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WSTĘP 
 

Polska Policja rokrocznie wykonuje szereg przedsiewzięć mających na celu 

ochronę Ŝycia i zdrowia, a takŜe mienia. Bardzo istotnym obszarem działań jest 

zapewnienie bezpieczeństwa w związku przeprowadzaniem imprez masowych. Zadanie 

to jest bardzo rozległe i obejmuje wszystkie podejmowane przez Policję inicjatywy, 

których celem jest eliminacja zagroŜen powodowanych organizacją imprez masowych. 

 

Ze względu na swoją złoŜoność problem ten wymaga kompleksowego 

podejścia, zarówno w fazie planowania, jak i realizacji. Organizacja imprezy skutkuje 

bowiem nie tylko koniecznością ścisłej współpracy z jej organizatorem, ale równieŜ 

kooperacji z innymi podmiotami, w tym z przewoźnikami oraz instytucjami 

odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. W tym wypadku zapewnienie bezpieczeństwa nie 

ogranicza się jedynie do miejsca przeprowadzania widowiska, lecz obejmuje równieŜ 

inne obszary, w tym w szczególności trasy przemieszczania się uczestników oraz tereny 

połoŜone w bezpośredniej bliskości miejsca przeprowadzania imprezy. Z tego teŜ 

względu Policja musi uwzględniać i być przygotowana na podjęcie natychmiastowej  

i skutecznej interwencji, zarówno w miescu przeprowadzania imprezy, jak i wszędzie 

tam, gdzie jej uczestnicy mogą swoją obecnością inicjować niezgodne z prawem 

wydarzenia. 

 

Specyfika problemu wymusza na jednostkach organizacyjnych Policji 

konieczność wielopłaszczyznowych działań, w tym skoordynowanych czynności 

zabezpieczająco-ochronnych. Niezbędnym jest takŜe prowadzenie ciąłego rozpoznania 

w kierunku wyprzedzajacego diagnozowania zagroŜeń. 

 

Nabyte w ostatnim okresie czasu doświadczenia wskazują, Ŝe obecnie 

funkcjonujące, regulujące tę problematykę, przepisy prawne nie wpłynęły na poprawę 

stanu bezpieczeństwa. Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o bezpieczenstwie 

imprez masowych, która zaczęła obowiązywać w lipcu 2007 roku, nie przyniosły 

oczekiwanego ofektu, a sam przepis, po kolejnej modyfikacji, stracił na spójności. Mając 

to na uwadze, podjęto inicjatywę w kierunku wypracowania nowego aktu prawnego, 

który dostosuje nasze ustawodawstwo w tym zakresie do standardów 

międzynarodowych. 
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PoniŜej przygotowany raport przedstawia zestawienie danych dotyczących 

wykonanych przez Policję zabezpieczeń imprez masowych za 2008 rok, wraz  

z omówieniem i porównaniem ich do lat poprzednich. Jednocześnie dokument 

wzbogacony został o wykresy obrazujące tendencje w poszczególnych kategoriach, 

wraz z komentarzem. 

 

Wzorem roku ubiegłego ukazane zostały wybrane przykłady wydarzeń  

z udziałem kibiców sportowych, mające związek z imprezami masowymi oraz ze 

sportowymi imprezami masowymi odbywającymi się poza terytorium RP, 

z uwzględnieniem podziału administracyjnego. Wskazano takŜe wybrane inicjatywy 

podjęte w 2008 roku, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w związku z imprezami 

masowymi. 
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1. IMPREZY MASOWE 
 

1.1. ZaangaŜowanie Policji w zabezpieczenie imprez masowych w 2 008 roku  
 

W roku 2008 siły policyjne były angaŜowane do zabezpieczenia 10 880 imprez 

masowych i była to wartość mniejsza w porównaniu do roku 2007 (11 899 imprez)  

o 8,6%. Utrzymała się więc, obserwowana od kilku lat, tendencja spadkowa w tej 

kategorii. Kolejny raz zmalała liczba masowych imprez sportowych, z poziomu 6 942 

imprez w roku 2007 do wartości 6 230 imprez w roku 2008, co stanowi 10,3%. Spadkowi 

uległa takŜe liczba imprez masowych o charakterze innym niŜ sportowe – z wartości  

4 957 w 2007 roku do poziomu 4 650 w roku 2008 (spadek o 6,2%). Na uwagę 

zasługuje fakt, Ŝe w kaŜdej z badanych kategorii odnotowano spadek, a tendencja ta ma 

charakter długofalowy. 
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O niespełna 1,8% zmniejszyła się liczba policjantów zaangaŜowanych  

do zabezpieczenia imprez masowych. W 2007 roku w zabezpieczeniu udział wzięło 

łącznie 327 748 policjantów, natomiast w poprzednim roku – 333 652. Kolejny raz 
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wzrosła liczba policjantów angaŜowanych do zabezpieczenia imprez sportowych 

i wyniosła ona odpowiednio 261 530 w roku 2008 i 255 667 w 2007 roku (wzrost 

o 2,3%). Utrzymała się więc tendencja wzrostowa z lat poprzednich. Do zabezpieczenia 

pozostałych imprez masowych skierowano mniejszą liczbę sił policyjnych: 66 218  

w 2008 roku i 77 985 w roku 2007 roku; w ujęciu długookresowym w tej kategorii panuje 

tendencja spadkowa, podyktowana w głównej mierze znikomym stopniem zagroŜeń 

związanych z tymi imprezami. 
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Koszty poniesione przez Policję w związku z zabezpieczeniem imprez 

masowych wyniosły w 2008 roku 40 630 892 zł, co stanowi 4,5% wzrost w odniesieniu 

do roku 2007 (38 884 789 zł). Jest to kolejny rok, w którym Policja zwiększyła swoje 

nakłady na zabezpieczenie imprez masowych. Analizując zestawienia długoterminowe, 

naleŜy stwierdzić, Ŝe począwszy od 1999 roku, ponoszone koszty ulegają zwiększeniu. 
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1.2. Policyjne zabezpieczenie przejazdów uczestnikó w imprez masowych  
 

Jednym z kluczowych problemów związanych z organizacją imprez masowych, 

rokrocznie stawianych przed Policją, jest zapewnienie bezpieczeństwa w związku 

z przemieszczaniem się uczestników imprez masowych. Zadanie to wymaga wzmoŜonej 

współpracy poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji, zarówno w fazie 

gromadzenia informacji i planowania zabezpieczenia, jak i jego realizacji. Ponadto 

wymaga stałego współdziałania z podmiotami pozapolicyjnymi, w tym w szczególności 

przewoźnikami i innymi instytucjami ustawowo odpowiedzialnymi za zapewnienie 

porządku i bezpieczeństwa. 

 

Problemem niezmiennie stanowiącym największe wyzwanie jest 

zabezpieczenie przemieszczania się kibiców sportowych. Nabyte doświadczenia 

wskazują, Ŝe grupą najwyŜszego ryzyka są kibice piłki noŜnej. Przemieszczają się oni 

zarówno przy wykorzystaniu publicznych środków transportu (pociągi, przewoźnicy 

świadczący usługi transportowe autokarami), jak i pojazdami prywatnymi; grupowo, jak 

teŜ indywidualnie. 
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Mając za punkt odniesienia organizację zabezpieczenia oraz potencjalne 

zagroŜenia, najtrudniejsze zadania wiąŜą się z niezorganizowanymi przejazdami 

grupowymi kibiców. 

 

DąŜąc do zminimalizowania moŜliwości wystąpienia negatywnych zdarzeń, 

Policja na bieŜąco monitoruje wszelkie moŜliwe kanały wymiany informacji  

o planowanych bądź ujawnionych przemieszczaniach się kibiców sportowych,  

a w przypadku takiej potrzeby, kieruje adekwatne siły i środki. 
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W 2008 roku wykonano łącznie 2 608 patroli zabezpieczających przejazdy 

uczestników imprez sportowych, co stanowi znaczny 77% wzrost w porównaniu  

z rokiem 2007, w którym odnotowano 1 473 takie zabezpieczenia. 

 

W kategorii zabezpieczeń przejazdów uczestników imprez masowych 

realizowanych przy wykorzystaniu transportu kolejowego względem roku ubiegłego 

nastąpił 62% wzrost. Wartości te wynosiły odpowiednio 360 i 583, stanowiąc 
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kontynuację tendencji wzrostowej w tym zakresie z lat poprzednich. StraŜ Ochrony Kolei 

uczestniczyła w 123 spośród tych zabezpieczeń, czyli nastąpił wzrost o 47 przypadków 

w porównaniu do roku ubiegłego. W ujęciu procentowym SOK uczestniczyła w 21% 

realizowanych zabezpieczeń, co potwierdza, utrzymującą się od wielu lat, 

niewystarczającą liczbę funkcjonariuszy SOK kierowanych do słuŜby w związku 

z przemieszczaniem się uczestników imprez. Małą aktywność tej formacji obserwuje się 

zarówno pod względem kierowania funkcjonariuszy SOK do pociągów przewoŜących 

uczestników imprez, jak i do zabezpieczenia infrastruktury kolejowej w związku 

z czasowym pobytem kibiców. Sytuacja taka powoduje, Ŝe Policja w realizacji tych 

zadań praktycznie pozbawiona jest strategicznego partnera, czego odzwierciedleniem 

jest konieczność angaŜowania znacznych sił i środków. Zaznaczyć naleŜy, Ŝe pomimo 

wielokrotnie zgłaszanych – zarówno przewoźnikom, jak i resortowi transportu – uwag 

w tym zakresie, od lat nie odnotowuje się w tej materii wymiernej poprawy. 

 

W bieŜącym roku utrzymała się tendencja wzrostowa w kategorii wykonanych 

przez Policję zabezpieczeń przejazdów uczestników imprez przy wykorzystaniu 

transportu samochodowego. Odnotowano 81,9% wzrost z poziomu 1 113 w roku  

2007 do wartości 2 025 w roku 2008. W związku z przejazdami uczestników imprez 

masowych środkami transportu samochodowego, do kluczowych problemów ciągle 

naleŜy zaliczyć nie wywiązywanie się przewoźników z nałoŜonych przez ustawę  

o bezpieczeństwie imprez masowych obowiązków w zakresie przekazywania informacji 

o realizacji przejazdu. Problem ten wynika w głównej mierze z niskiego poziomu 

świadomości przewoźników. 
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Podczas przemieszczania się uczestników imprez odnotowano 23 przypadki 

ekscesów chuligańskich, co stanowi znaczący 45,2% spadek (42 przypadki w 2007 

roku). Przyczynę tak znaczącej poprawy upatrywać moŜna we wdroŜeniu nowych 

standardów w Policji, w zakresie rozpoznawania zagroŜeń, zabezpieczenia przejazdów, 

a takŜe w wypracowaniu nowych reguł współpracy z przewoźnikami kolejowymi. 

1.3. Zakłócenia porz ądku publicznego podczas imprez i efekty policyjnych  działań 
zabezpieczaj ących 

 
W roku 2008 odnotowano 321 ekscesów chuligańskich. W porównaniu z rokiem 

poprzednim był to wynik gorszy o 9,2% (294 przypadki w roku 2007). Po 

zaobserwowanym w 2007 roku spadku tej wartości, znowu kontynuowana była 

utrzymująca się w poprzednich latach tendencja wzrostowa. 

 

Jednocześnie zaobserwowano znaczny spadek ilości zbiorowych naruszeń 

prawa. W 2007 roku było ich 81, gdy tymczasem w roku 2008 jedynie 57 (spadek 

o 29,6%). Wynik ten moŜna postrzegać jako zadowalający i podtrzymujący 

obserwowaną od 2006 roku tendencję spadkową. 
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Najwięcej ekscesów chuligańskich odnotowuje się podczas imprez – 201,  

z kolei przed imprezami było ich 47, a po imprezach – 44. W ujęciu kilku lat utrzymuje 

się tendencja dominującej ilości zdarzeń, do których dochodzi podczas trwania imprez 

masowych. Dane te potwierdzają niestety, Ŝe organizatorzy imprez masowych 

nienaleŜycie wywiązują się z nakładanych na nich przez ustawę o bezpieczeństwie 

imprez masowych obowiązków. 

 

Spośród 57 zanotowanych w roku 2008 zbiorowych naruszeń prawa w związku 

z przeprowadzaniem imprez sportowych aŜ 49 przypadków miało miejsce podczas 

meczów piłki noŜnej. 

 

Podczas działań przywracających naruszony porządek publiczny obraŜenia 

odniosło 61 policjantów, co stanowi istotny 39% spadek tej wartości (100 przypadków  

w roku 2007). Wśród funkcjonariuszy Policji, którzy odnieśli obraŜenia, aŜ 58 doznało ich 

w związku z masowymi imprezami sportowymi. Straty w mieniu policyjnym wyniosły 

35 454 zł, co stanowi 36% spadek w porównaniu z rokiem 2007 (55 505 zł). Jest to 

kolejny po 2007 roku okres, w którym odnotowano zmniejszenie się tej wartości. 

2004 2005 2006 2007 2008

74 500,00 zł

99 500,00 zł

133 200,00 zł

55 505,88 zł

35 454,75 zł

5 400,00 zł
500,00 zł

0,00 zł 2 920,00 zł
1 999,00 zł

69 100,00 zł

99 000,00 zł

133 200,00 zł

52 585,88 zł

33 455,75 zł

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

STRATY PONIESIONE PRZEZ POLICJĘ W ZWIĄZKU Z ZABEZPIECZENIEM IMPREZ 
MASOWYCH W LATACH 2004 - 2008 (w zł)

W związku z masowymi imprezami sportowymi W związku z imprezami masowymi o charakterze innym niŜ sportowy

W związku z imprezami masowymi (łącznie)

 



 
 
 

10 
 

1.4.  Współpraca z s ądami 
 
W 2008 roku, w związku z naruszeniami prawa popełnionymi na imprezach 

masowych, zatrzymano łącznie 3 247 osób, co stanowi znaczny 29,3% wzrost tej 

wartości względem roku ubiegłego (2 511 osób). Na zaznaczenie zasługuje fakt, Ŝe 

wzrostowi osób zatrzymanych towarzyszył jednoczesny znaczący spadek zbiorowych 

naruszeń prawa, co świadczyć moŜe o wysokiej skuteczności podejmowanych przez 

Policję działań w kierunku typowania i zatrzymywania sprawców czynów karalnych. 

Wśród zatrzymanych było 272 osób nieletnich – o 22 osoby więcej niŜ w 2007 roku. 

 

Łącznie do sądów skierowano 757 spraw za przestępstwa, co stanowi znaczny 

28,3% wzrost względem roku 2007 (590 spraw). Znacznie wzrosła liczba skierowanych 

do sądu wniosków w związku z wykroczeniami popełnionymi podczas imprez 

masowych. W 2008 roku skierowano łącznie 1 559 spraw, a w 2007 roku – 1 161 

(wzrost o 34,3%). W roku 2008 Policja w 966 przypadkach wnioskowała o orzeczenie 

środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe. W stosunku do roku 

2007 liczba tych wniosków zwiększyła się o 581 (wzrost o 150,9%). Sądy orzekły 560 

wyroków zakazu wstępu na imprezy masowe, co w porównaniu z rokiem ubiegłym (367 

wyroków), stanowi wzrost o 52,6%. W związku z zatrzymaniami osób nieletnich Policja 

skierowała do sądów dla nieletnich 204 wnioski o ukaranie, co stanowi niewielki wzrost 

tej wartości względem roku 2007 (192 wnioski). 
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2. IMPREZY MASOWE O CHARAKTERZE KULTURALNYM 
 

2.1. ZaangaŜowanie Policji w zabezpieczenie imprez masowych o c harakterze 
kulturalnym 

 
Liczba imprez masowych o charakterze kulturalnym, w zabezpieczenie których 

zaangaŜowana była Policja w roku 2008, zmalała i wyniosła 4 650. Jest to o 6,2% mniej 

niŜ w roku ubiegłym (4 957). Utrzymuje się więc obserwowana od kilku lat tendencja 

spadkowa. 
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Podczas zabezpieczania powyŜszych imprez zmalała o 15% liczba policjantów 

zaangaŜowanych do działań, z 77 985 policjantów w roku 2007 do 66 218 w roku 2008. 

Pomimo redukcji liczby policjantów kierowanych do zabezpieczenia imprez odnotowano 

nieznaczny wzrost nakładów finansowych. W porównywanych okresach lat 2007 – 2008 

nakłady wzrosły z 9 132 363 zł do 9 381 502 zł (2,7%). W trakcie przywracania 

naruszonego porządku 3 policjantów odniosło obraŜenia, a więc o 20 mniej niŜ w roku 

ubiegłym. 

2.2. Zakłócenia porz ądku publicznego podczas imprez o charakterze kultur alnym  
i efekty policyjnych działa ń zabezpieczaj ących 

 
Podczas imprez masowych o charakterze kulturalnym w roku 2008 odnotowano 

wzrost liczby ekscesów chuligańskich z 72 w 2007 roku do 93 (wzrost o 29,2%). Wraz 

ze wzrostem liczby ekscesów chuligańskich odnotowano znaczny spadek zbiorowych 

naruszeń prawa; z poziomu 5 zdarzeń w 2007 roku do 2 zdarzeń w roku 2008. 

