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Służby podległe MSWiA są przygotowane do Światowych Dni
Młodzieży

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 8 czerwca br., została
przedstawiona informacja o stanie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży.

-  Wszystkie  nasze działania związane z  zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Światowych Dni
Młodzieży  są  realizowane  zgodnie  z  planem –  zapewnił  Jarosław Zieliński,  Sekretarz  Stanu  w
MSWiA.  Wiceminister podkreślił, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo są przygotowane do
zabezpieczenia ŚDM, a ich działania koordynuje specjalny zespół w MSWiA.

Wojewoda małopolski Józef Pilch omówił stan najważniejszych zadań związanych z bezpieczeństwem
w trakcie Światowych Dni Młodzieży. W zabezpieczeniu medycznym ŚDM m.in. weźmie udział ok.
164  wyjazdowych  zespołów  medycznych,  patrole  piesze,  których  zadaniem  będzie  udzielenie
pierwszej  pomocy  przedmedycznej.  4  śmigłowce  LPR  oraz  6  śmigłowców  wesprze  służby  w
przypadku nagłego zdarzenia, podjęto także decyzję o podwojeniu obsad personelu medycznego.
Uruchomione zostaną 243 dodatkowe pociągi, zostanie wprowadzona strefa ograniczonego ruchu
drogowego. Powstaną 72 punkty informacyjne na terenie miasta Krakowa i  dodatkowe 56 poza
miastem.  Leszek  Suski,  Komendant  Główny  Państwowej  Straży  Pożarnej  przypomniał,  że  do
zabezpieczenia  wydarzenia  zostanie  oddelegowanych  ponad  2,4  tys.  strażaków,  powstaną  stałe
posterunki straży pożarnej zabezpieczone w wozy bojowe.

Jak wcześniej informowaliśmy minister Mariusz Błaszczak podpisał już rozporządzenie dotyczące
wprowadzenia  tymczasowej  kontroli  na  granicach  wewnętrznych  Schengen  tj.  z  Czechami,
Niemcami, Litwą, Słowacją oraz w portach morskich i lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną
strefy Schengen. Kontrola będzie przywrócona od 4 lipca do 2 sierpnia 2016 r. Podobne rozwiązanie
zastosowano  w  Polsce  podczas  Euro  2012.  Szef  MSWiA  podpisał  także  rozporządzenie
wprowadzające  czasowy  zakaz  noszenia  broni  i  przemieszczania  jej  w  stanie  rozładowanym.

Nad bezpieczeństwem uczestników Światowych Dni Młodzieży czuwać będzie 20 tys. policjantów, 
800 funkcjonariuszy BOR i 1,5 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej.  

Komitet Organizacyjny ŚDM szacuje, że na Światowe Dni Młodzieży przyjedzie ok. 1.8 milionów
pielgrzymów z 185 krajów. Na dzień dzisiejszy rejestracji dokonało ok. 570 tysięcy pielgrzymów, a do



dnia rozpoczęcia, przewiduje się, że liczba uczestników może wzrosnąć trzykrotnie.
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