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23 POJAZDY OBSERWACYJNE ZA 40 MLN ZŁOTYCH.
STRAŻ GRANICZNA USZCZELNIA GRANICE
Konsorcjum „SILTEC-ZESZUTA” dostarczy jeszcze w tym roku 23 nowe Przewoźne Jednostki
Nadzoru (PJN) dla Straży Granicznej oraz jeden symulator;
Obserwacja będzie prowadzona w oparciu o model pojazdu Toyota Hilux SR5, przez co nowe
PJN będą miały większą mobilność w terenie, w stosunku do wcześniejszych PJN bazujących na
busach lub furgonach.

W zeszły piątek Straż Graniczna poinformowała, że w Komendzie Głównej podpisana została umowa
na dostawę 23 nowych pojazdów obserwacyjnych. Pojazdy mają wzbogacić wyposażenie
funkcjonariuszy jeszcze w tym roku, a koszt ich pozyskania wyniesie 40 milionów złotych.
Zakupione Przewoźne Jednostki Nadzoru (PJN) Straży Granicznej to pojazdy wyposażone w
specjalistyczny sprzęt do prowadzenia obserwacji technicznej: w kamery dzienne oraz kamery
termowizyjne umożliwiające obserwację w nocy. Każdy PJN posiada stanowiska operatorskie z
monitorami oraz z systemem rejestracji i archiwizacji obrazu. Obecny przetarg na 23 nowe pojazdy
PJN wygrało konsorcjum „SILTEC-ZESZUTA”. Ich pozyskanie było możliwe dzięki funduszom
wydawanym w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i
Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020.
Jak poinformowała Straż Graniczna, w obecnym przetargu na 23 PJN wykorzystano nowatorskie
rozwiązania konstrukcyjne w zakresie pozyskanego modelu. Wszystko dzięki zastosowaniu jako
jednostki przewoźnej pojazdów terenowych, a konkretnie modelu Toyota Hilux SR5. Dzięki temu nowe
PJN będą charakteryzowały się większą mobilność. Należy zaznaczyć też, że dotychczasowe wersje
PJN oparte były na pojazdach typu bus lub furgon. Obecnie zakupione, będą mogły być
wykorzystywane w trudnych warunkach terenowych (obszary leśne, pagórkowate i górzyste).
Oprócz pojazdów Straż Graniczna otrzyma również jeden symulator – trenażer przeznaczony do
szkoleń operatorów PJN-ów. Traﬁ on do jednego z ośrodków szkoleń Straży Granicznej. Wartość
jednego pojazdu to ok. 1,7 mln zł, a trenażera ponad 1,5 mln zł. Pojazdy mają być dostarczone Straży
Granicznej do połowy grudnia. Będą służyły do ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.
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