Analizując 10 ostatnich lat, widocznym jest utrzymujący się na podobnym poziomie niski 

wskaźnik ilości zbiorowych naruszeń prawa oraz zbliŜone wartości ekscesów 

chuligańskich w okresie ostatnich 7 lat. 
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W związku z wydarzeniami podczas imprez masowych o charakterze 

kulturalnym zmalała liczba osób, które odniosły obraŜenia – z 31 w 2007 do 11 osób  

w roku 2008; utrzymała się więc tendencja spadkowa z ubiegłych lat. 

 

Zestawiając ilość zbiorowych naruszeń prawa oraz osób, które doznały 

obraŜeń, moŜna zauwaŜyć poprawę poziomu bezpieczeństwa w związku  

z przeprowadzaniem imprez o tym charakterze. Tym niemniej, mając na względzie 

czyny popełniane z niskich pobudek, stwierdzić naleŜy, Ŝe cały czas utrzymuje się w tym 

obszarze wysoki poziom agresji oraz negatywnych zachowań. 

2.3. Współpraca z s ądami w zwi ązku z wydarzeniami podczas imprez masowych  
o charakterze kulturalnym 

 
Liczba osób zatrzymanych w 2008 roku wyniosła 1 081 i jest to wynik zbliŜony 

do roku 2007 (1 079 osób zatrzymanych). Potwierdza to utrzymujący się od kilku lat 

niewielki wzrost skuteczności w tym obszarze. Widać to wyraźniej, jeśli uwzględnić fakt, 

Ŝe wzrost tej wartości następuje przy jednoczesnym spadku zbiorowych naruszeń 

prawa. 

 

Do sądów w 2008 roku skierowano 239 spraw o wykroczenia, co jest wartością 

znacznie mniejszą w porównaniu z rokiem 2007 – 303 sprawy, daje to spadek o 21,1%. 

W tym względzie utrzymała się niepokojąca tendencja z lat ubiegłych.  

 

W 10 przypadkach Policja wnioskowała o orzeczenie środka karnego w postaci 

zakazu wstępu na imprezy masowe, tj. o 2 mniej niŜ w roku 2007. O 1 zwiększyła się 

liczba wniosków skierowanych do sądów dla nieletnich (w 2007 roku – 33 wnioski,  

w 2008 roku – 34). 

 

Do sądów skierowano 482 sprawy o przestępstwa, w porównywanym roku 2007 

przekazano 339 takich spraw, co stanowi 42,2% wzrost tej wartości. 
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3. MASOWE IMPREZY SPORTOWE 

3.1. ZaangaŜowanie Policji w zabezpieczenie masowych imprez spo rtowych 
 
W roku 2008 kolejny raz zanotowano spadek liczby masowych imprez 

sportowych, do których zabezpieczenia były kierowane siły policyjne. Policja 

uczestniczyła w zabezpieczeniu 6 230 masowych imprez sportowych – w 712 mniej  

w porównaniu z rokiem 2007 (spadek o 10,3%). Analizując dane z ostatnich 10 lat, 

obserwujemy stały spadek zabezpieczanych masowych imprez sportowych. 
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IlOŚĆ ZABEZPIECZANYCH MASOWYCH IMPREZ SPORTOWYCH 
W LATACH 2006 - 2008

2008 272 460 681 180 462 302 663 304 231 201 152 443 136 414 388 256 685

2007 323 375 726 118 780 326 568 373 267 201 165 599 132 349 743 206 691

2006 354 464 562 179 706 337 441 308 703 138 177 660 157 948 846 176 612
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Pomimo zmniejszenia się liczby zabezpieczonych imprez sportowych, do 

których była angaŜowana Policja, rok 2008 był kolejnym okresem, w którym nastąpił 

wzrost liczby zaangaŜowanych sił. W porównaniu z rokiem 2007 (255 667 policjantów) 

nastąpił wzrost o prawie 2,3% (261 530 policjantów). Tendencja wzrostowa utrzymuje 

się w tym obszarze od kilku lat. Kierowane siły angaŜowane były głównie do 

zabezpieczania meczów piłki noŜnej (185 093 policjantów). 
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LICZBA KIEROWANYCH POLICJANTÓW ORAZ ZABEZPIECZONYCH  MASOWYCH 
IMPREZ SPORTOWYCH W 2008 ROKU

Ilość masowych imprez sportowych 272 460 681 180 462 302 663 304 231 201 152 443 136 414 388 256 685

Kierowani policjanci (w setkach) 53 125 295 62 388 122 439 106,91 123 56 39,14 123 62 156 108 187 171

Białystok
Bydgosz

cz
Gdańsk

Gorzów 
Wlkp.

Katowice Kielce Kraków Lublin Łódź Olsztyn Opole Poznań Radom Rzeszów Szczecin
Warszaw

a
Wrocław

 



 
 
 

17 
 

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

Białystok

Bydgoszcz

Gdańsk

Gorzów Wlkp.

Katowice

Kielce

Kraków

Lublin

Łód ź

Olsztyn

Opole

Poznań

Radom

Rzeszów

Szczecin

Warszawa

Wrocław

LICZBA ZAANGA śOWANYCH POLICJANTÓW DO ZABEZPIECZENIA MASOWYCH 
IMPREZ SPORTOWYCH W 2008 ROKU

W patrolach zabezpieczających przejazdy uczestników transportem
samochodowym

582 1 769 1 030 164 6 782 3 262 841 1 158 2 191 1 216 270 939 3 274 1 177 120 342 1 506

W patrolach zabezpieczających przejazdy uczestników transportem
kolejowym

344 950 2 976 36 1 597 228 131 661 200 950 46 720 840 533 601 968 978

W zabezpieczeniu meczów piłki noŜnej 5 006 7 060 22 271 2 717 26 428 8 349 26 195 8 686 8 232 3 757 2758 9 287 5 650 11 922 9 170 16 526 11 079
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Wzrostowi liczby sił Policji zaangaŜowanych do zabezpieczenia masowych imprez 

sportowych towarzyszyło zwiększenie kosztów poniesionych na realizację tych zadań. 

Koszty Policji w 2008 roku wyniosły 31 249 390,60 zł. W porównaniu z rokiem 2007 

(29 752 425 zł), oznacza to zwiększenie kosztów o 1 496 965,60 zł (wzrost o ponad 

5%). Tendencja wzrostowa utrzymuje się juŜ od kilku lat. 

 

Zmniejszyła się liczba policjantów, którzy odnieśli obraŜenia w związku  

z przywracaniem naruszonego porządku, do poziomu 58. Od kilku lat utrzymuje się więc 

tendencja spadkowa (odpowiednio 77 w 2007 roku, 96 w 2006 roku i 137 w 2005 roku). 

Kolejny raz znacznie zmalały straty w mieniu policyjnym, które w 2008 roku 

ukształtowały się na poziomie 33 455 zł, w roku 2007 wyniosły 52 585 zł (spadek  

o 36,4%); natomiast w roku 2006 – 133 200 zł. Zachowano więc, utrzymującą się od 

2 lat tendencję spadkową. 

3.2. Zakłócenia porz ądku publicznego podczas masowych imprez sportowych  
i efekty policyjnych działa ń zabezpieczaj ących 

 
W roku 2008, tak jak w latach poprzednich, w związku z masowymi imprezami 

sportowymi zanotowano zdarzenia naruszające porządek i bezpieczeństwo publiczne. 

Do najpowaŜniejszych zdarzeń nadal dochodzi w związku z rozgrywkami piłki noŜnej, 

niezaleŜnie od klasy rozgrywek. Jednocześnie nadal obserwuje się ścisłe powiązanie 

pomiędzy organizacją masowych imprez sportowych, a zdarzeniami powodowanymi 

przez ich uczestników podczas przemieszczania się. 

 

W związku z masowymi imprezami sportowymi doszło do 228 ekscesów 

chuligańskich, o 10 więcej niŜ w roku 2007 (wzrost o 4,6%), zmalała jednak o 27,6% 

liczba zbiorowych naruszeń prawa (55), która w roku 2007 wynosiła 76. Ta korzystna 

tendencja utrzymuje się od kilku lat. 

 

Znacznie zmalała takŜe liczba osób, które odniosły obraŜenia w związku  

z masowymi imprezami sportowymi; wartości te wynosiły odpowiednio: 49 w 2008 roku 

oraz 93 w roku 2007 (spadek o 47,3%). 
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3.3. Wybrane przykłady wydarze ń z udziałem kibiców sportowych na terenie 
Polski  

 

 

3.3.1. Wydarzenia maj ące bezpo średni zwi ązek z imprezami masowymi 

 

KWP Bydgoszcz: 

15 marca 2008 roku w Grudziądzu o godzinie 13.35, podczas pierwszej połowy 

meczu IV ligi piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Olimpia Grudziądz i TKP Elana Toruń, 

grupa 20 kibiców przyjezdnych przeskoczyła na murawę i usiłowała dostać się w rejon 

kibiców miejscowych. Podjęta interwencja zapobiegła eskalacji zdarzenia, kibice 

zawrócili, po czym zaczęli rzucać w policjantów i słuŜby porządkowe plastykowymi 

krzesełkami. UŜyto plecakowych miotaczy pieprzu, pałek słuŜbowych, siły fizycznej 

i kajdanek. Zatrzymano 5 osób, w tym 1 z aktualnym zakazem wstępu na imprezy 

masowe, a 5 policjantów doznało obraŜeń ciała. 
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24 maja 2008 roku w Brodnicy o godzinie 16.50, przed rozpoczęciem meczu  

IV ligi piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Sparta Brodnica i Zawisza Bydgoszcz, około 

200-osobowa grupa kibiców druŜyny gości wtargnęła na płytę boiska, dąŜąc do 

konfrontacji z kibicami Sparty. Na pisemną prośbę organizatora wprowadzono na teren 

imprezy 125 policjantów prewencji. UŜyto pałek słuŜbowych i plecakowego miotacza 

gazu. Zatrzymano 4 osoby. 

 

6 września 2008 roku, przed meczem II ligi piłki noŜnej pomiędzy druŜynami 

TKP Elana Toruń i GKS Tychy, grupa kibiców Elany przeskoczyła przez ogrodzenie, po 

czym zaczęła biec przez murawę w stronę sektora kibiców druŜyny gości. Organizator 

zwrócił się z prośbą o wprowadzenie na stadion sił policyjnych. Na widok wbiegających 

na bieŜnię policjantów kibice powrócili na trybuny. W tym czasie kibice z Tychów 

próbowali wydostać się ze swojego sektora. SłuŜby porządkowe uŜyły gazu 

pieprzowego i pałek słuŜbowych. W trakcie przerwy w meczu kibice miejscowi ponownie 

przemieścili się w stronę kibiców GKS-u, a ci z kolei dokonali wyłamania 2 przęseł 

w ogrodzeniu od strony bieŜni i rzucili 1 z nich w kierunku słuŜb porządkowych 

organizatora. SłuŜba porządkowa ponownie uŜyła gazu pieprzowego i pałek 

słuŜbowych. W stronę kibiców miejscowych, którzy wmieszali się w tłum kibiców 

zachowujących się spokojnie, udały się 2 plutony policjantów. Po zakończeniu meczu 

zatrzymano 5 sprawców zdarzenia. Następnie, w trakcie przejazdu kibiców GKS-u 

autobusami MPK na dworzec PKP Toruń Główny, grupa kibiców miejscowych obrzuciła 

1 z autobusów plastykowymi butelkami. Zatrzymano 6 osób (4 za spowodowanie 

zagroŜenia w ruchu drogowym, 2 za naruszenie nietykalności cielesnej interweniujących 

policjantów). 

 

27 września 2008 roku około godziny 9.00 na drodze krajowej nr 10, w rejonie 

kompleksu leśnego pomiędzy miejscowościami Makowska i Stryszek, grupa około 60 

kibiców (prawdopodobnie Zawiszy Bydgoszcz) wbiegła na drogę, blokując przejazd 

jadącym do Świnoujścia na mecz I ligi piłki noŜnej kibicom Wisły Płock (2 autokary, 111 

osób). Doszło do przepychanek pomiędzy kibicami. W wyniku działań podjętych przez 

policjantów prewencji agresorzy rozbiegli się po okolicznym lesie. Podczas interwencji 

uŜyto plecakowych miotaczy pieprzu i pałek słuŜbowych. Nikt nie odniósł obraŜeń. 

 

 



 
 
 

21 
 

KWP Gdańsk: 

16 marca 2008 roku w Gdyni o godzinie 12.05, podczas meczu IV ligi piłki 

noŜnej pomiędzy druŜynami Bałtyk Gdynia i Arka II Gdynia, kibice Arki zgromadzili się 

na nasypie kolejowym (wstrzymano ruch pociagów na trasie Kościerzyna – Gdynia) 

bezpośrednio przylegajacym do ogrodzenia stadionu, po czym zebrali kamienie 

 i obrzucili nimi słuŜby porządkowe organizatora i pododdział Policji. Następnie grupa 

około 150 osób zbiegła z nasypu i, po rozerwaniu siatki ogrodzeniowej, próbowała 

dostać się na teren imprezy. Po przedostaniu się części uczestników zdarzenia na teren 

obiektu, policjanci, mając na względzie eskalację zjawiska, podjęli decyzję o oddaniu 

salw ostrzegawczych ze strzelb gładkolufowych. Grupa znajdująca się na terenie 

nasypu zawróciła i wraz z pozostałymi kibicami dokonywała dalszego obrzucania 

policjantów. Kibice zaprzestali czynności niezgodnych z prawem po apelach działaczy 

sportowych klubu Arka Gdynia. Podczas działań 1 z funkcjonariuszy doznał urazu. 

Ponadto, wskutek obrzucenia obraŜeń doznało 2 pracowników agencji ochrony 

zabezpieczających mecz. 

 

25 maja 2008 roku o godzinie 20.15 kibice ze Słupska, wracający pociągiem 

z meczu IV ligi piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Orlęta Reda i Gryf 95 Słupsk, zostali 

zakatowani na pierwszej stacji za Redą przez grupę kibiców Arki Gdynia, która wybiegła 

z lasu na torowisko i obrzuciła pociąg kamieniami. Oddano 4 salwy ze strzelb 

gładkolufowych (1 ostrzegawczą i 3 w kierunku agresorów). Kibice rozpierzchli się po 

okolicy, by po chwili zebrać się i znów przypuścić atak na pociąg, dąŜąc do konfrontacji. 

Ponownie uŜyto strzelb gładkolufowych (3 salwy w kierunku napastników), co 

spowodowało ucieczkę kibiców do pobliskiego lasu. Nastepnie, na terenie stacji 

kolejowej w Lęborku, pociąg został zaatakowany kolejny raz – tym razem przez grupę 

około 40 kibiców Pogoni Lębork i Bałtyku Gdynia, którzy wbiegli na tory 

 z budynku dworca. Kibice słupscy wybiegli z pociągu i udali się w kierunku miasta, ale 

po około 15 minutach powrócili i kontynuowali podróŜ. Nie było osób poszkodowanych. 

Nie odnotowano strat w mieniu resortowym. 
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25 października 2008 roku grupa około 40 kibiców Arki Gdynia, jadąca na mecz 

do Gdyni pociągiem rejsowym „Gryf” relacji Białystok – Szczecin, odjeŜdŜającym ze 

stacji PKP Tczew o godzinie 16.12, dopuściła się na stacji Gdańsk Oliwa zbiorowego 

zakłócenia porządku publicznego i zniszczenia mienia PKP w postaci zdewastowania 2 

ostatnich wagonów pociągu (zniszczenie oświetlenia, szyby w drzwiach, śmietniczek 

i popielniczek o łącznej wartości ok. 1000 zł). Interweniujący policjanci zatrzymali 33 

kibiców, w tym 7 nieletnich (32 kibiców Arki i 1 Polonii Bytom). Wszystkim zatrzymanym 

postawiono zarzuty z artykułów 254 § 1 kk (czynny udział w zbiegowisku) i 288 kk 

(zniszczenie mienia). W stosunku do nieletnich sprawców czynów karalnych materiały 

przekazano do sądu rodzinnego. 

 

9 listopada 2008 roku w Gdańsku, w trakcie wprowadzania kibiców na stadion 

przed meczem Ekstraklasy piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Lechia Gdańsk i Lech 

Poznań, zatrzymano 113 osób, w tym 5 nieletnich (36 kibiców druŜyny gości i 77 Arki 

Gdynia), którzy uszkodzili ogrodzenie stadionu, usiłując wedrzeć się do sektora kibiców 

Lechii, atakując jednocześnie słuŜby porządkowe organizatora. Wszystkim zatrzymanym 

postawiono zarzuty o popełnienie przestępstwa z art. 254 § 1 kk (udział w zbiegowisku). 

 

28 listopada 2008 roku 48 kibiców Olimpii Elbląg, sympatyzujących z kibicami 

warszawskimi, usiłowało dostać się na mecz Ekstraklasy piłki noŜnej pomiędzy 

druŜynami Lechia Gdańsk i Legia Warszawa, jednak nie zostali wpuszczeni i w asyście 

Policji udali się w drogę powrotną pociągiem. W czasie przejazdu pociągu do Elbląga  

5 kibiców ukarano MKK po 500 zł kaŜdy za uŜywanie słów wulgarnych (art. 51 § 1 kw). 

