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POLSKO-WŁOSKIE POLICYJNE PATROLE NA ULICACH
KRAKOWA
Data publikacji 23.06.2017

Od soboty (17 czerwca) na ulicach Krakowa można spotkać włoskich policjantów. Na mocy
Porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Policji RP a Departamentem Bezpieczeństwa
Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej w sprawie zasad i warunków
prowadzenia wspólnych patroli, na drugą połowę czerwca b.r. oddelegowanych zostało do
Krakowa dwoje włoskich funkcjonariuszy, aspirant Rafaella Ruggiero (Polizia di Stato) i sierżant
Tommaso Rossi (Carabinieri). Służbę z nimi pełnią funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w
Krakowie.
Do zadań polsko-włoskich patroli należy pełnienie służby w miejscach najczęściej odwiedzanych przez turystów z Włoch,
jak również zaangażowanie do działań zabezpieczających Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO U21.
We wtorek (20 czerwca) funkcjonariusze biorący udział w łączonych służbach patrolowych zostali oﬁcjalnie przywitani
przez I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Pawła Dzierżaka. W spotkaniu uczestniczyła też
oﬁcer łącznikowa włoskiej policji col. Silvana Giusti. Włoscy funkcjonariusze zwrócili uwagę na duże zorganizowanie i
zdyscyplinowanie polskiego społeczeństwa. Docenili rozwiązania techniczne i organizacyjne związane z zabezpieczeniem
meczu pomiędzy Włochami a Danią.
W czasie spotkania podnoszono kwestię potrzeby intensyﬁkacji działań internacjonalnych, jako jednego z warunków
koniecznych do sprawnego przeciwdziałania i zwalczania przestępczości. Warto zauważyć, że po raz pierwszy na terenie
województwa małopolskiego, współpraca z policją włoską sięgnęła poza wymiar działań kryminalnych a weszła również
w obszar służby prewencyjnej. Obydwie strony wyraziły nadzieję, że inicjatywa związana z zacieśnieniem współpracy,
przyniesie pozytywne rezultaty i będzie kontynuowana w przyszłości.
Włoscy turyści stanowią duży odsetek odwiedzających Małopolskę, obecnie ich liczba wydatnie jest zwiększona z uwagi
fakt, iż reprezentacja Włoch w piłce nożnej wybrała Kraków za bazę swojego pobytu, a większość meczy z jej udziałem
rozegranych zostanie na stadionie Cracovii. Spodziewanym efektem służb ma być zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
turystów i kibiców z Włoch, którzy obecnie odwiedzają Kraków a także, w razie potrzeby, ułatwienie kontaktów z polską
Policją.
Poza służbą, włoscy policjanci mają okazję zapoznać się z polską kulturą, zabytkami i atrakcjami turystycznymi regionu.
Patrole spotkały się z bardzo pozytywną reakcją ze strony napotkanych włoskich turystów - co również potwierdza
zasadność przedsięwzięcia.
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