
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
https://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/fotogaleria/wspolpraca/8329,Wspolpraca-podczas-
EURO-2012.html
2023-05-26, 22:44

Współpraca podczas EURO 2012

16.03.2012

15 marca 2012r. w Polsko - Niemieckim Centrum Współpracy Służb
Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku odbyło się spotkanie
przedstawicieli Straży Granicznej i Policji Federalnej Niemiec w
sprawie podejmowanych działań i współpracy w ramach przygotowań
do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Z uwagi na szeroką
tematykę do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy Komendantów Straży
Ochrony Kolei z Zielonej Góry i Poznania oraz przedstawicieli Policji. Z
ramienia Straży Granicznej obecni byli Dyrektor Sztabu KGSG płk SG
Mariusz Kaźmierczak, Dyrektor Zarządu Granicznego KGSG ppłk SG
Piotr Patla, Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży
Granicznej ppłk SG Piotr Perszke, Naczelnik Wydziału Granicznego mjr
SG Jarosław Żaguń wraz z zastępcą - kierownikiem PNCW por. SG
Markiem Fila. Celem spotkania było uzgodnienie i skoordynowanie
działań służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo na
terenach przygranicznych podczas EURO 2012. Poruszano temat
przygotowania służb w zakresie ewentualnego tymczasowego
przywrócenia kontroli granicznej, a także przygotowania do wspólnych
działań w sytuacji braku przywrócenia kontroli granicznej.  W sposób
szczegółowy omówiono działania na szlakach kolejowych. Spotkanie
było również okazją do przedstawienia wyników takich spotkań
społeczeństwu za pośrednictwem mediów obecnych na
zorganizowanym briefingu. Rola przekazu medialnego w przypadku
przygotowań do działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i
płynności w przepływie podróżnych i kibiców jest bardzo ważna. Stąd
również jednym z punktów spotkania były uzgodnienia dotyczące
współpracy medialno - informacyjnej rzeczników prasowych
Komendanta NoOSG i poszczególnych Dyrekcji BPol.
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