O godzinie 22.15, w trakcie rozchodzenia się kibiców gdańskich po meczu, grupa około 

200 osób obrzuciła kamieniami oznakowane pojazdy słuŜbowe Policji. Interweniujący 

policjanci uŜyli pałek słuŜbowych, co nie przyniosło jednak oczekiwanego skutku, wobec 

czego w rejon prowadzonych działań skierowano dodatkowe siły Policji. Oddano salwę 

ostrzegawczą ze strzelb gładkolufowych, a następnie 12 strzałów pociskami 

niepenetracyjnymi w kierunku kibiców, czym ostatecznie powstrzymano zachowania 

niezgodne z prawem. Podczas interwencji nikt nie odniósł obraŜeń. W trakcie działań 

utracono 1 pałkę słuŜbową, uszkodzeniu uległy: 1 radiowóz oraz 5 pałek słuŜbowych. 
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KWP Katowice: 

24 lutego 2008 roku o godzinie 20.55 w Chorzowie, w czasie 10-minutowego 

postoju na terenie dworca PKP Chorzów Batory, grupa kibiców Lecha Poznań wysiadła 

z pociągu i próbowała doprowadzić do siłowej konfrontacji z fanami Ruchu Chorzów, po 

czym zaczęła obrzucać kamieniami interweniujących policjantów. Funkcjonariusze 

oddali 2 strzały ostrzegawcze ze strzelb gładkolufowych, które nie przyniosły 

poŜądanego efektu, wobec czego oddali 11 strzałów w kierunku agresywnych kibiców. 

Wskutek podjętych działań kibice wsiedli do pociągu. Nikt nie odniósł obraŜeń. 

Zniszczeniu uległa przednia szyba radiowozu. 

 

16 marca 2008 roku w Katowicach na ul. Brackiej, podczas przeprowadzania 

kibiców Śląska na stadion na mecz II ligi piłki noŜnej pomiędzy druŜynami GKS 

Katowice i Śląsk Wrocław, około godziny 13.10 kilkunastoosobowa grupa kibiców 

próbowała się odłączyć od kolumny i wejść na stację BP w celu zakupu alkoholu. Wobec 

niepodporządkowujących się poleceniom uŜyto pałek słuŜbowych. TakŜe przed 

meczem, około godziny 14.40, w trakcie konwojowania 1000 kibiców druŜyny 

przyjezdnej doszło do napaści na zabezpieczających funkcjonariuszy. Policjanci zostali 

obrzuceni kamieniami, kawałkami cegieł, butelkami i innymi niebezpiecznymi 

przedmiotami. UŜyto pałek słuŜbowych, gazu łzawiącego, miotacza wody oraz oddano 

salwę ze strzelb gładkolufowych w kierunku kibiców. 1 policjant odniósł obraŜenia (rana 

podudzia). Na terenie Szpitala Miejskiego dokonano zatrzymania 3 kibiców Śląska, 

którzy odnieśli obraŜenia (rany szarpane i tłuczone twarzy). 

 

29 marca 2008 roku w Chorzowie o godzinie 19.15, podczas przerwy w meczu 

Orange Ekstraklasy pomiędzy druŜynami Ruch Chorzów i Lech Poznań, kibice Ruchu 

weszli na koronę stadionu w miejsce, gdzie usytuowane były stoiska gastronomiczne, 

 i rozpoczęli kradzieŜ produktów Ŝywnościowych. W celu zaprowadzenia porządku, 

ochrona obiektu podjęła interwencję, Kibice rozpoczęli bójkę z ochroniarzami, w wyniku 

której zostało rannych 2 pracowników ochrony. W związku z niemoŜnością 

zaprowadzenia porządku, kierownik ochrony stadionu wystąpił o wsparcie do 

Komendanta Miejskiego Policji. W trakcie podjętej interwencji siły policyjne uŜyły strzelb 

gładkolufowych. Oddano 14 salw ostrzegawczych, a następnie 121 salw w kierunku 

osób zakłócających porządek na stadionie. Podjęta interwencja sił policyjnych 
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zakończyła zamieszki na koronie stadionu. Kibice udali się do swoich sektorów, druga 

połowa spotkania rozpoczęła się bez zakłóceń. 

 

4 maja 2008 roku w śywcu około godziny 15.30, przed rozpoczęciem meczu ligi 

okręgowej pomiędzy druŜynami Czarni Góral śywiec i RMKS Czechowice-Dziedzice, 

grupa około 40 kibiców druŜyny gospodarzy obrzuciła kamieniami i innymi przedmiotami 

kibiców druŜyny gości zmierzających na stadion. Oddano 3 starzały ostrzegawcze ze 

strzelb gładkolufowych, wskutek czego agresorzy rozbiegli się po pobliskim lesie. 

Sprawców nie ustalono. Nikt nie odniósł obraŜeń. 

 

9 sierpnia 2008 roku około godziny 17.40, podczas doprowadzania kibiców 

toruńskich na stadion przed meczem II ligi piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Zagłębie 

Sosnowiec i TKP Elana Toruń, 1 z nich zniewaŜył funkcjonariusza Policji. W trakcie 

zatrzymywania sprawcy grupa jego kolegów usiłowała przeszkodzić policjantom 

w wykonywaniu czynności słuŜbowych. UŜyto siły fizycznej, pałek słuŜbowych i gazu 

pieprzowego. Sprawca zniewaŜenia został zatrzymany. Ponadto o godzinie 23.30 

zatrzymano sprawcę naruszenia nietykalności policjanta. 

 

16 sierpnia 2008 roku w Tychach około godziny 16.45, przed rozpoczęciem 

meczu II ligi piłki noŜnej pomiędzy druŜynami GKS Tychy i Miedź Legnica, podróŜująca 

na mecz autokarem objętym patrolem zabezpieczającym grupa kibiców z Legnicy 

została zaatakowana przed stadionem przez kibiców GKS-u Tychy. Doszło do bójki 

pomiędzy kibicami. UŜyto strzelb gładkolufowych – oddano 10 strzałów ostrzegawczych. 

Zatrzymano 3 osoby (2 z Legnicy i 1 z Tychów) pod zarzutem czynnej napaści na 

funkcjonariuszy Policji. 

 

30 sierpnia 2008 roku w Częstochowie około godziny 16.45, przed meczem II 

ligi piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Raków Częstochowa i Zawisza Bydgoszcz, grupa 

około 150 kibiców miejscowych próbowała siłowo wtargnąć na teren stadionu, nie 

poddając się wymaganej kontroli. SłuŜby porządkowe organizatora uŜyły siły fizycznej  

i gazu pieprzowego. Następnie, na wniosek organizatora, siły policyjne podjęły 

interwencję. UŜyto siły fizycznej i pałek słuŜbowych. Zatrzymano 2 prowodyrów 

zamieszek, wobec których skierowano wnioski do sądu grodzkiego w trybie 
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przyspieszonym, za naruszenie art. 21 pkt 5 ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych. 

 

31 sierpnia 2008 roku w Zabrzu przed meczem Ekstraklasy piłki noŜnej 

pomiędzy druŜynami Górnik Zabrze i Legia Warszawa, w czasie doprowadzania na 

stadion kolumny około 500 kibiców Legii, grupa około 150 kibiców miejscowych 

zaatakowała prowadzoną kolumnę, rzucając kamieniami, butelkami i płytami 

chodnikowymi. Oddano 58 strzałów ostrzegawczych ze strzelb gładkolufowych, 

przywracając porządek publiczny. 

 

14 września 2008 roku około godziny 15.20, w trakcie przemieszczania się 

kolumny kibiców przyjezdnych przed meczem Ekstraklasy piłki noŜnej pomiędzy 

druŜynami Górnik Zabrze i Piast Gliwice, grupa kibiców miejscowych podjęła próbę 

zaatakowania sympatyków druŜyny gości. W wyznaczony rejon skierowano  

2 patrole Policji, celem niedopuszczenia do kontaktu kibiców obu druŜyn. Interweniujący 

policjanci zostali obrzuceni kamieniami i innymi przedmiotami. Sprawcy zdarzenia 

podjęli próbę ucieczki, jednak po pościgu zatrzymano 5 z nich. Następnie o godzinie 

17.25, w trakcie meczu, grupa około 50 kibiców Górnika przeskoczyła ogrodzenie 

zajmowanego przez siebie sektora i wbiegła na bieŜnię stadionu, po czym przemieściła 

się w kierunku sektora zajmowanego przez kibiców druŜyny gości. Kibice Górnika 

podjęli próbę zerwania flagi z ogrodzenia i obrzucili interweniujące słuŜby porządkowe 

elementami tekturowych reklam. Na pisemną prośbę organizatora wprowadzono na 

stadion siły policyjne. Na widok wkraczających policjantów kibice powrócili na trybuny. 

Na podstawie wstępnej analizy z monitoringu wytypowano 5 sprawców. Nikt nie odniósł 

obraŜeń. Nie odnotowano strat w mieniu resortowym. Ponadto, około godziny 19.00 

grupa około 20 kibiców Górnika próbowała przedostać się w okolice bramy wejściowej 

dla kibiców druŜyny gości i sforsować bramę nr 4. SłuŜby porządkowe zdołały odsunąć 

agresorów od bramy, ale nadal były przez nich atakowane. Skierowano w ten rejon siły 

Policji. Funkcjonariusze równieŜ zostali zaatakowani przez chuliganów. W wyniku 

podjętego pościgu zatrzymano 2 sprawców czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji. 

Nikt nie odniósł obraŜeń. 

 

8 października 2008 roku w Sosnowcu w trakcie oraz po meczu II ligi piłki 

noŜnej pomiędzy druŜynami Zagłębie Sosnowiec i Pogoń Szczecin doszło do zakłóceń 
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porządku publicznego. O godzinie 19.00 w sektorze kibiców Zagłębia spalono flagi  

z barwami druŜyny z Jaworzna oraz z wizerunkami karykatur kibiców Pogoni. Nasiliło to 

agresywne zachowania szczecińskich kibiców, którzy dokonali zmasowanego ataku na 

słuŜby ochrony organizatora, wdarli się na murawę boiska i próbowali przedostać się do 

sektorów kibiców z Sosnowca, wywołując tym samym gwałtowną reakcję z ich strony. 

Interweniujące siły Policji uŜyły wodnych i chemicznych środków obezwładniających 

oraz strzelb gładkolufowych. Kibice obrzucili policjantów i słuŜby porządkowe kawałkami 

betonu, kamieniami oraz racami świetlnymi (doszło do znacznego zadymienia trybun 

oraz murawy). Po przywróceniu porządku siły Policji pozostały na stadionie do końca 

meczu z uwagi na wzajemne agresywne nastawienie kibiców obu druŜyn. Bezpośrednio 

po zakończeniu meczu, podczas wychodzenia ze stadionu, policjanci zostali ponownie 

obrzuceni niebezpiecznymi przedmiotami – tym razem przez kibiców z Sosnowca, 

próbujących przedostać się do sektorów kibiców ze Szczecina. Interweniujący policjanci 

ponownie uŜyli wspomnianych wyŜej środków przymusu bezpośredniego. W wyniku 

podjętych działań zatrzymano 25 kibiców. ObraŜeń doznało 4 kibiców i 1 funkcjonariusz 

Policji (u 3 poszkodowanych osób obraŜenia powstały w wyniku zastosowania przez 

Policję środków przymusu bezpośredniego). 

 

26 października 2008 roku w Katowicach, w trakcie trwania drugiej połowy 

meczu II ligi piłki noŜnej pomiędzy druŜynami GKS Katowice i GKS Jastrzębie Zdrój, 

kibice druŜyny miejscowej odpalili na trybunach kilkadziesiąt rac świetlnych. W wyniku 

zadymienia stadionu mecz przerwano w 52. minucie. Jednocześnie sędzia boczny 

został uderzony w głowę rolką serpentyny rzuconą z trybun. Następnie grupa około 100 

kibiców miejscowych, rzucając róŜnymi przedmiotami, zaatakowała słuŜby porządkowe 

organizatora, który poprosił o wsparcie siłami policyjnymi. W celu przywrócenia 

porządku publicznego, uŜyto miotacza wody oraz oddano łącznie 40 strzałów ze strzelb 

gładkolufowych, w tym kilka w kierunku najbardziej agresywnych kibiców. Osób rannych 

nie ustalono. Podczas działań policjanci zatrzymali 1 osobę, która brała czynny udział 

w zbiegowisku, wiedząc, Ŝe jego uczestnicy dopuszczają się gwałtownego zamachu na 

osobę lub mienie. Ponadto pracownicy ochrony zatrzymali 2 osoby, które w czasie 

imprezy masowej nie zastosowały się do poleceń pracowników ochrony i przedostały się 

przez ogrodzenie sektora kibiców przyjezdnych. Mecz nie został wznowiony. 
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8 listopada 2008 roku w Chorzowie w okolicy dworca PKP Chorzów Batory 

o godzinie 18.40, przed meczem Ekstraklasy piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Ruch 

Chorzów i Arka Gdynia, około 150 – 200 kibiców Ruchu Chorzów obrzuciło kamieniami 

i płytami chodnikowymi policjantów. Siły Policji uŜyły miotacza wody oraz strzelb 

gładkolufowych – oddano 62 strzały oraz rzucono 2 granaty P1 w kierunku kibiców 

naruszających porządek. Zatrzymano 5 osób. 

 

11 listopada 2008 roku w Chorzowie około godziny 19.00, przed meczem 

Ekstraklasy piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Ruch Chorzów i Śląsk Wrocław, 

w bezpośredniej bliskości stadionu Ruchu funkcjonariusze, realizujący czynności 

związane z zabezpieczeniem przemarszu grupy 350 kibiców Śląska Wrocław z Dworca 

PKP Chorzów Batory na stadion, zostali zaatakowani i obrzuceni niebezpiecznymi 

przedmiotami (koszami na śmiecie i kamieniami) przez grupę około 400 kibiców Ruchu. 

Policjanci uŜyli miotacza wody, strzelb gładkolufowych (łącznie 48 strzałów), 12 sztuk 

ONS oraz 4 granatów P1. W wyniku interwencji przywrócono porządek i zapobieŜono 

konfrontacji obu grup kibiców. Podczas działań uszkodzeniu uległ 1 radiowóz. 

Zatrzymano 2 kibiców druŜyny gospodarzy. W przerwie meczu na stadionie doszło do 

próby konfrontacji kibiców miejscowych ze słuŜbami porządkowymi organizatora 

imprezy. Podjęte przez funkcjonariuszy zespołów monitorujących działania doprowadziły 

do zatrzymania 6 najbardziej agresywnych kibiców. 

 

KWP Kielce: 

28 września 2008 roku około godziny 15.10, podczas pierwszej połowy meczu II 

ligi piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Ponidzie Nida Pińczów i Sandecja Nowy Sącz, na 

stadion wtargnęła sympatyzująca z kibicami nowosądeckimi grupa kibiców Korony 

Kielce nieposiadających biletów. SłuŜby porządkowe organizatora nie były w stanie 

przywrócić naruszonego porządku publicznego. Na prośbę organizatora na obiekt 

wprowadzono siły Policji, które zatrzymały 44 osoby, w tym 7 nieletnich. Nie stosowano 

środków przymusu bezpośredniego. Nikt nie odniósł obraŜeń. 
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KWP Kraków: 

22 marca 2008 roku po meczu II ligi piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Stal 

Stalowa Wola i GKS Katowice, podczas powrotu kibiców GKS-u pociągiem, skład został 

zatrzymany w miejscowości Tarnów wskutek zaciągnięcia hamulca ręcznego przez 

1 z kibiców. Następnie na dworcu PKP w Tarnowie kibice zaatakowali policjantów. 21 

funkcjonariuszy zostało poszkodowanych, a 2 trafiło do szpitala. Zatrzymano 39 osób. 

 

22 marca 2008 roku w Brzesku, w trakcie przejazdu kibiców z Łęcznej na mecz 

III ligi piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Okocimski Brzesko i Górnik Łęczna, kibice 

zatrzymali autobus i usiłowali zaatakować kibiców miejscowych. W wyniku sprawnej 

interwencji funkcjonariuszy Policji, nie osiągnęli jednak zamierzonego celu. UŜyto pałek 

słuŜbowych, kajdanek i siły fizycznej. Zatrzymano 3 sprawców: 2 za zniewaŜenie 

funkcjonariusza Policji i 1 za czynną napaść na funkcjonariusza. Zaatakowany policjant 

nie odniósł obraŜeń. 

 

19 kwietnia 2008 roku w Nowym Sączu, po zakończeniu meczu III ligi piłki 

noŜnej pomiędzy druŜynami Sandecja Nowy Sącz i KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, 

kilkunastoosobowa grupa kibiców druŜyny gości usiłowała wyłamać ogrodzenie.  

W wyniku nieskutecznej interwencji słuŜb porządkowych kibice obrzucili kamieniami 

równieŜ policjantów. UŜyto pałek słuŜbowych. Kibice rozpierzchli się po okolicy stadionu. 

Zatrzymano 15 osób, w tym 8 nieletnich. 2 osoby dorosłe zostały osadzone w Izbie 

Zatrzymań. Strat w sprzęcie policyjnym nie odnotowano. Nikt nie doznał obraŜeń. 

