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Projektziel

Stärkung der bestehenden Zusammenarbeit

grenzüberschreitende polnische und sächsische

Polizei im Unterstützungsbereich durch Erweiterung

der Kompetenzen der Beamten im Kampf gegen

die Autokriminalität.

Cel projektu

Wzmocnienie istniejącej współpracy

transgranicznej policji polskiej i saksońskiej na

obszarze wsparcia przez podniesienie kompetencji

funkcjonariuszy w zakresie zwalczania

przestępczości samochodowej.

Die Verbesserung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit zwischen der polnischen 
und der sächsischen Polizei bei der
Bekämpfung der Kfz-Kriminalität

Poprawa transgranicznej współpracy 
policji polskiej i niemieckiej 
w zwalczaniu przestępczości 
samochodowej



Projektbeschreibung

Im Rahmen des Projekts wurden am 24-26.09.2019

gemeinsame Schulungen und praktische Übungen

zur Verfolgung und grenzüberschreitenden

Beobachtung durchgeführt, einschließlich

Kriminalpolizisten, Vertreter der operativen und

kriminellen Geheimdienste. Die Übungen

begannen in Deutschland (Verfolgungsjagd) und

endeten nachts in den Wäldern um Bolesławiec

(Beobachtung mit Fahrrädern, Minikamera,

Fotokamera, Kamerafallen und Nachtsichtgerät).

Für Menschen, die kooperieren und kommunizieren

miteinander bei grenzüberschreitenden Aktivitäten

Operational fand auch im September 2019

in Zgorzelec zwei Ausgaben von zweitägigen

Sprachworkshops statt, darunter Kriminalvokabular

Auto. Die Auswahl des Wortschatzes und der

entsprechenden Befehle für die Workshops sowie

deren Entwicklung in beiden Sprachen (unter

anderem in Form von interaktiven Genreszenen)

wurde von Polizeiexperten vorgenommen. 73

Teilnehmer aus Polen und 32 aus Deutschland

nahmen an dem Projekt teil.urde von

Polizeiexperten Rechte.

Opis projektu

W ramach projektu zrealizowano w dniach 24

-26.09.2019 wspólne szkolenie i praktyczne

ćwiczenia dotyczące pościgu i obserwacji

transgranicznej z udziałem m.in. policjantów

kryminalnych, przedstawicieli wydziałów techniki

operacyjnej i wywiadu kryminalnego. Ćwiczenia

rozpoczęły się na terenie Niemiec (pościg

samochodowy) i zakończyły nocą w lasach

w okolicach Bolesławca (obserwacja z użyciem

rowerów, minikamer, aparatu fotograficznego,

fotopułapek i noktowizora). Dla osób

współpracujących i komunikujących się ze sobą

podczas transgranicznych działań operacyjnych

odbyły się również we wrześniu 2019 w Zgorzelcu

dwie edycje 2-dniowych warsztatów językowych,

uwzględniających słownictwo z zakresu

przestępczości samochodowej. Dobór słownictwa

i odpowiednich komend na warsztaty, ich

opracowanie w obu językach (w formie m.in.

interaktywnych scen rodzajowych) dokonany

został przez ekspertów policyjnych. W projekcie

udział wzięło 73 uczestników z Polski i 32 z Niemiec.

Unterstützung der grenzüberschreitenden Wspieranie współpracy
Zusammenarbeit transgranicznej


