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Minister Błaszczak: służby działają, jesteśmy przygotowani
na ŚDM

 

Minister  Mariusz  Błaszczak  odebrał  w  piątek  (15  lipca)  meldunki,  złożone  przez  szefów
poszczególnych służb, które uczestniczyły w posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń
terrorystycznych, zwołanym po zamachach w Nicei. Szef MSWiA zapewnił, że w tym momencie nie
ma rekomendacji ze strony służb do podwyższenia poziomu zagrożenia terrorystycznego w Polsce.

Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji zapewnił o przygotowaniu służb do
zabezpieczenia  Światowych  Dni  Młodzieży.  Szef  MSWiA  dodał,  że  służby  mają  odpowiednie
narzędzia  do  tego,  aby  zadbać  o  bezpieczeństwo  pielgrzymów,  dzięki  m.in.  ustawie
antyterrorystycznej. Minister podkreślił również, że polskie służby są w stałym kontakcie ze służbami
francuskimi  i  belgijskimi.  -  Służby  działają,  wszyscy  jesteśmy  przygotowani  na  przyjęcie
pielgrzymów,  których  serdecznie  zapraszamy na  Światowe Dni  Młodzieży  –  podkreślił  minister
Mariusz Błaszczak.

Minister Mariusz Błaszczak poinformował, że od zamachów terrorystycznych w Brukseli z marca br.,
w miejscach publicznych w całej Polsce (m.in. na lotniskach, dworcach, czy centrach handlowych)
pojawiło  się  więcej  patroli  policyjnych  oraz  patroli  Straży  Granicznej.  –  7,5  tys.  policjantów i
funkcjonariuszy innych służb codziennie patroluje miejsca, w których szerzej gromadzą się ludzie –
powiedział szef MSWiA. Minister spraw wewnętrznych przypomniał, że od lipca przywrócona jest
także  kontrola  graniczna  na  polskich  odcinkach  granicznych  strefy  Schengen,  zawieszona  jest
również umowa w Obwodzie Kaliningradzkim i z Ukrainą, w ramach małego ruchu granicznego.

Szef MSWiA powiedział, że podczas Światowych Dni Młodzieży będzie obowiązywał ten sam system
dowodzenia,  jaki  sprawdził  się  podczas  szczytu  NATO w Warszawie.  –  Będzie  to  współpraca i
koordynacja działań wszystkich służb, także tych, które są nadzorowane przez pozostałych ministrów
(MF, MS, MON) – zaznaczył minister Mariusz Błaszczak.

Na szczeblu krajowym funkcjonuje Centrum Dowodzenia Policji w Legionowie. Mieści się w nim
dowództwo działań policyjnych, które rozpoczęło swoją pracę 3 lipca br. W Legionowie pracują
funkcjonariusze wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, a więc
policjanci,  strażnicy  graniczni,  służby specjalne oraz  funkcjonariusze podlegli  innym ministrom.



Pracują  w  nim  również  przedstawiciele  zagranicznych  służb,  akredytowani  w  Polsce  –  w  tym
przedstawiciele Interpolu oraz Europolu. Na czele głównego sztabu w Legionowie stoi zastępca
Komendanta Głównego Policji, insp. Jan Lach. Strażnicy graniczni pracujący w Centrum mają do
swojej dyspozycji m.in. sprzęt umożliwiający sprawdzanie on-line baz danych, w których znajdują się
osoby podejrzewane np. o terroryzm.

Ponadto, oprócz sztabu głównego działającego w skali ogólnopolskiej w Legionowie, wyodrębnione
są dwa dodatkowe sztaby dwóch podoperacji  –  na Małopolsce,  w Krakowie oraz na Śląsku,  w
Katowicach. Sztabem w Krakowie zarządza zastępca małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji,  insp.  Paweł  Dzierżak.  Sztab małopolski  koordynuje obchody ŚDM na terenie Krakowa i
Oświęcimia. Natomiast pracą sztabu śląskiego koordynuje zastępca KWP w Katowicach, insp. Roman
Rabsztyn. Sztab śląski koordynuje zabezpieczenie wizyty Ojca Świętego w Częstochowie. W sztabach
pracują przedstawiciele wszystkich służb, w tym służby specjalne, służby mundurowe (Policja, SG,
PSP), a także służby podległe innym ministrom.
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