 

20 kwietnia 2008 roku w na stadionie w Krakowie, po zakończeniu meczu 

Orange Ekstraklasy pomiędzy druŜynami Wisła Kraków i Cracovia Kraków, grupa 

kibiców druŜyny gospodarzy przerwała ogrodzenie oddzielające trybuny od boiska 

i część kibiców zaatakowała słuŜby porządkowe. Około godziny 19.05, na wniosek 

kierownika ds. bezpieczeństwa, wprowadzono na stadion siły policyjne, które następnie 

wkroczyły na trybuny, celem wyparcia kibiców ze stadionu. Interweniujący policjanci 

zostali obrzuceni kamieniami i innymi przedmiotami, 1 funkcjonariusz doznał stłuczenia 

głowy, ostatecznie jednak kibice opuścili stadion. Nie stosowano środków przymusu 

bezpośredniego. 
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10 maja 2008 roku w Krakowie o godzinie 17.27, podczas meczu Orange 

Ekstraklasy pomiędzy druŜynami Wisła Kraków i Zagłębie Sosnowiec, grupa kibiców 

przyjezdnych wybiegła z autobusu z zamiarem zaatakowania przechodzących w pobliŜu 

kibiców miejscowych. Wskutek interwencji policjantów kibice powrócili do autobusu. 

Następnie o godzinie 18.48 grupa kibiców koszykówki, zgromadzonych przed lokalem 

gastronomicznym „U Wiślaków” (nieopodal stadionu Wisły) rozpoczęła dewastację 

zaparkowanych w pobliŜu samochodów. Policja podjęła interwencję, w trakcie której 

policjanci zostali obrzuceni kamieniami. UŜyto strzelb gładkolufowych (1 salwa 

ostrzegawcza, 2 w kierunku agresorów) i ręcznego miotacza gazu. Po zakończeniu 

meczu, w trakcie fety zorganizowanej na cześć piłkarzy Wisły Kraków, którzy zdobyli 

tytuł Mistrzów Polski, policjanci kilkakrotnie zostali obrzuceni butelkami po piwie. Łącznie 

zatrzymano 10 osób, obraŜeń ciała doznało 8 osób (w tym 5 funkcjonariuszy), 

a uszkodzeniu uległy: 1 radiowóz, 3 kaski z przyłbicami, 1 nagolennik. 

 

9 października 2008 roku około godziny 21.15, w przerwie meczu Pucharu 

Ekstraklasy piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Wisła Kraków i Cracovia Kraków, kibice 

Cracovii zaczęli demolować zaplecze sektora gości, niszcząc między innymi toalety 

i kosze na śmieci. Następnie elementami uszkodzonego wyposaŜenia zaatakowali 

pracowników słuŜb porządkowych oraz obrzucili niebezpiecznymi przedmiotami kibiców 

Wisły. Na pisemny wniosek organizatora, o godzinie 21.43 na zaplecze sektora E-5 

wkroczyły siły Policji, które wyparły kibiców do ich sektora. UŜyto pałek słuŜbowych. Do 

końca meczu kibice zachowywali się spokojnie. W trakcie wyprowadzania kibiców 

Cracovii zatrzymano 5 zidentyfikowanych sprawców zakłócenia porządku publicznego. 

Nikt nie odniósł obraŜeń. Uszkodzone zostały 2 tarcze ochronne. 

 

8 listopada 2008 roku około godziny 10.20, przed rozpoczęciem meczu III ligi 

piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Hutnik Kraków i Unia Tarnów, przed kasami biletowymi 

doszło do bójki pomiędzy kibicami Hutnika Kraków i Wisły Kraków, którzy chcieli 

wtargnąć na stadion poprzez sforsowanie bramy. W trakcie zajścia doszło do zranienia 

3 kibiców Hutnika (rany powierzchowne w okolicach lędźwiowych i pośladków). 

Poszkodowani odmówili złoŜenia wyjaśnień i zawiadomienia o popełnieniu 

przestępstwa. 

 

 



 
 
 

30 
 

KWP Lublin: 

16 marca 2008 roku w Lublinie, po zakończeniu meczu II ligi piłki noŜnej 

pomiędzy druŜynami Motor Lublin i GKS Jastrzębie Zdrój, podczas przeprowadzania 

kibiców Jastrzębia, siły policyjne zostały obrzucone kamieniami. Oddano 4 salwy 

ostrzegawcze ze strzelb gładkolufowych. Po zakończeniu działań do szpitala kolejowego 

zgłosiła się 1 osoba z raną tłuczoną goleni. W wyniku podjętych działań zatrzymano 

2 osoby. 

 

W dniu 29 marca 2008 roku około godziny 12.30, podczas przemieszczania się 

kibiców Odry Opole na mecz do Lublina, na parkingu leśnym w miejscowości Leokadiów 

(powiat Puławy) doszło do bójki pomiędzy kibicami Odry a grupą kibiców nieokreślonej 

druŜyny. Po zajściu kibice udali się 2 autokarami w kierunku Lublina. Pojazdy zostały 

zatrzymane w miejscowości Markuszów. Uczestników przejazdu wylegitymowano 

i przeszukano. Autokarów z kibicami nie skierowano na spotkanie piłkarskie. W trakcie 

prowadzonych czynności zatrzymano 8 kibiców. 

 

24 maja 2008 roku w Lublinie o godzinie 19.13, po meczu II ligi piłki noŜnej 

pomiędzy druŜynami Motor Lublin i Arka Gdynia, grupa kibiców Motoru, opuszczając 

stadion, obrzuciła butelkami, kamieniami i elementami chodnika oraz zniewaŜyła 

wulgarnymi słowami policjantów zabezpieczających teren stadionu. W wyniku 

zastosowania tyraliery zapobieŜono eskalacji przemocy i zatrzymano 21 sprawców. 

 

18 czerwca 2008 roku w Chełmie o godzinie 19.10, po zakończeniu meczu 

Pucharu Polski w piłce noŜnej pomiędzy druŜynami Chełmianka Chełm i Górnik Łęczna, 

grupa kibiców druŜyny gości zaczęła wznosić wulgarne okrzyki pod adresem Policji 

i jednocześnie rzucać w policjantów i ochroniarzy butelkami. Podjęta natychmiastowa 

interwencja zapobiegła zakłóceniu porządku publicznego. Ponadto, około godziny 20.30 

na Dworcu PKP Chełm Główny nierozpoznany sprawca z grupy kibiców z Lublina 

uderzył w twarz funkcjonariusza SOK. Sprawca zbiegł. Zatrzymano 9 osób, wszystkie 

nieletnie, które następnie przekazano prawnym opiekunom. 
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2 sierpnia 2008 roku w Lublinie o godzinie 17.50, przed rozpoczęciem meczu 

I ligi piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Motor Lublin i Widzew Łódź, grupa kibiców Motoru 

zaatakowała siły policyjne. Oddano 2 salwy ostrzegawcze ze strzelb gładkolufowych. 

Następnie około godziny 18.00 na terenie stadionu grupa kibiców Widzewa przełamała 

sektor buforowy, oddzielający ich od trybuny kibiców miejscowych, i doprowadziła do 

bójki z kibicami druŜyny gospodarzy. Na pisemną prośbę organizatora wprowadzono na 

stadion siły policyjne, które rozdzieliły kibiców. W trakcie interwencji policjanci zostali 

obrzuceni niebezpiecznymi przedmiotami. UŜyto strzelb gładkolufowych i plecakowych 

miotaczy gazu. 2 policjantów odniosło obraŜenia. Zatrzymano 1 osobę pod zarzutem 

czynnej napaści na funkcjonariusza Policji. 

 

KWP Łód ź: 

22 lutego 2008 roku w Łodzi około godziny 18.40, podczas przejścia kibiców 

Jagiellonii Białystok z dworca PKP Łódź – Kaliska na stadion ŁKS-u, policjanci zostali 

obrzuceni przez kibiców kamieniami, w wyniku czego 1 z funkcjonariuszy doznał urazu 

ręki w postaci stłuczenia. Podjęto interwencję, podczas której uŜyto pałek słuŜbowych 

i miotaczy gazu. Nastepnie o godzinie 20.40 grupa około 70 kibiców ŁKS-u wtargnęła na 

płytę boiska. Na pisemny wniosek organizatora na stadion, w rejon tunelu pomiędzy 

trybuną a sektorem dla kibiców druŜyny gości, wprowadzono siły Policji. Na widok 

policjantów kibice powrócili do wyznaczonych sektorów. Po zakończeniu meczu równieŜ 

kibice Jagiellonii Białystok wtargnęli na płytę boiska, jednak na widok interweniujących 

sił Policji powrócili na wyznaczone miejsca na trybunach stadionu. Zatrzymano 2 osoby. 

 

15 marca 2008 roku w miejscowości Ozorków, po meczu piłki noŜnej pomiędzy 

druŜynami Ruch Chorzów i Widzew Łódź, dwa nieustalone samochody osobowe 

zmusiły do zatrzymania autobus z kibicami Widzewa. Nieznani sprawcy obrzucili pojazd 

kamieniami i butelkami, powodując uszkodzenia nadwozia w postaci wybicia 8 szyb 

(łączna wartość strat wyniosła ok. 10000 zł). Następnie wtargnęli do wnętrza autokaru, 

gdzie obezwładnili pasaŜerów, bijąc ich rękoma i kopiąc po całym ciele, po czym skradli 

szaliki klubowe oraz plecaki o nieustalonej wartości. Nikt nie odniósł powaŜniejszych 

obraŜeń. 
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10 kwietnia 2008 roku w Łodzi około godziny 21.45, w trakcie meczu 

Ekstraklasy pomiędzy druŜynami ŁKS Łódź i Widzew Łódź, kibice Widzewa dokonali 

próby wyłamania ogrodzenia boiska, w celu wtargnięcia na murawę, i obrzucili 

policjantów kamieniami, śrubami i racami świetlnymi. UŜyto 10 granatów hukowych P-1 

i 5 granatów hukowo-gazowych P-2 oraz mieszaniny wody z pieprzem z miotacza wody. 

Uszkodzeniu uległy 2 tarcze i kamera. W wyniku działań 1 osoba doznała urazu 

w postaci złamania ręki. śaden policjant nie odniósł obraŜeń. 

 

13 maja 2008 roku w Bełchatowie o godzinie 18.35, podczas meczu finałowego 

REMES Pucharu Polski w piłce noŜnej pomiędzy druŜynami Legia Warszawa i Wisła 

Kraków, kibice Legii odpalili race i zaczęli nimi rzucać w stronę kibiców Wisły. Następnie 

około 100 kibiców uszkodziło przęsła ogrodzenia i wtargnęło na murawę boiska, gdzie 

dołączyła do nich około 30-osobowa grupa kibiców z Krakowa. W związku  

z nieskuteczną interwencją słuŜb porządkowych na wniosek organizatora na teren 

imprezy wprowadzono funkcjonariuszy prewencji. Wskutek uŜycia przez Policję 

plecakowych miotaczy pieprzu kibice powrócili na trybuny. Około godziny 19.50 grupa 

około 5 kibiców Wisły i 20 Legii ponownie wtargnęła na murawę boiska. UŜyto 

plecakowych miotaczy pieprzu. Zatrzymano 3 osoby, 1 osoba doznała obraŜeń głowy, 

uszkodzeniu uległy 2 oznakowane radiowozy. 

 

8 października 2008 roku w Łodzi około godziny 19.15, przed meczem I ligi piłki 

noŜnej pomiędzy druŜynami Widzew Łódź i GKS Katowice, grupa około 400 – 500 

kibiców Widzewa i Ruchu Chorzów wyłamała bramę wejściową nr 1 i wtargnęła na teren 

stadionu. Następnie zaatakowała interweniujących pracowników słuŜb porządkowych. 

W tym samym czasie inna grupa kibiców Ruchu przecięła siatkę ogrodzeniową boiska 

bocznego i wtargnęła na stadion, próbując przedostać się na trybunę sektora C. SłuŜby 

porządkowe podjęły skuteczne działania w celu zapobieŜenia dalszej eskalacji 

przemocy. Organizator nie zwrócił się do Policji o wprowadzenie na stadion sił 

policyjnych. ObraŜeń doznało 5 pracowników słuŜb porządkowych. Nikt nie został 

zatrzymany. Około godziny 19.40 grupa kibiców Widzewa i Ruchu, dąŜąc do 

zaatakowania kibiców GKS-u Katowice, wyłamała bramę C i zaatakowała pracowników 

ochrony. Działania słuŜb porządkowych nie przyniosły skutku, wobec czego na wniosek 

organizatora na stadion wprowadzono 50 funkcjonariuszy prewencji. Na widok 
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wkraczających policjantów kibice zaprzestali agresywnych zachowań. Nikt nie odniósł 

obraŜeń. Nie stosowano środków przymusu bezpośredniego. 

 

KWP Olsztyn: 

7 maja 2008 roku w Olsztynie około godziny 17.30, podczas meczu Pucharu 

Polski pomiędzy druŜynami OKS 1945 Olsztyn i Olimpia Elbląg, grupa kibiców 

miejscowych usiłowała wtargnąć na teren stadionu, ignorując polecenia rozejścia się. 

W celu powstrzymania działań kibiców oraz zapobieŜenia dewastacji mienia, policjanci 

oddzielili ich od ogrodzenia. Wskutek podjętej interwencji policjanci zostali zniewaŜeni 

przez kibiców, którzy dodatkowo naruszyli nietykalność cielesną funkcjonariuszy. UŜyto 

pałek słuŜbowych i siły fizycznej, zatrzymano 5 najbardziej agresywnych kibiców, 5 

osobom udzielono pomocy medycznej (2 hospitalizowano). 

 

KWP Opole: 

Bez wydarzeń 

 

KWP Poznań: 

30 sierpnia 2008 roku na autostradzie A-2 (228 km, rejon zjazdu do 

miejscowości Słupca) około 60 kibiców Lecha Poznań, jadących kilkunastoma 

samochodami, wyprzedziło i zablokowało oba pasy ruchu, zmuszając do zatrzymania  

2 autokary z kibicami Stilonu Gorzów, jadące na mecz I ligi piłki noŜnej pomiędzy 

druŜynami Widzew Łódź i GKP Gorzów Wielkopolski. Agresorzy, uszkodziwszy autokary 

przez wybicie szyb i wgniecenie karoserii (suma strat około 18 000 zł), nawoływali do 

bójki. Do bezpośredniego starcia pomiędzy kibicami jednak nie doszło. Przebieg 

zdarzenia został zarejestrowany kamerą video przez zespół monitorujący. W wyniku 

analizy zarejestrowanego materiału ustalono 20 sprawców zdarzenia. 

 

KWP z siedzib ą w Radomiu: 

15 listopada 2008 roku około godziny 2.00 w miejscowości Zygmuntowo (gmina 

Glinojeck, trasa nr 7, okolice hotelu „Leśny”) doszło do bójki pomiędzy kibicami OKS 

1945 Olsztyn i nieustaloną grupą męŜczyzn. Grupa około 40 kibiców z Olsztyna, 

podróŜująca autokarem do Nowego Sącza na mecz II ligi piłki noŜnej pomiędzy 

druŜynami Sandecja Nowy Sącz i OKS 1945 Olsztyn, zauwaŜywszy stojącą grupę 

kilkunastu młodych męŜczyzn ubranych w białe koszulki, zatrzymała autokar 
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i zaatakowała stojących. Pomiędzy grupami doszło do walki wręcz, do której po chwili 

przyłączyło się kilka osób, przypadkowo przejeŜdŜających tamtędy 2 samochodami 

osobowymi. Zanim na miejsce zdarzenia dotarły policyjne radiowozy, uczestnicy bójki 

rozbiegli się i odjechali. Podjęte działania doprowadziły do zatrzymania 12 sprawców, 

którym przedstawiono zarzuty udziału w bójce. PowaŜniejszych obraŜeń ciała 

u poszkodowanych nie stwierdzono. Po uprzednim przesłuchaniu pozostali pasaŜerowie 

autokaru zostali zwolnieni i wrócili do Olsztyna w asyście Policji. 

 

KWP Rzeszów: 

7 czerwca 2008 roku w Krośnie około godziny 18.00, podczas meczu IV ligi piłki 

noŜnej pomiędzy druŜynami Krośnianka Krosno i Siarka Tarnobrzeg, przebywający pod 

bramą stadionu kibice druŜyny gości odmówili wejścia na obiekt i postanowili oglądać 

przebieg spotkania z zewnątrz. W trakcie meczu wielokrotnie usiłowali sforsować bramę 

wjazdową i prowokowali swoim zachowaniem (obnaŜaniem się, pluciem i uŜywaniem 

wulgarnych słów) słuŜby porządkowe organizatora, które kilkakrotnie uŜyły gazu 

pieprzowego wobec kilku kibiców z Tarnobrzega. Z uwagi na ignorowanie przez kibiców 

poleceń interweniujących policjantów, podjęto działania spychające, podczas których 

siły Policji uŜyły pałek słuŜbowych. Następnie kibiców wprowadzono do autokaru, którym 

odjechali w kierunku Tarnobrzega. W drodze powrotnej autokar został zatrzymany 

w celu dokonania identyfikacji osób biorących udział w zajściach. Kibice zachowywali się 

agresywnie, wobec czego uŜyto ręcznych miotaczy gazu. Zatrzymano 7 agresorów, 

2 z nich doznało lekkich obraŜeń w postaci siniaków i zadrapań. 

