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Interpelacja
W sprawie bezpieczeństwa i weryfikacji osób przybywających na Światowe Dni Młodzieży w
Brzegach
Na podstawie artykułu 192 regulaminu sejmu, kieruję do Pani Premier niniejszą interpelację, której
celem jest uzyskanie odpowiedzi na postawione w niej pytania w sprawie bezpieczeństwa
uczestników Światowych Dni Młodzieży.
Szanowna Pani Premier, na podstawie art. 192 regulaminu sejmu pragnę przedstawić niniejszą
interpelację oraz uzyskać odpowiedzi na postawione w niej pytania. Dotyczą one kwestii
bezpieczeństwa i sposobów weryfikacji osób, które przybędą do Polski w czasie Światowych Dni
Młodzieży oraz na spotkanie z Ojcem Świętym.
Wydarzenia, które miały miejsce w Europie – zwłaszcza Brukseli i Paryżu – wskazują, że
bezpieczeństwo jest zagrożone poprzez groźbę ataków terrorystycznych. Do Brzegów przybędzie
grupa 2 milionów pielgrzymów i uczestników ŚDM. To wydarzenie, ze względu właśnie na liczbę
uczestników, może stać się potencjalnym celem ekstremistycznych grup, działających na terenie Unii
Europejskiej. Przybycie do Polski tak dużej grupy pielgrzymów daje terrorystom szansę łatwego
przeniknięcia i zrealizowania aktu terroru. Wywołanie paniki w miejscu gromadzącym tak liczne
tłumy, może być przyczyną ogromnej tragedii.
Moje wątpliwości dotyczą głównie sposobu weryfikowania przybyszów na Światowe Dni Młodzieży i
metod wykluczenia zagrożenia aktami terrorystycznymi. Działanie służb zaangażowanych w
zabezpieczenie tego wydarzenia na miejscu może okazać się niewystarczające. Konieczna wydaje się
wstępna weryfikacja osób wybierających się do Polski w lipcu tego roku. Czy takie działania zostały
wdrożone przez służby bezpieczeństwa?
W związku z powyższymi obawami, stosownym wydaje się zadanie kluczowych pytań w sprawie
mechanizmów wykorzystywanych do zabezpieczenia uczestników ŚDM w Brzegach.
1. Czy Polskie służby bezpieczeństwa podjęły próbę wstępnego określenia poziomu zagrożenia
wynikającego z faktu uczestnictwa ok. 2 mln osób w Światowych Dniach Młodzieży?
2. Czy uruchomiono proces wstępnej weryfikacji osób, które przybędą do Brzegów w lipcu?
3. Jakimi narzędziami posłużono się w celu wykluczenia zagrożenia terrorystycznego, zwłaszcza
tego, które potencjalnie może wystąpić wśród zebranych pielgrzymów?
4. W jaki sposób zabezpieczone będą Światowe Dni Młodzieży od wewnątrz? Ilu funkcjonariuszy
będzie strzegło bezpieczeństwa pielgrzymów wewnątrz tłumu, podczas tego ogromnego
wydarzenia?

