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PREZYDENT WRĘCZYŁ NOMINACJE GENERALSKIE
TRZEM OFICEROM STRAŻY GRANICZNEJ
Prezydent Andrzej Duda wręczył akty mianowania na stopień generała trzem oﬁcerom Straży
Granicznej. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w przeddzień Święta Straży Granicznej.
Prezydent w piątek wręczył oﬁcerom SG akty nadania stopnia gen. bryg SG i generała SG, a minister
spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński - pamiątkowe szable. Awanse otrzymali
komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG płk Robert Inglot, zastępca komendanta głównego
SG płk Grzegorz Niemiec, oraz komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej płk Andrzej
Prokopski.
Prezydent dziękując awansowanym oﬁcerom za lata ich służby podkreślił, że SG zawsze - ilekroć
istnieje taka potrzeba - staje na wysokości zadania. "To między innymi właśnie dzięki panów służbie i
pracy - choć wtedy na niższych stanowiskach służbowych i oczywiście z niższymi stopniami mogliśmy przez całe lata mówić, że wypełniamy nasze obowiązki jako państwo, które jest państwem
granicznym Unii Europejskiej i państwem granicznym strefy Schengen" - mówił prezydent.
Andrzej Duda dodał, że Polska jest pod tym względem wzorem dla wielu krajów Europy. "Co więcej nie
kto inny, tylko nasi funkcjonariusze, podlegli panom funkcjonariusze Straży Granicznej, udawali się do
różnych państw europejskich i nadal udają po to, żeby tam pomagać, pokazywać wzorce tego, w jaki
sposób wykonywać obowiązki służbowe, jakich nowoczesnych metod używać, żeby te obowiązki w
zakresie strzeżenia granic były wykonywane jak najlepiej" - podkreślił. Zaznaczył, że awansowani
oﬁcerowie są tymi, którzy przyszli do SG "w zupełnie nowej Polsce" lecz budują ją "w nawiązaniu do jej
najpiękniejszych tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza". "Tych, którzy oddawali swoje życie za
ojczyznę strzegąc jej granic" - podkreślił.
Czytaj też: SG z 11 mln do wydania na pojazdy terenowe. Ale czy to wystarczy?
Prezydent zaznaczył, że czas epidemii to dla Straży Granicznej "czas bardzo szczególnej próby", kiedy
formacja ta musiała nagle zacząć wykonywać obowiązki, które w wielu przypadkach do tej pory były
wyłącznie ćwiczone. Przypomniał również jej dotychczasowe wyzwania wymieniając działania podczas
mistrzostw Euro 2012, Szczyt NATO w Warszawie, Światowe Dni Młodzieży, czy COP24 w Katowicach.
"Natomiast takiej próby w postaci rzeczywiście zamknięcia wszystkich granic, zawieszenia strefy
Schengen, do tej pory - w takiej skali nie było" - mówił.
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— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) May 15, 2020
W uroczystości w Pałacu Prezydenckim wziął udział również szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Paweł Soloch, a także prezydencki minister Błażej Spychalski. Wszyscy uczestnicy, z uwagi na stan
epidemii, nosili maseczki ochronne.
Zgodnie z ustawą o Straży Granicznej na pierwszy stopień oﬁcerski SG oraz na stopień generała SG
mianuje prezydent na wniosek ministra spraw wewnętrznych.
Czytaj też: Straż Graniczna wyda ponad 100 mln złotych na patrolowiec z Francji
Straż Graniczna została powołana 16 maja 1991 r. Liczy 14,4 tys. funkcjonariuszy i 3,4 tys.
pracowników cywilnych. Do jej zadań należy ochrona granicy państwowej na lądzie i na morzu, jest
też odpowiedzialna za organizowanie i prowadzenie kontroli ruchu granicznego, kontrolę legalności
pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Do jej zadań należy również rozpoznawanie,
zapobieganie i wykrywanie handlu ludźmi. Na wyposażeniu SG znajduje się: 1140 samochodów
patrolowych, 335 samochodów terenowych, 379 motocykli, 261 quadów, a nawet 178 rowerów
wykorzystywanych w rejonach, gdzie nie można korzystać z pojazdów spalinowych. Ponadto SG
dysponuje 37 skuterami śnieżnymi, 50 łodziami patrolowymi i 82 pojazdami obserwacyjnymi.
Formacja posiada również 8 samolotów i 7 śmigłowców, w tym nowy śmigłowiec Robinson R-44 oraz
śmigłowiec Airbus Helicopters typu H135. W tym roku lotnictwo SG otrzyma również dwa samoloty Let
Aircraft Industries typu L 410 UVP E-20.
Około 80 funkcjonariuszy SG pełni obecnie misje poza granicami kraju, z czego ok. 40 bierze udział w
misjach Frontexu, zaś 20 w przebywa aktualnie w Macedonii Północnej.
Czytaj też: Zmodernizowana Anakonda zobaczy więcej
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