 

9 sierpnia 2008 roku o godzinie 18.05, w trakcie trwania drugiej połowy meczu 

IV ligi piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Czuwaj Przemyśl i Stal Sanok, około 200 kibiców 

z Sanoka i Leska wyłamało ogrodzenie wewnętrzne sektora dla kibiców przyjezdnych 

i usiłowało wtargnąć na płytę boiska. Na prośbę organizatora wprowadzono na stadion 

siły policyjne. Policjanci zostali obrzuceni niebezpiecznymi przedmiotami. UŜyto gazu 

pieprzowego. Następnie kibice zostali wyprowadzeni ze stadionu do autokarów. 1 kibic 

doznał obraŜeń. 
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9 sierpnia 2008 roku w Rzeszowie około godziny 18.15, w trakcie meczu III ligi 

piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Resovia Rzeszów i Stal Mielec, mieleccy kibice weszli 

na ogrodzenie, niszcząc jego elementy zabezpieczające. Następnie zaczęli rzucać 

w stronę słuŜb porządkowych kostką brukową, którą wyciągnęli spod uszkodzonego 

ogrodzenia. Na stadion wprowadzono siły policyjne, które zaczęły wyprowadzać kibiców 

przyjezdnych w kierunku podstawionych autokarów. Podczas wyprowadzania część 

kibiców podjęła próbę powrotu na stadion. UŜyto pałek słuŜbowych i siły fizycznej. Nikt 

nie odniósł obraŜeń. 

 

KWP Szczecin:  

21 maja 2008 roku w Szczecinie około godziny 19.15, podczas meczu IV ligi 

piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Pogoń Szczecin i Astra Ustronie Morskie, grupa około 

20 kibiców ze Szczecina zaatakowała w rejonie wejścia do sektora VIP pracowników 

ochrony. Między ochroniarzami i kibicami doszło do przepychanek, podczas których 

słuŜby porządkowe zostały obrzucone kamieniami. Organizator imprezy zwrócił się 

pisemnie o wsparcie siłami Policji. Na widok wkraczających pododdziałów prewencji 

kibice zajęli miejsca w sektorach połoŜonych w pobliŜu loŜy VIP. Ustalono i zatrzymano 

3 prowodyrów zajścia. Nikt nie odniósł obraŜeń. 

 

27 sierpnia 2008 roku, 5 minut po rozpoczęciu meczu o Puchar Polski 

pomiędzy druŜynami Kotwica Kołobrzeg i Arka Gdynia, kilku kibiców miejscowych 

wtargnęło na płytę boiska po tym, jak kibice Arki ukradli im flagę klubową. W wyniku 

zajścia sędzia przerwał mecz, a na boisko wkroczyły słuŜby porządkowe oraz, na 

wniosek organizatora, siły Policji. Zatrzymano 9 osób, w tym 1 nieletnią. Nikt nie odniósł 

obraŜeń. Nie odnotowano strat w mieniu. 

 

27 września 2008 roku w Świnoujściu o godzinie 17.50, po meczu I ligi piłki 

noŜnej pomiędzy druŜynami Flota Świnoujście i Wisła Płock, kilkudziesięciu kibiców 

druŜyny gości przedostało się do sektora buforowego, a następnie do sektorów kibiców 

miejscowych, gdzie doprowadziło do konfrontacji siłowej pomiędzy kibicami obu druŜyn. 

Na wniosek organizatora wprowadzono na stadion pododdziały Policji, które przywróciły 

porządek, nie stosując środków przymusu bezpośredniego. Po wyprowadzeniu kibiców 

Wisły ze stadionu, z uwagi na ich agresywne zachowanie, oddano 1 salwę 
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ostrzegawczą ze strzelb gładkolufowych. W wyniku podjętych działań 149 osób 

doprowadzono do jednostki Policji w celu identyfikacji sprawców naruszenia porządku 

publicznego. Zatrzymano 27 osób. Nikt nie odniósł obraŜeń. 

 

4 października 2008 roku około godziny 16.30, w trakcie trwania drugiej połowy 

meczu III ligi piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Dąb Dębno i Gryf 95 Słupsk, 4 kibiców 

druŜyny przyjezdnej przeskoczyło przez ogrodzenie sektora od strony korony stadionu 

i przedostało się w rejon sektora kibiców gospodarzy. Skutkiem tego było oddalenie się 

z tego miejsca słuŜb porządkowych, co zachęciło kolejną grupę słupskich kibiców do 

przedarcia się w kierunku sektora kibiców miejscowych. Na wniosek organizatora na 

teren obiektu wprowadzono siły policyjne, celem rozdzielenia zwaśnionych grup 

i przywrócenia porządku. Kibice druŜyny przyjezdnej zostali zepchnięci do swojego 

sektora i otoczeni pododdziałami Policji. W trakcie zdarzenia doszło do pobicia 2 kibiców 

druŜyny miejscowej. Analiza materiału zarejestrowanego podczas imprezy pozwoliła 

zatrzymać 13 osób, w tym 6 osób podejrzanych o dokonanie przestępstwa. 

 

KWP Wrocław:  

12 kwietnia 2008 roku w miejscowości Bolesławiec o godzinie 15.10, po 

rozpoczęciu meczu IV ligi piłki noŜnej pomiędzy druŜynami BKS Bobrzanie Bolesławiec 

i Karkonosze Jelenia Góra, na stadion wtargnęła grupa kibiców Śląska Wrocław, która 

zaatakowała kibiców Zagłębia Lubin, doprowadzając do bójki z nimi. Wskutek uŜycia 

przez interweniujących policjantów siły fizycznej, pałek słuŜbowych i ręcznych miotaczy 

gazu, kibice rozpierzchli się. Mecz został wznowiony i przebiegał bez zakłóceń. 

Sprawców nie zatrzymano. Nikt nie odniósł obraŜeń. Strat w mieniu nie odnotowano. 

 

11 maja 2008 roku we Wrocławiu około godziny 19.20, w trakcie meczu II ligi 

piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Śląsk Wrocław i Odra Opole, 4 kibiców miejscowych 

próbowało wywiesić na ogrodzeniu flagę klubową. W wyniku próby udaremnienia tego 

zamiaru, słuŜby porządkowe zostały obrzucone kamieniami przez kibiców Śląska. Na 

wniosek organizatora wprowadzono pododdziały prewencji, które uŜyły pałek 

słuŜbowych i nasobnych miotaczy gazu. Zatrzymano 1 osobę. 
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21 maja 2008 roku we Wrocławiu około godziny 17.10, podczas meczu II ligi 

piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Śląsk Wrocław i Lechia Gdańsk, kibice miejscowi 

odpalili na trybunach 50 – 60 rac, a następnie usiłowali wtargnąć na stadion. Około 

godziny 18.10 kibice przechodzący obok „więźniarki” zaczęli zachowywać się 

agresywnie wobec policjantów i rzucać niebezpiecznymi przedmiotami w stronę słuŜb 

porządkowych. Na pisemny wniosek organizatora wprowadzono na stadion siły 

prewencji Policji, które zostały obrzucone kamieniami i plastykowymi krzesełkami. 

UŜycie nasobnych miotaczy pieprzowych nie przyniosło jednak spodziewanego 

rezultatu, wobec czego zastosowano strzelby gładkolufowe z pociskami 

niepenetracyjnymi. Kibice nadal rzucali kostką brukową w interweniujących policjantów, 

którzy ponownie uŜyli pocisków niepenetracyjnych. ObraŜeń doznało 4 funkcjonariuszy 

i 3 kibiców. Uszkodzeniu uległy 3 radiowozy i 1 karetka Pogotowia Ratunkowego oraz 

2 radiotelefony nasobne, 5 kasków z przyłbicami i 1 ochraniacz nogi. Utracono 2 pałki 

wielofunkcyjne i 1 pałkę szturmową. 

 

9 sierpnia 2008 roku, w trakcie przerwy w meczu IV ligi piłki noŜnej pomiędzy 

druŜynami Olimpia Kamienna Góra i Karkonosze Jelenia Góra, doszło do wymiany 

wulgarnych słów pomiędzy kibicami obu druŜyn, po czym kilkudziesięciu kibiców 

druŜyny miejscowej wtargnęło na bieŜnię i przemieściło się w stronę kibiców 

przyjezdnych, co sprowokowało kibiców z Jeleniej Góry do wyjścia na bieŜnię. 

Zainicjowało to szamotaninę pomiędzy obiema grupami kibiców. Interweniujący 

policjanci uŜyli pałek słuŜbowych, a następnie nasobnych miotaczy gazu oraz oddali 

4 salwy ostrzegawcze ze strzelb gładkolufowych, co ostatecznie powstrzymało eskalację 

przemocy. Nikt nie odniósł obraŜeń. Strat w mieniu nie odnotowano. 

 

27 września 2008 roku około godziny 16.35, w trakcie pierwszej połowy meczu 

IV ligi piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Karkonosze Jelenia Góra i Górnik Wałbrzych, 

2 około 20-osobowe grupy kibiców wtargnęły na płytę boiska z zamiarem konfrontacji 

i przywłaszczenia flag przeciwników. Na wniosek organizatora wprowadzono na stadion 

siły policyjne, celem odizolowania i zepchnięcia sprawców zakłócenia na trybuny. Na 

widok wkraczających policjantów kibice powrócili do wyznaczonych sektorów. Kilku 

kibiców Górnika Wałbrzych obrzuciło policjantów kamieniami. W trakcie odjazdu kibice 

druŜyny gości dokonali wybicia 3 szyb w 2 autobusach. Zatrzymano 2 osoby (1 za 

wtargnięcie na murawę, 1 za rzucanie kamieniami w interweniujących policjantów). 
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Komenda Stołeczna Policji:  

2 kwietnia 2008 roku w Warszawie przed meczem o Puchar Polski w piłce 

noŜnej pomiędzy druŜynami Legia Warszawa i Lechia Gdańsk, w trakcie konwojowania 

gdańskich kibiców z dworca PKP na stadion, kibice ci uszkodzili 4 szyby w autobusach 

miejskich. Ponandto słuŜba porządkowa nie wpuściła na imprezę 86 kibiców Lechii, 

będących pod wpływem alkoholu. W trakcie meczu kibice odpalili 5 rac na trybunach. 

Policja uŜyła gazu pieprzowego w stosunku do kibiców Lechii, którzy zaczęli 

dewastować ogrodzenie po tym, jak nie zostali wpuszczeni na stadion.  

 

10 maja 2008 roku po meczu Ekstraklasy pomiędzy druŜynami Legia Warszawa 

i Polonia Bytom, podczas powrotu kibiców Legii pociągiem rejsowym relacji Warszawa – 

Skierniewice, na odcinku Warszawa Zachodnia – Pruszków, grupa kibiców dokonała 

dewastacji wagonu (wybito kilka szyb oraz uszkodzono wnętrze składu). Pociąg ten 

został zatrzymany o godzinie 22.21 na stacji PKP Pruszków. Podczas interwencji Policji 

na teren dworca wjechał pociąg nadzwyczajny z kibicami Polonii Bytom. Kibice  

z Bytomia, zauwaŜywszy stojący skład z kibicami Legii, zaciągnęli hamulec 

bezpieczeństwa i spowodowali zatrzymanie składu. Obie grupy kibiców dąŜyły do 

konfrontacji. Interwencja policjantów zapobiegła eskalacji agresywnych zachowań. 

W trakcie zatrzymywania osób podejrzanych o dewastację mienia PKP policjanci uŜyli 

siły fizycznej. Zatrzymano łącznie 19 osób. Strat w mieniu resortowym nie odnotowano, 

straty PKP wyniosły około 3000 zł. Nikt nie odniósł obraŜeń. 

 

24 maja 2008 roku około godziny 11.50 w miejscowości Pieńków (gmina 

Czosnów, powiat nowodworski) grupa kibiców Arki Gdynia jadących na mecz do Lublina 

wstrzymała ruch na drodze krajowej nr 7, celem doprowadzenia do konfrontacji 

z kibicami Stali Stalowa Wola jadącymi 2 autokarami na mecz do Gdańska. Pomiędzy 

zwaśnionymi grupami kibiców doszło do bójki, która trwała kilka minut. Następnie kibice 

Arki wsiedli do swoich pojazdów i odjechali w kierunku Warszawy. Na miejscu zdarzenia 

wylegitymowano 108 kibiców ze Stalowej Woli. 4 osoby doznały obraŜeń (3 udzielono 

doraźnej pomocy medycznej, 1 przewieziono do szpitala z licznymi urazami głowy 

i złamanym nosem). Osoby, które doznały obraŜeń zgodnie oświadczyły, Ŝe urazy nie 

powstały wskutek działań osób trzecich. W wyniku dalszych działań na terenie 

Warszawy zatrzymano do kontroli 2 autokary i 12 samochodów osobowych z kibicami 
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Arki. Wylegitymowano 115 osób. W pojazdach ujawniono maczety i pałki teleskopowe. 

Po wylegitymowaniu osoby zwolniono i eskortowano do miejscowości Zakręt. 

 

24 maja 2008 roku w miejscowości Czosnów (powiat nowodworski) około 

godziny 23.40 grupa około 150 kibiców Legii Warszawa, poruszających się prywatnymi 

pojazdami osobowymi, zajechała drogę 2 autokarom, którymi poruszali się powracający 

z meczu w Lublinie kibice Arki Gdynia, doprowadzając do wstrzymania ruchu na drodze 

krajowej nr 7. Doszło do bójki pomiędzy kibicami obu druŜyn. Policjanci uŜyli strzelb 

gładkolufowych, doprowadzając do zaprzestania agresywnych zachowań. W wyniku 

penetracji zatrzymano 2 samochody, którymi poruszali się kibice Legii. Łącznie 

zatrzymano 10 osób. 

 

28 maja 2008 roku w Warszawie, po meczu piłki noŜnej pomiędzy druŜynami 

Hutnik Warszawa i Radomiak Radom, grupa kibiców miejscowych obrzuciła kamieniami 

i butelkami kibiców z Radomia, wskutek czego obraŜeń głowy doznał 12-letni chłopiec, 

którego przewieziono do szpitala. Zatrzymano 7 osób. 

 

2 września 2008 roku w rejonie stadionu przy ulicy Konwiktorskiej, przed 

meczem Pucharu Ekstraklasy piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Polonia Warszawa 

i Legia Warszawa, kibice Legii zaczęli zachowywać się agresywnie wobec policjantów, 

a następnie obrzucili ich amieniami oraz racami świetlnymi. Uszkodzono 2 pojazdy. 

UŜyto plecakowych miotaczy pieprzu, pałek słuŜbowych i siły fizycznej. Kibiców 

rozdzielono na 3 grupy, po czym zepchnięto ulicami Konwiktorską i Sanguszki w stronę 

Wisłostrady. Kibice podjęli próbę przerwania kordonu. Ponownie uŜyto plecakowych 

miotaczy pieprzu, pałek słuŜbowych i siły fizycznej. W rejonie Wisłostrady agresywną 

grupę otoczono kordonem i przystąpiono do zatrzymywania uczestników zdarzenia. 

Zatrzymano łącznie 752 osoby, w tym 64 nieletnie (6 w związku z czynną napaścią na 

funkcjonariusza, 2 za uszkodzenie mienia, pozostałe za udział w zbiegowisku). Nikt nie 

odniósł obraŜeń. Utracono 1 ręczny miotacz gazu, 1 kajdanki, 3 czapki ćwiczebne, 

uszkodzono 1 kask ochronny i 1 nieoznakowany radiowóz. 

 

28 września 2008 roku około godziny 13.10, przed meczem IV ligi piłki noŜnej 

pomiędzy druŜynami KS Piaseczno i Radomiak Radom, grupa kibiców przyjezdnych 
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próbowała doprowadzić do niekontrolowanego wejścia na stadion kibiców znajdujących 

się poza obiektem. Na wniosek organizatora wprowadzono na stadion siły policyjne. 

UŜyto plecakowych miotaczy pieprzu. Nikt nie odniósł obraŜeń. W celu uniknięcia 

eskalacji przemocy na obiekt wprowadzono siły wsparcia w liczbie 105 funkcjonariuszy. 

W trakcie meczu kibice obu druŜyn kilkakrotnie próbowali doprowadzić siłowej 

konfrontacji. 

 

3.3.2.  Przypadki naruszenia porz ądku publicznego niezwi ązane bezpo średnio ze 

sportowymi imprezami masowymi 

 

KWP Katowice: 

Policjanci zatrzymali 6 męŜczyzn (pseudokibiców Polonii Bytom) podejrzanych 

o pobicie ze skutkiem śmiertelnym mieszkańca Bytomia, kibica Ruchu Radzionków. Do 

zdarzenia doszło dnia 26 kwietnia 2008 roku około 22.30 w Radzionkowie na ulicy 

Śródmiejskiej. Ofiara zmarła po przewiezieniu do szpitala. Trwają dalsze ustalenia. 

