terenowe i motocykle),

szkolenie i doskonalenie umiejętności z zakresu taktyki i techniki interwencji (w
tym szkolenia dla instruktorów TTI),

szkolenia informatyczne z użytkowania programów komputerowych MS Office:
EXCEL, WORD, POWER POINT;  SI Pobyt V2,

kształcenie  kompetencji  językowych (j.  angielski,  j.  niemiecki,  j.  ukraiński,  j.
rosyjski),

kursy z zakresu psychologii,

szkolenie  specjalistyczne  z  zakresu  przygotowania  pedagogicznego  w  Straży
Granicznej.



 

HANDEL LUDŹMI

Ośrodek koszaliński  jako jedyny w Straży Granicznej  specjalizuje się w problematyce
handlu ludźmi. Aktywność COSSG przejawia się tutaj w wielu płaszczyznach: lokalnej,
krajowej i  międzynarodowej.  Działalność w powyższym zakresie jest oparta na ścisłej
współpracy z La Stradą - Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Ośrodek
realizuje  system  szkolenia  dla  funkcjonariuszy  Straży  Granicznej  w  zakresie  handlu
ludźmi.  Jest  to  ujednolicony  system  szkolenia  przewidziany  dla  wszystkich
funkcjonariuszy,  bez  względu  na  pion  pełnienia  służby  w  Ministerstwie  Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji.  Szkoła  jest  również  współorganizatorem  warsztatów
szkoleniowych  dla  funkcjonariuszy  policji,  SG  i  prokuratur.  Prowadzi  współpracę  z
Ministerstwem Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w zakresie  szkoleń  pracowników
socjalnych z powyższych zagadnień oraz z lokalnymi uczelniami,  instytucjami pomocy
społecznej  i  Wyższym Seminarium Duchownym w  Koszalinie  w  zakresie  profilaktyki
handlu ludźmi. Szkoła w zakresie handlu ludźmi realizuje projekty finansowane przez UE
zarówno szkoleniowe jak i naukowobadawcze.



 

KONTROLA RADIOMETRYCZNA I OCHRONA RADIOLOGICZNA

Jednym  z  najważniejszych  działań  Ośrodka  przygotowujących  funkcjonariuszy  Straży
Granicznej do realizacji ustawowego zadania formacji, tj. zapobiegania transportowaniu
przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów
jądrowych  i  promieniotwórczych  jest  prowadzenie  szkoleń  z  zakresu  kontroli



radiometrycznej  i  ochrony  radiologicznej.  Kompleksowe szkolenia  zakładają  nie  tylko
wyposażenie funkcjonariuszy w wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań, ale
również utrzymanie wysokiego poziomu wykonawstwa przez kolejne lata. W grudniu 2014
roku Departament Energii USA zainstalował oraz przekazał na rzecz Centralnego Ośrodka
Szkolenia SG stacjonarne monitory promieniowania gamma i neutronowego. Otrzymane
urządzenia  umożliwiają  realizację  zajęć  praktycznych w wysoce symulowanej  sytuacji
zdarzeń granicznych,  ponieważ strona amerykańska wyposażyła w analogiczny sprzęt
przejścia  graniczne  na  zewnętrznej  granicy  Unii  Europejskiej.  Warto  podkreślić,  że
posiadane przez wykładowców COSSG uprawnienia Inspektorów Ochrony Radiologicznej,
wiedza,  zdobyte  doświadczenie  oraz  nawiązane  kontakty  robocze  z  instytucjami
krajowymi i  zagranicznymi,  poparte opiniami zarówno ekspertów Państwowej  Agencji
Atomistyki,  Departamentu  Energii  Stanów  Zjednoczonych,  jak  i  uczestników  szkoleń
zapewniają  ciągłość  i  profesjonalizm  realizacji  przedmiotowych  szkoleń.  W  ramach
współpracy z Ambasadą USA nasi funkcjonariusze realizują szkolenia na rzecz państw
bałkańskich  w  obszarze  wykrywania  i  zwalczania  materiałów  promieniotwórczych  i
jądrowych  (program EXBS  -  Albania,  Kosowo),  a  pod  auspicjami  Agencji  FRONTEX
realizowany  jest  program  wymiany  wykładowców  CCC  (Common  Core  Curriculum)
Teacher’s Mobility,  którego celem jest wypracowanie wspólnych standardów nauczania.
Warto  też  wspomnieć  o  szkoleniu  dla  funkcjonariuszy  litewskiej  Służby  Granicznej
realizowanym w ramach współpracy z Międzynarodową Agencją Atomową z siedzibą w
Wiedniu, w którym w roli instruktora występował nasz wykładowca.

