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MSWIA WPROWADZA ZAKAZ NOSZENIA BRONI.
SŁUŻBY MINIMALIZUJĄ ZAGROŻENIE
Wielkimi krokami zbliża się szczyt klimatyczny w Katowicach. W ramach przygotowań służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pisaliśmy już m.in. o zakupach sprzętu dla Policji. MSWiA
zdecydowało też, że w związku z jesiennymi wydarzeniami, należy wprowadzić zakaz noszenia broni.
Ma on obowiązywać od 19 października do 25 października na terenie Krakowa oraz od 25 listopada
do 16 grudnia na obszarze całego woj. śląskiego i małopolskiego.
„Wprowadza się zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni” –
czytamy w projekcie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zakaz
dotyczył będzie Krakowa (od 19 do 25 października) oraz województw śląskiego i małopolskiego (od
25 listopada do 16 grudnia).
Jak uzasadnia MSWiA, wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni jest konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Konferencji COP24, która obędzie się w Katowicach od 3-14
grudnia. Październikowy zakaz związany jest ze spotkaniem przygotowawczym do konferencji, które
zaplanowano między 21 a 24 października w Krakowie. W COP24, jak przewiduje MSWiA, może wziąć
udział nawet 30 tys. osób.
Rozporządzenie, jak przekonuje resort spraw wewnętrznych, jest wynikiem analiz ryzyka
przeprowadzonych przez Policję. Jej zdaniem, wprowadzenie zakazu noszenia broni, jest konieczne ze
względu na skalę wydarzenia, tj. zarówno na czas trwania jak i spodziewaną liczbę uczestników oraz
ich rangę. „Istnieje konieczność podjęcie dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo i
porządek publicznych na wskazanych obszarach” – czytamy w projekcie ministerialnego dokumentu.
Sama Konferencja COP24, wraz z wydarzeniami towarzyszącymi, zaplanowana jest w terminie 3 – 14
grudnia 2018 r. Jednak szereg tzw. posiedzeń przedsesyjnych, odbędzie się wcześniej, począwszy od
26 listopada 2018 r. Polska będzie gospodarzem Konferencji Klimatycznej po raz trzeci. Poprzednio
tego rodzaju konferencje odbyły się w Poznaniu w 2008 r. oraz w Warszawie w 2013 r.
Jak podkreślał we wrześniu, po posiedzeniu sejmowej komisji ds. służb specjalnych jej
przewodniczący, Marek Opioła "Oceniając przygotowania na dziś - jest dobrze". Podczas
wrześniowego posiedzenie komisji ds. specsłużb, swoje informacje przedstawili wiceminister spraw
wewnętrznych Jarosław Zieliński i komendanci podległych mu służb - policji, dyrektor Centrum
Antyterrorystycznego KGP, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa, przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej oraz przedstawiciele służb specjalnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Czytaj też: Policyjni snajperzy przygotowują się do szczytu klimatycznego w Katowicach

Przypomnijmy, w lutym w życie weszła rządowa specustawa określając zadania organów administracji
publicznej i służb oraz sposób ich współpracy podczas Konferencji COP24. Działania organów
administracji publicznej koordynuje Międzyresortowy Zespół do spraw organizacji Konferencji COP24.
Pracami zespołu kieruje minister środowiska. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele kluczowych
dla organizacji Konferencji Klimatycznej instytucji i służb m.in. MSWiA, MSZ, Policji, Państwowej Straży
Pożarnej, Straży Granicznej. Zgodnie ze specustawą MSWiA odpowiada za koordynację działań służb
zaangażowanych w organizację Konferencji COP24 w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
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