 

KWP Lublin: 

11 maja 2008 roku około godziny 16.40 w kompleksie leśnym niedaleko Kolonii 

Słodków (powiat kraśnicki) doszło do tzw. „ustawki” jadących na mecz do Biłgoraju 

kibiców KSZO Ostrowiec Świętokrzyski z kibicami Stali Stalowa Wola. Wylegitymowano 

17 ostrowskich kibiców, których przejazd do Ostrowca był monitorowany. ToŜsamości 

kibiców ze Stalowej Woli nie ustalono. 

 

3.4. Przypadki naruszenia porz ądku publicznego przez polskich kibiców  
w zwi ązku ze sportowymi imprezami masowymi odbywaj ącymi si ę poza 
terytorium RP 
 

15 października 2008 roku w Bratysławie około godziny 20.10, w trakcie 

wpuszczania kibiców na stadion przed rozpoczęciem meczu eliminacyjnego do 

Mistrzostwa Świata w piłce noŜnej FIFA 2010 pomiędzy reprezentacjami narodowymi 

Słowacji i Polski, słuŜby porządkowe zauwaŜyły, Ŝe przez ogrodzenie stadionu został 

przerzucony plecak, najprawdopodobniej z materiałami pirotechnicznymi. Podjęta przez 

słowackich policjantów interwencja, która miała na celu zatrzymanie sprawców 

w sektorze, spowodowała eskalację negatywnych zachowań. Słowaccy policjanci zostali 

obrzuceni kamieniami, kawałkami betonu oraz racami świetlnymi. Policja uŜyła pałek 
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oraz granatów błyskowo-hukowych. W wyniku trwających około 20 minut starć około 60 

polskich kibiców i 11 słowackich policjantów zostało rannych. Zatrzymano 16 polskich 

kibiców (5 za czyn chuligański, 11 za czynną napaść na funkcjonariusza Policji). 

3.5. Współpraca z s ądami w zwi ązku z wydarzeniami podczas masowych imprez 
sportowych 
 

W związku z naruszeniami porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas 

masowych imprez sportowych, Policja podejmowała działania zmierzające do 

zatrzymania sprawców tych zdarzeń. W roku 2008 zatrzymano łącznie 2 166 osoby, co 

w porównaniu z rokiem 2007 (1 432 osoby) daje 51,2% wzrost liczby zatrzymanych. 

Wartością tą odwrócono tendencję spadkową z lat poprzednich, osiągając jednocześnie 

wynik lepszy niŜ w roku 2006. Wśród osób zatrzymanych w 2008 roku było 237 

nieletnich, w stosunku do 165 w roku 2007; w tej kategorii odnotowano takŜe zwrot 

tendencji. Analizując dane z ostatnich 5 lat, dotyczące osób zatrzymywanych w związku 

z masowymi imprezami sportowymi (w tym dotyczące osób nieletnich), stwierdzić 

naleŜy, Ŝe zmiany w osiąganych wartościach mają charakter falowy. 
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Do sądów skierowano 1 320 spraw o wykroczenia popełnione w związku  

z masowymi imprezami sportowymi, tj. o 462 więcej niŜ w roku 2007; wśród nich 1 195 

spraw dotyczyło meczów piłki noŜnej. W porównaniu z rokiem 2007 w związku  

z meczami piłki noŜnej do sądów skierowano o 463 wnioski więcej. W postępowaniu 

przyśpieszonym rozpatrywanych było 410 spraw, tj. o 43 więcej niŜ w roku 2007. 

 

W związku z wydarzeniami podczas masowych imprez sportowych w 956 

przypadkach (o 601 przypadków więcej niŜ w roku poprzednim) Policja wnioskowała  

o orzeczenie środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe. Sąd orzekł 

środek karny w 671 przypadkach. Do sądów dla nieletnich skierowano 153 wnioski  

o ukaranie – o 6 mniej niŜ w roku 2007 (159 wniosków). 
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4. PODJĘTE W 2008 ROKU INICJATYWY, MAJ ĄCE NA CELU POPRAWĘ 
BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z IMPREZAMI MASOWYMI 
 

4.1. Współpraca przy zabezpieczeniu Mistrzostw Euro py 2008 Austria – 

Szwajcaria 

 

W dniach 7 – 29 czerwca 2008 roku na stadionach w Austrii i Szwajcarii odbyły 

się XIII Mistrzostwa Europy w piłce noŜnej. Przedmiotowa impreza była największym 

tegorocznym sportowym wydarzeniem w Europie. 

 

Strona polska zadeklarowała wolę i gotowość wsparcia kadrowego austriackiej  

i szwajcarskiej Policji poprzez delegowanie, na wniosek właściwych organów, do 

współpracy z austriackimi i szwajcarskimi siłami bezpieczeństwa i porządku publicznego 

funkcjonariuszy polskiej Policji, w szczególności policjantów operacyjnych (tzw. 

„spottersów”), oficerów kontaktowych i umundurowanych funkcjonariuszy polskiej Policji. 

 

W dniu 28 kwietnia 2008 roku w Warszawie nastąpiło podpisanie polsko-

austriackiej deklaracji w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa podczas 

Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej EURO 2008. Podobna deklaracja ze stroną 

szwajcarską podpisana została w dniu 19 maja 2008 roku. 

 

W Głównym Sztabie Policji Komendy Głównej Policji opracowana została 

Koncepcja działań Policji podczas operacji „MISTRZOSTWA EUROPY 2008” w zakresie 

zabezpieczenia przemieszczania się kibiców piłki noŜnej do Austrii i Szwajcarii, 

przekazywania informacji dotyczących tych kibiców oraz działań polskich sił policyjnych 

w ramach zapewnienia bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej na terenie 

Austrii i Szwajcarii. 

 

W dniach 27 i 28 lutego 2008 roku w Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą 

w Sieradzu odbyła się procedura selekcji kandydatów, którzy zostali delegowani do 

współpracy podczas Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej 2008 w Austrii i Szwajcarii. 

 

W dniach 5 – 9 maja 2008 roku w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym 

„Promenada” w Białobrzegach koło Warszawy odbyło się szkolenie, mające na celu 
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przygotowanie policjantów do działań na terytorium Austrii i Szwajcarii w trakcie trwania 

Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej 2008 w Austrii i Szwajcarii. W szkoleniu wzięli udział 

przedstawiciele z Austrii, którzy zaprezentowali ogólne załoŜenia EURO 2008 oraz 

szczegółowe zadania dla poszczególnych funkcjonariuszy wchodzących w skład 

delegacji. 

 

Jednym z celów przedmiotowego szkolenia było równieŜ ostateczne wytypowanie 

składu delegacji z polskiej Policji. Spośród 32 funkcjonariuszy wybrano 23, którzy weszli  

w jej skład (dowódcę delegacji oraz 2 oficerów łącznikowych wytypowano na etapie 

przygotowań oraz uzgodnień ze stroną austriacką i szwajcarską). 

 

Delegacja polskiej Policji wchodziła w skład AUK (Ausländische 

Unterstützungskräfte), czyli Zagranicznych Sił Wspierających. Policjanci byli podzieleni 

na 2-osobowe grupy. Policjanci mundurowi pracowali w systemie „2 plus 1” 

(2 policjantów polskich i 1 policjant austriacki). Zespoły, w których pracowali spottersi, 

były 4-osobowe: 2 policjantów austriackich i 2 polskich. Dowódcą zespołu był policjant 

austriacki. 

 

Policjanci austriaccy zostali wyznaczeni do udziału w AUK na podstawie 

umiejętności językowych. Zadania polskiej delegacji koncentrowały się na udzielaniu 

pomocy, po pierwsze – Policji austriackiej w zakresie przekazywania informacji; po 

drugie – obywatelom polskim, głównie na Ŝądanie. 

 

Funkcjonariusze austriaccy pełniący słuŜbę we wspólnych patrolach  

z policjantami polskimi bardzo dobrze ocenili współpracę. Obecność polskich 

policjantów przyczyniała się przede wszystkim do przełamania bariery kulturowo-

językowej pomiędzy kibicami polskimi a policjantami austriackimi i niemieckimi, którzy 

brali udział w zabezpieczeniu mistrzostw. Przyczyniało się to równieŜ do szybkiego 

i skutecznego rozwiązywania problemów i przeprowadzania interwencji wobec polskich 

kibiców. Widoczne było pozytywne nastawienie kibiców do patroli międzynarodowych. 

Obecność na mistrzostwach przedstawicieli Policji państw biorących udział w zawodach 

korzystnie wpłynęła na zachowanie uczestników imprezy. 
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NaleŜy przyjąć, Ŝe juŜ kampania informacyjna dotycząca EURO 2008, 

sygnowana przez polską Policję oraz MSWiA, przyniosła zamierzony cel. Osoby 

niepoŜądane – pseudokibice – od dłuŜszego czasu obserwowały media z nadzieją 

znalezienia szansy na wyjazd do Austrii. Nieliczne ugrupowania, skutecznie 

identyfikowane przez polskich spottersów, miały świadomość konsekwencji 

wynikających z niepoŜądanych zachowań. W efekcie podjetych inicjatyw uległy zmianie 

negatywne opinie dotyczące postaw polskich fanów, wyraŜane w środkach masowego 

przekazu. 

 

4.2. Udział polskich policjantów w zabezpieczeniu m iedzynarodowych imprez 

sportowych poza granicami Polski 

 

W dniu 15 października o godz. 20.30 na stadionie w Bratysławie odbyło się 

spotkanie w ramach eliminacji Mistrzostw Świata w Piłce NoŜnej w Republice 

Południowej Afryki w 2010 roku pomiędzy reprezentacjami Słowacji i Polski. 

 

Na kilka tygodni przed meczem strona słowacka zwróciła się za pośrednictwem 

Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Imprez Masowych Wydziału Operacyjnego 

Głównego Sztabu Policji KGP o przesłanie informacji dotyczących: ewentualnej liczby 

polskich kibiców wybierających się na przedmiotowy mecz, środkach transportu, jakimi 

będą się przemieszczać, oraz prognozowanych zachowań kibiców przed meczem oraz 

podczas niego i po nim. Zebrane informacje z komend wojewódzkich były przesyłane na 

bieŜąco stronie słowackiej. 

 

W spotkaniu udział wzięło około 6000 polskich kibiców (w tym około 150  

z Wielkiej Brytanii i Irlandii). Łącznie na stadionie było 17 500 widzów. W początkowej 

fazie mecz był zabezpieczany przez 250 słowackich policjantów. Na spotkaniu obecni 

byli polscy policjanci. W skład zespołu monitorującego wchodziło 3 policjantów – 

2 z Wydziału Operacyjnego Głównego Sztabu Policji KGP i 1 z Wydziału Kryminalnego 

KWP w Katowicach. SłuŜba była pełniona po cywilnemu (spottersi), wspólnie 

z policjantami słowackimi, i polegała na identyfikacji polskich kibiców i wskazywaniu 

potencjalnych zagroŜeń. 
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Polscy kibice do Bratysławy przemieszczali się pojazdami prywatnymi oraz 

autokarami. W godzinach popołudniowych, przed rozpoczęciem meczu, nie odnotowano 

powaŜniejszych incydentów z ich udziałem. W trakcie wejścia kibiców na stadion słuŜby 

porządkowe ujawniły fakt przerzucenia przez ogrodzenie stadionu plecaka z materiałami 

pirotechnicznymi. Podjęta przez słowackich policjantów interwencja zatrzymania na 

sektorze przeznaczonym dla Polaków, zainicjowała dalsze wydarzenia. Słowaccy 

policjanci zostali obrzuceni przez polskich pseudokibiców kamieniami, rozbitymi 

kawałkami betonu oraz racami świetlnymi. Policja uŜyła pałek oraz granatów błyskowo-

hukowych. Wobec zaistniałej sytuacji do Bratysławy ściągnięto dodatkowo około 200 

policjantów z innych miast. 

 

W wyniku starć, które trwały około 30 minut, rannych zostało około 60 polskich 

kibiców i 11 policjantów słowackich. Zatrzymanych zostało 16 Polaków. Straty powstałe 

w wyniku starć oszacowane zostały na około 10 000 złotych. Po wykonanych 

czynnościach procesowych następnego dnia rano zostali zwolnieni, a dane 

zatrzymanych osób zostały przesłane do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji 

KGP. 

 

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe uzyskane przed meczem informacje o potencjalnych 

zagroŜeniach, w tym dotyczące trasy przemieszczania się polskich kibiców – 

szczególnie kategorii wysokiego ryzyka – przekazane Policji słowackiej przez Główny 

Sztab Policji KGP, nie zostały w pełni wykorzystane. 

 

4.3. Udział w naradach i spotkaniach mi ędzynarodowych 

 

W 2008 roku Wydział Operacyjny Głównego Sztabu Policji KGP realizował 

międzynarodową współpracę w ramach kontaktów pomiędzy Narodowymi Punktami 

Informacyjnymi ds. Piłki NoŜnej. Jej celem była wymiana doświadczeń oraz najlepszych 

praktyk w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, jak 

równieŜ bieŜąca wymiana informacji na temat odbywających się imprez sportowych,  

w szczególności meczów piłki noŜnej. Głównymi priorytetami podczas spotkań 

międzynarodowych były kwestie dotyczące zmian w podręczniku Football Handbook 

oraz innych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa imprez sportowych, a takŜe 

związanych z międzynarodową współpracą policyjną w zakresie powyŜszych kwestii. 
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Jednocześnie, przedstawiciele Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji 

brali udział w szeregu spotkań na szczeblu międzynarodowym, wśród których wyliczyć 

naleŜy: 

 

− Spotkanie robocze dotyczące wymiany doświadczeń dotyczących masowych 

imprez sportowych przeprowadzone w dniach 10 – 14 kwietnia w ParyŜu 

(Francja). 

− Spotkanie grupy ekspertów ds. imprez sportowych, przeprowadzone 22 kwietnia 

w Brukseli (Belgia) w ramach posiedzenia Grupy Roboczej ds. Współpracy Policji 

(PCWP). Podczas prac PCWP omawiane są dokumenty unijne dotyczące 

współpracy policyjnej, przede wszystkim w obszarach związanych 

z bezpieczeństwem. Przeprowadzane są takŜe spotkania ekspertów ds. piłki 

noŜnej (NFIP – National Football Information Point). 

− Spotkanie dotyczące kwestii bezpieczeństwa meczów piłki noŜnej rozgrywanych 

w ramach Ligi Mistrzów, przeprowadzone w dniach 3 – 4 września 

w Amsterdamie (Holandia). 

− 4 spotkania ekspertów ds. piłki noŜnej „Think Tank”, organizowane we Francji, 

Belgii i Finlandii. Jest to grupa ekspertów ds. imprez sportowych, w której 

uczestniczą przedstawiciele Narodowych Punktów Informacyjnych ds. Piłki 

NoŜnej, jak równieŜ ministerstw, m.in. z takich krajów jak Austria, Belgia, 

Holandia, Dania, Finlandia, Francja, Portugalia, Wielka Brytania. W bieŜącym 

roku do grupy tej dołączyła równieŜ Polska. W trakcie spotkań tej grupy 

omawiane są projekty dokumentów, dotyczące kwestii związanych  

z bezpieczeństwem podczas imprez sportowych, w szczególności piłki noŜnej, 

które następnie dyskutowane są podczas posiedzeń PCWP. Omawiane są takŜe 

róŜnego rodzaju inicjatywy dotyczące szkoleń dla policjantów i pracowników 

zajmujących się tematyką bezpieczeństwa imprez sportowych. 

 

Wiedza zdobyta podczas spotkań z partnerami zagranicznymi wykorzystywana 

jest podczas szkoleń i kursów organizowanych dla funkcjonariuszy Policji zajmujących 

się na co dzień problematyką bezpieczeństwa imprez masowych. 
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4.4. Przygotowania do organizacji Mistrzostw Europy  w piłce no Ŝnej „EURO 

2012” 

 

Po ogłoszeniu przez UEFA decyzji o przydzieleniu Polsce i Ukrainie organizacji 

Mistrzostw, powołany w Głównym Sztabie Policji KGP Zespół ds. EURO 2012, 

przygotował w 2007 roku „Zamiar działania Policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa  

i porządku publicznego podczas Mistrzostw Europy w piłce noŜnej „EURO 2012”. 

 

W dniu 30 czerwca 2008 roku Komendant Główny Policji zatwierdził 

Harmonogram głównych zadań do wykonania przez członków Zespołu Zarządzającego 

– kierowników zespołów zadaniowych w związku z operacją zabezpieczenia Mistrzostw 

Europy w Piłce NoŜnej – EURO 2012. Dokument określa główny cel działań Policji oraz 

cele wykonawcze, które polska Policja musi osiągnąć w procesie przygotowań do 

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Polski podczas 

Mistrzostw. 

 

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Komendy Głównej Policji, 

w Głównym Sztabie Policji KGP przygotowano projekt decyzji Komendanta Głównego 

Policji zmieniający Decyzję Nr 936 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 

2007 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do spraw przygotowania 

policyjnego zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej „EURO 2012” oraz 

powołania pełnomocnika do koordynacji działań Policji w tej sprawie. Proponowane 

zmiany uwzględnione w przedmiotowym projekcie wprowadzają rozdział kompetencji 

(zgodny z obowiązującą strukturą Komendy Głównej Policji) w Zespole Zarządzającym. 