 



OCHRONA MORSKIEJ GRANICY PAŃSTWOWEJ

Specyfiką Ośrodka jest przygotowywanie funkcjonariuszy do pełnienia służby w ochronie
morskiej  granicy państwowej.  Realizowane są tu  kursy dla  funkcjonariuszy jednostek
pływających Straży Granicznej w oparciu o wymogi konwencji STCW (Międzynarodowa
Konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy,  wydawania świadectw
oraz  pełnienia  wacht).  Przeszkolenia  w  zakresie  Międzynarodowej  Konwencji  STCW
realizowane  są  od  kilkunastu  lat  we  współpracy  z  ośrodkami  szkolenia  ratownictwa
morskiego.  Ich  uczestnikami  są  funkcjonariusze  pełniący  służbę  na  jednostkach
pływających Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Absolwenci tych szkoleń otrzymują
międzynarodowe certyfikaty  wystawiane przez  Urząd Morski,  dzięki  którym spełniają
zalecenia ww. Konwencji w zakresie wyszkolenia marynarzy, a także mogą pełnić funkcje
dowódców zbiorowych środków ratunkowych.  Z całą pewnością można stwierdzić,  że
realizacja szkoleń takich jak: indywidualne techniki ratunkowe, ochrona przeciwpożarowa
czy udzielania pierwszej pomocy skutkuje wzrostem poziomu bezpieczeństwa wśród załóg
jednostek pływających SG.

Szkolenia motorowodne realizowane są od kilkunastu lat na potrzeby zainteresowanych
oddziałów SG. Dzięki ich realizacji setki funkcjonariuszy SG uzyskało patenty sternika
motorowodnego lub motorowodnego sternika morskiego. Patent sternika motorowodnego
umożliwia funkcjonariuszom Nadbużańskiego, Podlaskiego i  Warmińsko -  Mazurskiego
OSG realizację działań służbowych w ochronie granicy państwowej z wykorzystaniem
śródlądowych  jednostek  pływających.  Patent  motorowodnego  sternika  morskiego
uprawnia do prowadzenia jednostek pływających SG o długości  kadłuba do 18 m po
wodach morskich, czyli mniejszych jednostek pływających Morskiego OSG.

 

ZAPASOWY CENTRALNY OŚRODEK NADZORU



W Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie zlokalizowano Zapasowy
Centralny Ośrodek Nadzoru (ZCON) Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru
(ZSRN). ZCON pełni rolę ośrodka szkoleniowego dla funkcjonariuszy Morskiego Oddziału
Straży  Granicznej  przewidzianych  do  pracy  w  różnych  Ośrodkach  Nadzoru  Systemu
ZSRN.  Dzięki  temu  w  Ośrodku  realizowane  jest  szkolenie  Oficerów  Nadzoru  oraz
Operatorów  systemu.  Stanowiska  szkoleniowe  zainstalowane  w  ZCON  umożliwiają
symulowanie  rzeczywistych  sytuacji  na  morzu.  Podstawowym  zadaniem  ZSRN  jest
wypracowanie  i  dystrybucja  dla  potrzeb  Straży  Granicznej  Kompleksowego  Obrazu
Sytuacji  Nawodnej  (mapa  KOSN)  obejmującego  morze  terytorialne  i  morskie  wody
wewnętrzne Rzeczypospolitej  Polskiej,  w celu  kontroli  ruchu obiektów wzdłuż  całego
wybrzeża oraz w celu gromadzenia i przetwarzania informacji służących wspomaganiu
procesu decyzyjnego i kierowaniu działaniami morskimi za pomocą sił i środków Straży
Granicznej na różnych szczeblach odpowiedzialności służbowej. Ma również umożliwić
stałą, ścisłą współpracę wielu resortów podczas realizacji swoich ustawowych zadań w
zakresie związanym z nadzorem nad obszarami morskimi, a także zwiększyć skuteczność
wypełniania przez nasz kraj zobowiązań wynikających z podpisania szeregu konwencji i
umów międzynarodowych.

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE KADR KIEROWNICZYCH STRAŻY GRANICZNEJ

Jedną z domen szkoleniowych Ośrodka jest doskonalenie zawodowe kadr kierowniczych
Straży  Granicznej  wszystkich  szczebli  zarządzania,  którego  głównym  celem  jest
podniesienie poziomu efektywności kierowania komórkami organizacyjnymi w strukturze
Straży Granicznej, w szczególności zaś nabycie i doskonalenie już posiadanej wiedzy i



