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Wizyta ministra Bartłomieja Sienkiewicza na polsko-
ukraińskiej granicy

fot. TOMASZ RYTYCH/REPORTER

W związku z sytuacją na Ukrainie Bartłomiej Sienkiewicz sprawdzi gotowość służb i podległych
jednostek na ewentualne przyjęcie uchodźców z Ukrainy. Szef MSW podczas wizyty na Podkarpaciu
zapozna się także z aktualną sytuacją na polsko-ukraińskim odcinku granicy.

W piątek minister weźmie również udział w odprawie z przedstawicielami urzędu do spraw
cudzoziemców, straży granicznej, policji państwowej straży pożarnej oraz odwiedzi poligon wojskowy
w Nowej Dębie, gdzie planowane jest - gdyby zaszła taka konieczność -utworzenie tymczasowego
obozu dla uchodźców.

**

Odcinek granicy z Ukrainą o łącznej długości 535,18 km ochraniają dwie jednostki organizacyjne
Straży Granicznej, tj. Nadbużański Oddział SG z siedzibą w Chełmie (296,26 km) oraz Bieszczadzki
Oddział SG z siedzibą w Przemyślu (238,92 km). Oddziały dysponują łącznie siłami ok. 4200
funkcjonariuszy, w tym w placówkach SG bezpośrednio na granicy z Ukrainą – 2400 funkcjonariuszy.

Decyzją Komendanta Głównego SG od dnia 17 lutego do 31 marca 2014 r. do Nadbużańskiego
Oddziału SG oddelegowano 71 funkcjonariuszy z innych jednostek organizacyjnych SG z terytorium
kraju. Ponadto, gdyby zaszła taka konieczność, Komendant Główny SG może skierować do oddziałów
funkcjonariuszy z nieetatowych pododdziałów odwodowych centralnego podporządkowania
Komendanta Głównego SG – łącznie ok. 780 funkcjonariuszy.

Od początku roku Urząd do Spraw Cudzoziemców przyjął 76 wniosków o nadanie statusu uchodźcy
w RP przez obywateli Ukrainy.

**

Plan wizyty Ministra Bartłomieja Sienkiewicza na Podkarpaciu (7.03):  

9.00 – 10.00 Nowa Dęba - poligon wojskowy – planowany jest tymczasowy obóz dla uchodźców



10.00 – 11.00 przejazd do Medyki

11.00 – 12.30 Medyka – odprawa ze służbami (Urząd ds. Cudzoziemców, SG, Policja, PSP)

12.30 – Medyka - briefing prasowy z udziałem min. B. Sienkiewicza

15.00 – wizyta w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

Tweetnij
Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, urząd do spraw cudzoziemców, Ukraina,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Generuj PDF
Drukuj
Powiadom
Zgłoś błąd

https://twitter.com/share
http://archiwum.mswia.gov.pl/pl/tagi/152,Policja.html
http://archiwum.mswia.gov.pl/pl/tagi/493,Straz-Graniczna.html
http://archiwum.mswia.gov.pl/pl/tagi/497,Panstwowa-Straz-Pozarna.html
http://archiwum.mswia.gov.pl/pl/tagi/531,urzad-do-spraw-cudzoziemcow.html
http://archiwum.mswia.gov.pl/pl/tagi/1033,Ukraina.html
http://archiwum.mswia.gov.pl/pl/tagi/1216,Ministerstwo-Spraw-Wewnetrznych.html
http://archiwum.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/11874,Wizyta-ministra-Bartlomieja-Sienkiewicza-na-polsko-ukrainskiej-granicy.pdf
http://archiwum.mswia.gov.pl/javascript:winopen('/pl/aktualnosci/11874,Wizyta-ministra-Bartlomieja-Sienkiewicza-na-polsko-ukrainskiej-granicy.print',700,550)
http://archiwum.mswia.gov.pl/pl/powiadom/11874,dok.html?poz=aktualnosci&drukuj=window&keepThis=true&TB_iframe=true&height=450&width=400
http://archiwum.mswia.gov.pl/pl/zglosblad/11874,dok.html