 

Opracowano równieŜ projekt aneksu do Harmonogramu głównych zadań do 

wykonania przez członków Zespołu Zarządzającego – kierowników zespołów 

zadaniowych w związku z operacją zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej – 

EURO 2012. Problem zmiany decyzji oraz wprowadzenia aneksu do Harmonogramu 

poruszony został na spotkaniu Zespołu Zarządzającego do spraw przygotowania 

policyjnego zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej „EURO 2012”, który odbył 

się w dniu 24 listopada 2008 roku. 
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Na spotkaniu Zespołu Zarządzającego do spraw przygotowania policyjnego 

zabezpieczenia Mistrzostw (…), które odbyło się w dniu 24 listopada 2008 roku, 

podsumowano postęp realizacji przedsięwzięć zawartych w Harmonogramie. 

Przedstawiono równieŜ propozycję utworzenia na terenie Centrum Szkolenia Policji  

w Legionowie Centrum Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji, 

które ma powstać na potrzeby koordynacji działań Policji podczas realizacji 

ogólnokrajowej operacji policyjnej zabezpieczenia Mistrzostw. 5 grudnia 2008 roku 

Komendant Główny Policji zaakceptował propozycję budowy Centrum Dowodzenia 

Operacją w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 

 

Ponadto na spotkaniu Zespołu przedstawiono załoŜenia do przygotowania 

kalkulacji sił i środków, kierowanych do zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce 

NoŜnej w 2012 roku, które zostały przygotowane w 2008 roku w Głównym Sztabie Policji 

KGP. Podczas podsumowania spotkania wysoko oceniono poziom przygotowań Policji 

do zabezpieczenia tej imprezy, a takŜe zgodną z Harmonogramem realizację głównych 

zadań. 

 

W czwartym kwartale 2008 roku w Głównym Sztabie Policji KGP rozpoczęto 

prace nad przygotowaniem i wdroŜeniem Koncepcji zapewnienia bezpieczeństwa  

i porządku publicznego podczas Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej „EURO 2012”  

w zakresie odpowiedzialności Policji w związku z planowaną operacja policyjną 

Komendanta Głównego Policji. Jednocześnie trwa opracowywanie Planu przedsięwzięć 

zmierzającego do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie kraju 

podczas Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej „EURO 2012”. Przedmiotowe dokumenty 

zmierzają do wypracowania optymalnych rozwiązań systemowych w przedmiocie 

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie kraju, właściwego 

poziomu przygotowania zabezpieczenia Mistrzostw oraz osiągnięciem pełnej gotowości 

do działań polskiej Policji w 2012 roku. 

 

Jednostki organizacyjne Policji, na terenie których rozgrywane będą spotkania 

piłkarskie w ramach EURO 2012, na bieŜąco współpracują z administracją rządową  

i samorządową. Przedstawiciele Policji biorą udział w zespołach powołanych przy 

prezydentach miast lub wojewodach. W trakcie spotkań roboczych wypracowywane są 

zasady współpracy oraz koordynacji działań, dotyczących bezpieczeństwa nie tylko 
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uczestników imprezy sportowej, lecz takŜe mieszkańców miast. Zakres działań nie 

skupia się wyłącznie na mieście-gospodarzu meczu piłkarskiego, ale uwzględnia 

równieŜ przedsięwzięcia planowane do realizacji w miejscowościach, w których mogą 

zostać zakwaterowane druŜyny sportowe. 

 

W komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji podjęto działania mające na celu 

wykorzystanie środków finansowych przewidzianych na szkolenia językowe dla 

policjantów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiotowe szkolenia 

przygotują znaczną grupę policjantów do realizacji zadań, jakie postawione zostaną 

przed polską Policją w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego 

podczas Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej EURO 2012 oraz innych międzynarodowych 

imprez masowych. 

 

 

5. PODSUMOWANIE 

 
Na podstawie analizy danych za 2008 rok moŜna zaobserwować następujące 

tendencje: 

 

1) Spadła ogólna liczba imprez masowych względem roku 2007. Zmalała takŜe 

liczba sportowych imprez masowych zabezpieczanych przez Policję.  

W 2008 roku odnotowano łącznie 6 230 imprez sportowych, dla porównania:  

w 1999 roku przeprowadzono ich 16 805. Analizując zestawienia z ostatnich  

10 lat, zauwaŜamy, Ŝe liczba imprez sportowych rokrocznie ulega obniŜeniu; 

wyjątkiem był rok 2006, w którym odnotowano nieznaczny wzrost ilości imprez 

sportowych. Osiągnięta w roku ubiegłym wartość jest najniŜsza w ciągu ostatnich 

10 lat. 

 

2) O niespełna 1,8% zmniejszyła się ogólna liczba policjantów zaangaŜowanych  

w zabezpieczenie imprez masowych, przy jednoczesnym 2,3% wzroście,  

w stosunku do roku 2007, liczby policjantów kierowanych do zapewnienia 

bezpieczeństwa podczas imprez sportowych. 
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3) O 4,5% wzrosły koszty poniesione przez Policję w związku z zabezpieczeniem 

imprez masowych. Przy czym wzrost nakładów finansowych odnotowano 

zarówno w kategorii imprez sportowych, jak i imprez o innym charakterze. Na 

sytuację tę wpływ miały przede wszystkim dwa czynniki: znaczny wzrost cen 

paliw oraz wysoki stopień zagroŜeń powodowanych przez uczestników 

masowych imprez sportowych. 

 

4) Poprawie uległ poziom bezpieczeństwa podczas imprez. W 2008 roku 

odnotowano 57 zbiorowych naruszeń prawa w porównaniu do 81 zdarzeń o tym 

charakterze w 2007 roku (spadek o 42,1%). Parametr ten uległ obniŜeniu 

zarówno w odniesieniu do masowych imprez sportowych, jak teŜ pozostałych 

imprez, a tendencja spadkowa utrzymuje się od 2007 roku. Jednocześnie 

niepokojem napawa utrzymująca się tendencja wzrostowa liczby ekscesów 

chuligańskich. W roku 2008 odnotowano ich 321. W porównaniu do roku 

poprzedniego był to wynik gorszy o 9,2%. 

 

5) Na 57 zbiorowych naruszeń prawa aŜ 55 przypadło na masowe imprezy 

sportowe. Spośród 55 zbiorowych naruszeń prawa popełnionych w związku  

z masowymi imprezami sportowymi aŜ 49 dotyczyło rozgrywek piłki noŜnej. 

Świadczy to o utrzymującym się wysokim stopniu agresji kibiców sportowych oraz 

niskim poziomie bezpieczeństwa, zapewnianym przez organizatorów tych imprez. 

 

6) Podczas działań przywracających naruszony porządek publiczny obraŜenia 

odniosło 61 policjantów, co stanowi istotny 39% spadek tej wartości (100 

przypadków w roku 2007). Wśród funkcjonariuszy Policji, którzy odnieśli 

obraŜenia, aŜ 58 doznało ich w związku z masowymi imprezami sportowymi. 

Jednocześnie zmalały teŜ straty w mieniu policyjnym; w roku 2008 odnotowano 

36% spadek tej wartości względem roku 2007. 

 

7) W związku z naruszeniami prawa popełnionymi na imprezach masowych 

zatrzymano łącznie 3 247 osób, co stanowi znaczny 29,3% wzrost tej wartości 

względem roku poprzedzającego (2 511 osób). Na zaznaczenie zasługuje fakt, Ŝe 

wzrostowi liczby osób zatrzymanych towarzyszył znaczący spadek zbiorowych 

naruszeń prawa, co świadczyć moŜe o wysokiej skuteczności działań 
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podejmowanych przez Policję w kierunku typowania i zatrzymywania sprawców 

czynów karalnych. Wśród zatrzymanych było 272 nieletnich – o 22 osoby więcej 

niŜ w 2007 roku. 

 

8) Rok 2008 odwrócił tendencję spadkową jeśli chodzi o liczbę spraw skierowanych 

do sądów w związku z wykroczeniami popełnionymi podczas imprez. Łącznie 

skierowano 1 559 spraw o wykroczenia, wobec 1 161 skierowanych w roku 2007 

(wzrost o 34,3%). 

 

9) Zwiększyła się takŜe (o 28,3%) średnia liczba spraw skierowanych do sądów za 

przestępstwa – z 590 spraw w roku 2007 do 757 spraw w roku 2008. 

 

10) Kolejną kategorią, w której zanotowano wzrost wartości, jest liczba skierowanych 

do sądu wniosków o orzeczenie środka karnego w postaci zakazu wstępu na 

imprezy masowe. W stosunku do roku 2007 liczba tych wniosków zwiększyła się 

o 581 (wzrost o 150,9%). 

 

11) Sądy orzekły 560 wyroków zakazu wstępu na imprezy masowe, co w porównaniu 

z rokiem ubiegłym (367 wyroków) stanowi wzrost o 52,6%. Na dzień 26 stycznia 

2009 roku jest 1196 osób ukaranych zakazem wstępu na imprezy masowe. 

 

Biorąc pod uwagę przedstawione w dokumencie informacje, moŜna skłonić się do 

wniosku, Ŝe poziom bezpieczeństwa w związku z przeprowadzaniem imprez masowych 

ulega systematycznej poprawie. Na terenie kraju dochodzi do coraz mniejszej liczby 

wydarzeń najwyŜszej wagi, jakimi są zbiorowe naruszenia prawa. Odnotowany 

nieznaczny wzrost ekscesów chuligańskich nie jest w stanie podwaŜyć tego 

stwierdzenia, gdyŜ zazwyczaj są to czyny popełniane przez pojedyncze osoby, a ich 

waga jest znikoma. 

 

Niestety, poprawa poziomu bezpieczeństwa jest okupiona duŜą liczbą 

kierowanych do zabezpieczenia imprez masowych sił i środków policyjnych, a co za tym 

idzie, coraz większymi nakładami finansowymi. Dotyczy to w szczególności masowych 

imprez sportowych, gdyŜ znikomość zagroŜeń związanych z imprezami masowymi  

o innym charakterze nie niesie ze sobą potrzeby duŜego zaangaŜowania Policji. 
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Kierowanie znacznych sił policyjnych powodowane jest w głównej mierze brakiem 

profesjonalizmu i niewystarczającym zaangaŜowaniem w tę problematykę podmiotów 

pozapolicyjnych, z organizatorami imprez włącznie. 

 

W związku z coraz większymi kosztami eksploatacyjnymi sprzętu, a takŜe 

wzrostem cen nośników energii, paliw oraz stawek wynagrodzeń, nastąpił wzrost 

kosztów poniesionych w roku 2008. 

 

Od lat, niezmiennie, największe zagroŜenia są nierozerwalnie związane ze 

środowiskiem kibiców sportowych. W tym środowisku do najbardziej agresywnych grup 

naleŜą kibice piłkarscy. Oprócz nich do kibiców wysokiego ryzyka moŜna zaliczyć takŜe 

sympatyków sportu ŜuŜlowego. Uczestnicy pozostałych imprez nie implikują bowiem 

realnych zagroŜeń dla porządku i bezpieczeństwa. 

 

W związku z rozgrywkami piłki noŜnej dochodzi do największej ilości zdarzeń, 

które powodują sobą konieczność interwencji pododdziałów Policji. Dochodzi do nich 

zarówno podczas imprez, jak i w trakcie przemieszczania się kibiców. Sytuacja  

w tym zakresie pozostaje niezmienna od lat i powoduje konieczność ukierunkowania 

działań na grupy zrzeszające sympatyków tej dyscypliny sportowej. 

 

Obserwuje się coraz większą aktywność Policji zorientowaną na typowanie  

i zatrzymywanie sprawców czynów karalnych. Ponadto, coraz większą wagę 

przywiązuje się do prawidłowego dokumentowania procesowego popełnionych naruszeń 

prawa, co pozwoliło skierować do sądów większą ilość spraw, zarówno w kategorii 

wykroczeń, jak i przestępstw. Jednocześnie, biorąc pod uwagę ilość wydanych 

wyroków, stwierdzić naleŜy, Ŝe wymiar sprawiedliwości z coraz większą 

bezwzględnością podchodzi do osób dopuszczających się naruszeń norm prawnych 

podczas imprez masowych. 

 

Nadal wiele zastrzeŜeń wzbudza postawa organów samorządu terytorialnego, 

wydających decyzje administracyjne na przeprowadzenie imprez masowych. Nabyte  

w tej materii doświadczenia wskazują, Ŝe w procesie wydawania decyzji nie są 

rygorystycznie egzekwowane obowiązki nałoŜone na organizatorów imprez przez 
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ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych. Ponadto nie zawsze przedstawiciel 

organu wydającego zezwolenie na przeprowadzenie imprezy dokonuje kontroli 

zgodności przebiegu imprezy z wydanym zezwoleniem. PowyŜsze skutkuje bardzo 

zróŜnicowanym podejściem organizatorów imprez do problematyki zapewnienia 

bezpieczeństwa, zarówno w aspekcie angaŜowanych sił porządkowych, 

jak i zastosowanych rozwiązań technicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano w Wydziale Operacyjnym 
Głównego Sztabu Policji KGP przez: 
Norbert Matyjasiak/Joanna Redzicka 

 



Załącznik nr 1  

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM IMPREZ SPORTOWYCH 
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1  Liczba zabezp. imprez sportowych 272 460 681 180 462 302 663 304 231 201 152 443 136 414 388 256 685 6 230 

 Liczba chuligańskich ekscesów 10 5 9 24 78 3 9 16 12 11 0 7 0 22 4 6 6 222 

a) przed imprezami 0 2 2 0 22 0 3 3 4 2 0 0 0 4 0 1 1 44 

b) w trakcie 8 2 3 22 43 3 4 7 6 6 0 3 0 12 3 2 3 127 

c) po zakończeniu 1 1 2 2 8 0 1 3 1 1 0 1 0 4 1 2 0 28 

2 

d) na trasach przejazdów 1 0 2 0 5 0 1 3 1 2 0 3 0 2 0 1 2 23 

3  Liczba osób, które odniosły obraŜenia 0 1 7 0 11 1 9 5 0 2 0 0 0 5 2 2 4 49 

4  Liczba policjantów, którzy odnieśli obraŜenia 0 2 2 0 3 0 37 2 1 1 0 5 0 2 0 0 3 58 

5  Straty w mieniu (wartościowo) 9 000,00 700,00 8 047,00 0,00 10 000,00 0,00 15 500,00 10 000,00 4 300,00 7 200,00 0,00 7 315,00 0,00 200,00 500,00 2 300,00 2 300,00 77 362,00 

6  Straty w mieniu Policji (wartościowo) 0,00 700,00 3 457,00 0,00 7 638,00 0,00 6 000,00 0,00 90,00 743,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 6 567,52 6 260,23 33 455,75 

Liczba osób zatrzymanych 27 47 148 35 141 69 448 145 37 18 4 8 13 51 91 817 67 2 166 
7 

a) w tym nieletnich 5 13 5 0 11 9 75 19 6 0 1 1 0 5 7 76 4 237 

8  Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia 16 9 21 21 75 16 55 1 14 1 3 9 1 47 4 11 79 383 

9 
 Liczba spraw skierowanych do sądów za 
wykroczenia  

24 48 12 34 171 147 97 132 33 17 4 15 8 399 107 4 68 1 320 

10 Liczba nałoŜonych mandatów karnych 55 379 171 56 1 380 14 2 099 29 473 32 0 158 17 50 382 189 124 5 608 

Liczba spraw skierowanych do sądów za 
przestępstwa 

3 15 7 3 61 2 64 44 10 4 0 1 2 30 15 1 13 275 
11 

a) liczba wniosków do sądów dla nieletnich 1 14 6 0 4 33 10 30 6 1 1 1 0 37 6 0 3 153 

 Liczba zaangaŜowanych policjantów 
(ogółem) 

5 298 12 512 29 495 6 223 38 822 12 238 43 913 10 691 12 345 5 553 3 914 12 257 6 163 15 585 10 759 18 684 17 078 261 530 

a) w zabezp. meczów piłkarskich 5 006 7 060 22 271 2 717 26 428 8 349 26 195 8 686 8 232 3 757 2 758 9 287 5 650 11 922 9 170 16 526 11 079 185 093 

b) w patrolach zabezpieczających przejazdy 
uczestników 

926 2 719 4 006 200 8 379 3 490 972 1 819 2 391 2 166 316 1 659 4 114 1 710 721 1 310 2 484 39 382 

transportem samochodowym 582 1 769 1 030 164 6 782 3 262 841 1 158 2 191 1 216 270 939 3 274 1 177 120 342 1 506 26 623 

transportem kolejowym 344 950 2 976 36 1 597 228 131 661 200 950 46 720 840 533 601 968 978 12 759 

c) liczba wykonanych patroli zabezpieczających 
przejazdy uczestników 

43 107 220 25 356 186 61 128 45 91 22 123 754 169 55 39 184 2 608 

transportem samochodowym 31 68 95 21 307 178 49 110 45 63 16 78 614 144 29 19 158 2 025 

transportem kolejowym 12 39 125 4 49 8 12 18 0 28 6 45 140 25 26 20 26 583 

12 

d) liczba wykonanych patroli zabezpieczających 
przejazdy uczestników wspólnie z SOK 