umiejętności  w  zakresie  kompetencji  kierowniczych  o  charakterze  menedżerskim,
społecznym  i  osobistym  oraz  wzajemna  wymiana  doświadczeń  kadry  kierowniczej
uczestniczącej w szkoleniach i kursach. W ofercie szkoleniowej akcentujemy kształcenie
wszystkich kompetencji kierowniczych, zarówno tradycyjnych menedżerskich z zakresu
planowania,  organizowania i  kontroli  kierowniczej,  jak i  kompetencji  kierowniczych o
charakterze  tzw.  miękkim.  Umiejętności  związane  z  tworzeniem  przez  kierowników
warunków  sprzyjających  zwiększaniu  efektywności  pracy  podwładnych,  zyskują  w
ostatnich latach na znaczeniu w praktyce zarządzania wszystkich organizacji, a właściwie
ukierunkowany  rozwój  potencjału  ludzkiego  staje  się  problemem  strategicznym.
Uczestnicy licznych edycji naszych szkoleń i kursów podkreślają niezmiennie ich dużą
przydatność  w  praktyce  kierowniczej  i  bardzo  wysoki  poziom  realizacji  zajęć  pod
względem  merytorycznym  i  metodycznym.  Doświadczona,  profesjonalna  kadra
dydaktyczna poprzez ogromne zaangażowanie własne potrafi  atrakcyjnie przedstawiać
treści  szkoleniowe  i  budować  atmosferę  zajęć  sprzyjającą  ich  przyswajaniu  oraz
swobodnej  wymianie  doświadczeń,  opinii  i  poglądów  uczestników.  Wysoki  poziom
motywacji  i  zaangażowania  wykładowców oraz  uczestników przynosi  zwykle  wysokie
efekty szkoleniowe i bardzo pozytywne oceny naszej pracy. Za szczególne osiągnięcie w
opisanym zakresie uznajemy rozszerzenie naszej oferty szkoleniowej o kursy doskonalące
proponowane od 2014 roku kadrze kierowniczej SG średniego szczebla zarządzania (m.in.
komendantom placówek SG i ich zastępcom, naczelnikom wydziałów i ich zastępcom), a
przede wszystkim o kurs  doskonalący wprowadzony do oferty  Ośrodka w 2015 roku
adresowany do  kadry  kierowniczej  SG wyższego szczebla  zarządzania  (komendantów
oddziałów i ośrodków SG oraz ich zastępców, dyrektorów zarządów i biur KGSG oraz ich
zastępców).

 



SZKOLENIE I DOSKONALENIE KIEROWCÓW

Szkolenie i doskonalenie kierowców to obszar tematyczny obecny w COSSG od początku
jego działalności. Kulminacyjny moment to powstanie w 2005 roku zespołu zajmującego
się doskonaleniem techniki jazdy. Odpowiednio przeszkolona i wyspecjalizowana grupa
instruktorów zajmuje się  prowadzeniem treningów opartych na najlepszych wzorcach
szkół  krajowych  i  zagranicznych.  W  efekcie  ciągłego  rozwoju  i  reakcji  na  potrzeby
formacji, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej na przestrzeni ostatnich 25
lat zrealizowano kursy: dla kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do
kierowania   pojazdami  kat.  B;  dla  kandydatów  na  kierowców  ubiegających  się  o
uprawnienia do kierowania  pojazdami kat. A; trening bezpiecznej jazdy; trening jazdy
taktycznej;  trening  jazdy  pojazdami  terenowymi;  trening  jazdy  ekonomicznej,
multiplikator  ekojazdy  oraz  trening jazdy  motocyklem lekkim dla  osób posiadających
prawo  jazdy  kat.  B.  Wszystkie  wymienione  tytuły  osiągają  jeden  z  najwyższych
wskaźników potrzeb zgłaszanych przez jednostki organizacyjne na udział w doskonaleniu
centralnym funkcjonariuszy.  Z  oferty  szkoleniowej  doskonalenia  techniki  jazdy,  poza
funkcjonariuszami Straży Granicznej, korzystały inne służby, takie jak: Policja, Inspekcja
Transportu Drogowego, Służba Celna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba
Kontrwywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zainteresowanie szerokiego
grona odbiorców świadczy bezpośrednio o wysokiej jakości i przydatności prowadzonych
zajęć przez zatrudnioną w COSSG kadrę instruktorską.

 



TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI

Ośrodek  szkoli  i  doskonali  również  umiejętności  funkcjonariuszy  Straży  Granicznej  z
zakresu taktyki i techniki interwencji. Flagowymi szkoleniami są kursy z zakresu taktyki i
techniki  interwencji  realizowane  zarówno  w  ramach  działań  lądowych,  jak  również
interwencji  podejmowanych  przez  kontrolne  jednostki  pływające  dywizjonów  Straży
Granicznej.  Ponadto  COSSG  kształci  instruktorów  w  zakresie  taktyki  i  techniki
interwencji,  którzy  po  nabyciu  odpowiednich  kompetencji  szkolą  funkcjonariuszy  w
swoich jednostkach macierzystych. W ramach obszarów merytorycznej odpowiedzialności
Ośrodek współpracuje z funkcjonariuszami Niemiec,  Czech, Słowacji  oraz Ukrainy.  W
ramach współpracy bilateralnej  cyklicznie z Centrum Szkolenia i  Doskonalenia Policji
Federalnej w Neustrelitz, Ośrodek organizuje wspólne zajęcia dla funkcjonariuszy szkoleń
kwalifikowanych obu szkół. Realizowane są także szkolenia na potrzeby innych instytucji
krajowych, m. in. w ramach przygotowania żołnierzy w ramach PKW KFOR wykonujących
zadania na misjach zagranicznych. Warto wspomnieć, że COSSG jest także organizatorem
największej corocznej imprezy sportowej w SG – Mistrzostw SG w Piłce Nożnej. Ponadto
drużyna strzelecka składająca się z wykładowców Ośrodka osiąga na międzynarodowych i
resortowych  zawodach  strzeleckich  czołowe  lokaty,  niejednokrotnie  plasując  się  na
pierwszych miejscach zarówno w klasyfikacji drużynowej, jak i indywidualnej.

 

 

 



 

 

 


