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NOWE GOGLE NOKTOWIZYJNE W STRAŻY
GRANICZNEJ JESZCZE W TYM ROKU
Straż Graniczna dąży do zwiększenia możliwości sprzętowych w zakresie skrytej obserwacji
terenu oraz w celu wykrywania osób nielegalnie przekraczających granicę;
planowany jest zakup 180 gogli noktowizyjnych z opcją na nawet 100 kolejnych;
gogle traﬁą na wyposażenie patroli pieszych oraz mają być wykorzystywane w ramach
organizowanych zasadzek do obserwacji najbardziej zagrożonych odcinków polskich granic.

Coraz większe wymagania dotyczące odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, na
najbardziej zagrożonych odcinkach polskich granic, wpływają na potrzebę kolejnych zakupów
nowoczesnego wyposażenia dla Straży Granicznej. W tym roku, w ramach przetragu przy współpracy
z UE, SG kupi 180 nowych gogli noktowizyjnych z opcjnalną możliwością poszerzenia zamówienia
o prawie 100 kolejnych. Tym samym Straż Graniczna chce zyskać jeszcze większe możliwości do
działań w nocy.
180 fabrycznie nowych kompletów gogli noktowizyjnych ma wzbogacić zasób tego rodzaju
wyposażenia dostępnego obecnie w polskiej Straży Granicznej. Jednocześnie, zamówienie zakłada
możliwość opcjonalnego zakupu do 100 kolejnych kompletów. Gogle przeznaczone będą w głównej
mierze do skrytej obserwacji terenu oraz wykrywania osób nielegalnie przekraczających granicę.
Gogle noktowizyjne mają być, zgodnie z planami, dostarczone strażnikom w terminie do 30 września
2018 r., a konkretne oferty mają traﬁć do Straży Granicznej do 28 marca. Podstawą wyboru
konkretnego typu gogli noktowizyjnych ma być ich cena, masa oraz okres gwarancji, według
kryterium 60 proc./30 proc./ 10 proc.
Gogle mają pozwalać Strażnikom Granicznym na działania w warunkach ograniczonej widoczności, w
porze nocnej, przez cały rok i w każdych warunkach atmosferycznych. Średni czas pracy gogli
noktowizyjnych szacuje się na 6 godzin w ciągu doby. Sprzęt traﬁ do patroli pieszych i będzie
wykorzystywany w ramach organizowanych zasadzek oraz do obserwacji najbardziej zagrożonych
odcinków polskich granic. Projekt jest współﬁnansowany ze środków Funduszu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego UE.
Straż Graniczna zamierza pozyskać gogle z dwuocznym wizjerem lub podwójnym okularem dla
obserwacji dwuocznej. Gogle mają być zasilane akumulatorowo z wymiennych źródeł zasilania.
Zestaw gogli noktowizyjnych musi zapewniać automatyczną regulację jasności oraz manualną
regulację kontrastu. Strażnicy używający nowych gogli będą mogli liczyć na co najmniej 40° pole
widzenia. Jednostka podstawowa będzie posiadała obiektyw 1x, a dodatkowa obiektyw 4x lub 5x.
Masa gogli w konﬁguracji podstawowej z obiektywem x1, bez źródeł zasilania, osłon oraz uprzęży, ma
wynosić nie więcej niż 0,7 kg.
Temperatury otoczenia, w których mogą być używane nowe gogle noktowizyjne, mają oscylować od
-30° do +45°C i niedopuszczalne jest przy tym zaparowanie wewnętrznych powierzchni elementów

optycznych. Gogle noktowizyjne mają mieć zdolność do zanurzenia w wodzie, na minimum 1 m na
czas do pół godziny. Gogle będą posiadać również zintegrowane, włączane ręcznie źródło
podczerwieni, pozwalające na pracę w warunkach absolutnej ciemności.
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