5 1 25 4 0 0 3 18 0 20 0 6 6 25 7 0 3 123 

 Liczba zbiorowych naruszeń prawa (ogółem) 2 0 5 0 12 2 6 8 3 3 0 3 0 5 1 1 4 55 
13 

a) w tym na meczach piłkarskich 2 0 3 0 11 2 5 7 3 3 0 2 0 5 1 1 4 49 

 Szacunkowe koszty poniesione na: zabezp. 
imprez sportowych – ogółem (wartościowo) 

633 755,34 1 420 956,37 2 923 348,10 840 000,00 4 642 608,00 1 467 904,31 4 366 174,39 1 098 606,00 2 212 169,40 576 621,00 446 085,00 1 734 995,00 820 532,00 2 093 880,00 1 479 074,00 2 154 399,50 2 338 282,19 31 249 390,60 

a) w tym na meczach piłkarskich 550 959,10 807 959,00 2 787 601,00 374 000,00 4 184 014,00 1 022 427,75 3 118 431,80 926 474,00 1 103 719,18 377 913,00 376 974,00 1 397 958,00 738 419,00 1 708 050,00 1 258 861,00 1 952 036,60 1 484 980,19  24 170 777,62 

b) wykonywanie patroli zabezpieczających 
przejazdy uczestników 

82 778,58 212 903,00 202 474,10 21 000,00 1 138 184,00 396 630,61 152 256,00 132 037,00 268 430,20 191 355,00 19 293,00 254 299,00 221 276,00 279 262,00 95 932,00 115 646,82 393 090,01 4 176 847,32 

transportem samochodowym 59 943,23 159 728,28 58 168,05 19 000,00 850 533,00 371 683,47 130 240,00 82 586,00 240 492,12 109 017,00 17 400,00 159 056,00 191 928,00 205 207,00 20 363,00 28 199,08 205 023,53 2 908 567,76 

14 

transportem kolejowym 22 835,35 53 174,72 144 306,05 2 000,00 287 651,00 24 947,14 22 016,00 49 451,00 27 938,08 82 338,00 1 893,00 88 243,00 29 348,00 74 055,00 75 569,00 87 447,74 155 091,68 1 228 304,76 

Liczba policjantów skierowanych do zabezp. 
imprez sportowych w innych województwach 

155 0 0 18 1 471 0 112 84 154 222 0 121 177 94 0 116 102 2 826 
15 

w tym patrole zabezpieczające przejazd 
uczestników imprez masowych 

110 0 0 18 1 471 0 112 28 0 130 0 0 0 94 0 116 0 2 079 

 



Załącznik nr 2  

REALIZACJA ZADA Ń ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM IMPREZ KULTURALNYCH, MUZYC ZNYCH, FESTYNÓW 
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1 Liczba zabezp. imprez kulturalnych, 
muzycznych, festynów, itp. 343 298 324 92 120 238 352 121 352 162 79 335 314 171 153 806 390 4 650 

Liczba chuligańskich ekscesów 17 0       0 3 16 3 2 5 28 0 5 1 4 4 0 5 0 93 

a) przed imprezami 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

b) w trakcie 16 0 0 3 9 3 0 4 26 0 3 1 3 2 0 4 0 74 

c) po zakończeniu 1 0 0 0 5 0 2 1 2 0 2 0 1 1 0 1 0 16 

2 

d) na trasach przejazdów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Liczba osób, które odniosły obraŜenia 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 11 

4 Liczba policjantów, którzy odnieśli obraŜenia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 

5 Straty w mieniu (wartościowo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 555,00 0 3 300,00 0 4 855,00 

6 Straty w mieniu Policji (wartościowo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 800,00 0 1 999,00 

Liczba osób zatrzymanych 22 10 58 67 58 92 138 1 71 32 32 189 7 12 178 39 75 1 081 

a) do wytrzeźwienia 21 6 29 24 16 32 56 1 12 27 23 16 3 12 10 18 46 352 7 

b) w tym nieletnich 3 0 13 2 0 2 4 0 0 2 0 0 0 2 6 1 0 35 

8 Liczba spraw skierowanych do sądów za 
wykroczenia 

16 2 0 16 12 20 60 5 9 20 12 30 1 5 15 7 9 239 

9 Liczba spraw skierowanych do sądów za 
przestępstwa 

3 4 16 44 80 21 36 4 63 2 0 76 1 1 92 2 37 482 

10 Liczba spraw skierowanych do sądów dla 
nieletnich 

3 0 13 2 8 8 4 2 4 3 0 0 0 2 2 0 0 51 

11 Liczba zaangaŜowanych policjantów 
(ogółem) 2 195 2 862 4 945 1 130 3 958 2 514 6 493 2 519 5 417 2 838 2 244 3 628 4 019 2 445 5 589 6 673 6 749 66 218 

12 Liczba zbiorowych naruszeń prawa (ogółem) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

13 

Szacunkowe koszty poniesione z tytułu 
realizacji zadań przy zabezp. imprez o 
charakterze kulturalnym, muzycznym, itp. 
(wartościowo) 

263 037,98 360 768,20 839 813,00 218,00 677 323,00 363 645,66 793 674,67 343 838,00 802 998,86 472 613,00 286 825,00 502 352,66 659 352,00 396 749,00 876 825,00 855 621,10 885 847,05 9 381 502,18 

 



Załącznik nr 3  

REALIZACJA ZADA Ń ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIAMI IMPREZ SPORTOWYCH Z WYŁ ĄCZENIEM PIŁKI NOśNEJ 
 
 
 
 

KWP 

B
ia

ły
st

ok
 

B
yd

go
sz

cz
 

G
da
ń

sk
 

G
or

zó
w

 
W

lk
p.

 

K
at

ow
ic

e 

K
ie

lc
e 

K
ra

kó
w

 

Lu
bl

in
 

Łó
d
ź 

O
ls

zt
yn

 

O
po

le
 

P
oz

na
ń

 

R
ad

om
 

R
ze

sz
ów

 

S
zc

ze
ci

n 

W
ar

sz
aw

a 

W
ro

cł
aw

 

20
08

 

Liczba spraw skierowanych do sądów 
za wykroczenia 

0 12 0 27 17 0 11 46 0 0 0 4 0 2 0 0 0 119 

a) w postępowaniu przyspieszonym 0 8 0 22 15 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 50 1 

b) w postaci zakazów wstępu na 
imprezę masową 

0 10 0 22 14 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 

Liczba spraw orzeczonych 
prawomocnym wyrokiem 

0 16 0 20 15 0 3 40 0 0 0 3 0 1 0 0 0 98 

a) w postaci zakazów wstępu na 
imprezę masową 

0 14 0 15 14 0 2 40 0 0 0 3 0 0 0 0 0 88 2 

b) orzeczonych innych środków 
karnych 

0 2 0 5 13 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

3 Liczba spraw przekwalifikowanych do 
postępowania zwykłego 

0 5 0 9 1 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 

Liczba wniosków skierowanych do 
sądów dla nieletnich 

0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 

a) zakazów wstępu na imprezę 
masową 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

b) inne środki karne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Liczba wszczętych postępowań 
przygotowawczych 

0 2 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4  

REALIZACJA ZADA Ń ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIAMI MECZÓW PIŁKI NO śNEJ 
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Liczba spraw skierowanych do sądów 
za wykroczenia 

26 36 12 7 154 169 54 90 33 16 4 11 7 397 107 4 68 1 195 

a) w postępowaniu przyspieszonym 20 28 8 3 79 5 11 38 8 10 3 0 7 28 63 4 45 360 1 

b) w postaci zakazów wstępu na 
imprezę masową 

9 27 8 3 91 141 6 66 7 13 0 2 7 343 72 4 56 855 

Liczba spraw orzeczonych 
prawomocnym wyrokiem 

19 30 7 7 87 108 19 52 29 11 3 4 5 57 80 4 51 573 

a) w postaci zakazów wstępu na 
imprezę masową 

13 21 6 3 86 106 4 47 5 14 3 2 4 32 70 4 45 465 2 

b) orzeczonych innych środków 
karnych 

0 22 1 4 13 12 9 46 17 1 0 0 3 2 16 4 4 265 

3 Liczba spraw przekwalifikowanych do 
postępowania zwykłego 

3 15 1 0 9 3 7 27 2 10 0 1 1 14 13 0 14 120 

Liczba wniosków skierowanych do 
sądów dla nieletnich 

1 2 6 0 4 30 9 30 6 1 1 0 0 37 6 0 3 136 

a) zakazów wstępu na imprezę 
masową 

4 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 16 4 

b) innych środków karnych 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

5 Liczba wszczętych postępowań 
przygotowawczych 

5 13 7 1 61 4 20 44 31 5 0 1 3 17 15 15 13 255 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5  

REALIZACJA ZADA Ń ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIAMI IMPREZ O CHARAKTERZE KULT URALNYM 
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Liczba spraw skierowanych do 
sądów za wykroczenia 

15 2 0 16 12 9 23 5 9 4 14 13 3 5 15 4 9 158 

a) w postępowaniu przyspieszonym 0 0 0 7 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 7 0 0 20 1 

b) w postaci zakazów wstępu na 
imprezę masową 

2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 10 

Liczba spraw orzeczonych 
prawomocnym wyrokiem 

6 4 0 14 8 8 11 5 0 2 1 0 3 0 5 0 24 91 

a) w postaci zakazów wstępu na 
imprezę masową 

0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 2 

b) orzeczonych innych środków 
karnych 

0 2 0 0 8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 15 

3 Liczba spraw przekwalifikowanych 
do postępowania zwykłego 

0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 

Liczba wniosków skierowanych do 
sądów dla nieletnich 

0 0 13 2 8 3 1 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 34 

a) zakazów wstępu na imprezę 
masową 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

b) innych środków karnych 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 9 

5 Liczba wszczętych postępowań 
przygotowawczych 

1 0 13 44 80 17 1 2 1 6 11 149 1 0 92 14 37 469 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 

 
 

ZABEZPIECZENIE MASOWYCH IMPREZ SPORTOWYCH W LATACH 2006-2008. 

 
 
 

Zdarzenie/rok 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

1  Liczba zabezp. imprez sportowych 7768 6942 6230 

 Liczba chuligańskich ekscesów 241 218 222 
a) przed imprezami 46 26 44 
b) w trakcie 96 96 127 

c) po zakończeniu 63 59 31 

2 

d) na trasach przejazdów 36 37 23 
3  Liczba osób, które odniosły obraŜenia 93 93 49 

4  Liczba policjantów, którzy odnieśli obraŜenia 96 77 58 
5  Straty w mieniu (wartościowo) 176739,00 628444,58 77362,00 
6  Straty w mieniu Policji (wartościowo) 133232,12 52585,88 33455,75 

Liczba osób zatrzymanych 2064 1432 2166 
7 

a) w tym nieletnich 347 165 237 
8  Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia 573 486 383 

9 
 Liczba spraw skierowanych do sądów za 
wykroczenia  

1363 858 1320 

10 Liczba nałoŜonych mandatów karnych 5494 6136 5608 
Liczba spraw skierowanych do sądów za 
przestępstwa 

447 251 275 
11 

a) liczba wniosków do sądów dla nieletnich 110 159 153 
 Liczba zaangaŜowanych policjantów (ogółem) 242214 255667 261530 
a) w zabezp. meczów piłkarskich 189316 194519 185093 
b) w patrolach zabezpieczających przejazdy 
uczestników 

18449 23888 39382 

transportem samochodowym 8862 11919 26623 

transportem kolejowym 7972 11759 12759 
c) liczba wykonanych patroli zabezpieczających 
przejazdy uczestników 

1941 1473 2608 

transportem samochodowym 975 1113 2025 
transportem kolejowym 299 360 583 

12 

d) liczba wykonanych patroli zabezpieczających 
przejazdy uczestników wspólnie z SOK 

68 76 123 

 Liczba zbiorowych naruszeń prawa (ogółem) 114 76 55 
13 

a) w tym na meczach piłkarskich 103 66 49 
 Szacunkowe koszty poniesione na zabezp. 
imprez sportowych – ogółem (wartościowo) 

23981674,00 29752425,44 31249390,60 

a) w tym na meczach piłkarskich 17781013,00 22921717,94 24170777,62 

b) wykonywanie patroli zabezpieczających 
przejazdy uczestników 

2415386,00 3791348,59 4176847,32 

transportem samochodowym 1182756,00 2099139,39 2908567,76 

14 

transportem kolejowym 1115813,00 1694208,19 1228304,76 
Liczba policjantów skierowanych do zabezp. 
imprez sportowych w innych województwach 

2625 2443 2826 
15 

w tym patrole zabezpieczające przejazd 
uczestników imprez masowych 

947 1758 2079 

 
 



Załącznik nr 7 
 
 
 

ZABEZPIECZENIE IMPREZ KULTURALNYCH, MUZYCZNYCH, FESTYNÓW  
W LATACH 2006-2008. 

 
 
 
 

Zdarzenie/rok 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

1 
Liczba zabezp. imprez kulturalnych, 
muzycznych, festynów, itp. 

5698 4957 4650 

Liczba chuligańskich ekscesów 92 72 93 

a) przed imprezami 1 0 3 

b) w trakcie 74 51 74 

c) po zakończeniu 15 17 16 

2 

d) na trasach przejazdów 0 5 0 

3 Liczba osób, które odniosły obraŜenia 45 31 11 

4 
Liczba policjantów, którzy odnieśli 
obraŜenia 

3 23 3 

5 Straty w mieniu (wartościowo) 9960,00 3064,05 4855,00 

6 Straty w mieniu Policji (wartościowo) 0,00 2920,00 1999,00 

Liczba osób zatrzymanych 1073 1079 1081 

a) do wytrzeźwienia 489 457 352 7 
b) w tym nieletnich 91 85 35 

8 
Liczba spraw skierowanych do sądów za 
wykroczenia 

425 303 239 

9 
Liczba spraw skierowanych do sądów za 
przestępstwa 

334 339 482 

10 
Liczba spraw skierowanych do sądów dla 
nieletnich 

93 33 51 

11 
Liczba zaangaŜowanych policjantów 
(ogółem) 

76549 77985 66218 

12 
Liczba zbiorowych naruszeń prawa 
(ogółem) 

6 5 2 

13 
Szacunkowe koszty poniesione z tytułu 
realizacji zadań przy zabezp. imprez o 
charakterze kulturalnym, muzycznym, itp. 

9995675,62 9132363,87 9381502,18 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 8 

 
 

 
REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM MASOWYCH IMPREZ SPORTOWYCH Z WYŁĄCZENIEM PIŁKI NOśNEJ  

W LATACH 2006-2008. 
 
 
 

 

Orzeczenie/rok 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

Liczba spraw skierowanych do sądów za wykroczenia 130 130 119 

a) w postępowaniu przyspieszonym 16 62 50 1 
b) w postaci zakazów wstępu na imprezę masową 37 62 85 

Liczba spraw orzeczonych prawomocnym wyrokiem 44 80 98 

a) w postaci zakazów wstępu na imprezę masową 15 49 88 2 
b) orzeczonych innych środków karnych 22 24 24 

3 Liczba spraw przekwalifikowanych do postępowania zwykłego 7 16 53 

Liczba wniosków skierowanych do sądów dla nieletnich 11 4 10 

a) zakazów wstępu na imprezę masową 2 0 0 4 
b) inne środki karne 0 2 0 

5 Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych 47 57 10 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 9 

 
 

 
REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM MECZÓW PIŁKI NOśNEJ  

W LATACH 2006-2008. 
 
 
 
 

Orzeczenie/rok 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

Liczba spraw skierowanych do sądów za wykroczenia 1116 732 1195 

a) w postępowaniu przyspieszonym 223 305 360 1 
b) w postaci zakazów wstępu na imprezę masową 486 293 855 

Liczba spraw orzeczonych prawomocnym wyrokiem 527 364 573 

a) w postaci zakazów wstępu na imprezę masową 284 302 465 2 
b) orzeczonych innych środków karnych 75 92 265 

3 Liczba spraw przekwalifikowanych do postępowania zwykłego 40 115 120 

Liczba wniosków skierowanych do sądów dla nieletnich 135 142 136 

a) zakazów wstępu na imprezę masową 22 16 16 4 
b) innych środków karnych 4 6 2 

5 Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych 304 268 255 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 10 

 
 

 
REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM IMPREZ O CHARAKTERZE KULTURALNYM  

W LATACH 2006-2008. 
 
 
 
 

Orzeczenie/rok 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

Liczba spraw skierowanych do sądów za wykroczenia 369 247 158 

a) w postępowaniu przyspieszonym 13 45 20 1 
b) w postaci zakazów wstępu na imprezę masową 21 12 10 

Liczba spraw orzeczonych prawomocnym wyrokiem 146 96 91 

a) w postaci zakazów wstępu na imprezę masową 15 16 7 2 
b) orzeczonych innych środków karnych 20 21 15 

3 Liczba spraw przekwalifikowanych do postępowania zwykłego 9 49 8 

Liczba wniosków skierowanych do sądów dla nieletnich 47 26 34 

a) zakazów wstępu na imprezę masową 0 2 0 4 
b) innych środków karnych 0 141 9 

5 Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych 303 302 469 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


