
A K C E P T U JĘ  

 

 

 

 

RAPORT 
 

Bezpiecze ństwo imprez masowych  
I półrocze 2008 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI  

Główny Sztab Policji  



 
 
 

1 
 

WSTĘP 
 

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania imprez masowych, zgodnie  

z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, stanowi wyzwanie dla organizatorów 

tych przedsięwzięć. Tym niemniej, w związku z ich przeprowadzaniem konieczne jest 

podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia niezakłóconego ich przebiegu 

przez inne podmioty. 

 

Wiodąca rola przypada w tej dziedzinie Policji, a ponadto innym podmiotom, 

takim jak StraŜ PoŜarna, Pogotowie Ratunkowe. Policja, w ramach swoich ustawowych 

obowiązków, prowadzi działania rozpoznawczo – wykrywcze ukierunkowane  

na ustalanie sprawców przestępstw i wykroczeń, niezaleŜnie od przebiegu imprezy. 

Ponadto zaangaŜowane siły policyjne muszą być przygotowane na skuteczne  

i bezzwłoczne podjęcie działań w miejscu przeprowadzania imprezy masowej w związku 

z pisemnym wystąpieniem organizatora imprezy o przeprowadzenie takich czynności, 

powodowanych zbiorowym naruszeniem prawa przez uczestników imprezy. 

 

Jakość prowadzonych czynności zabezpieczająco – ochronnych przez słuŜby 

porządkowe organizatorów imprez, pomimo ich jednolitego i wyraźnego doprecyzowania 

w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych oraz w aktach wykonawczych  

do ustawy, nadal pozostawia wiele do Ŝyczenia. W szczególności dotyczy  

to wyposaŜenia i stosowanych środków przymusu. 

 

Ponadto podejmowane przez Policję działania w związku z masowymi 

imprezami sportowymi obejmują takŜe inne czynności, które w załoŜeniach doprowadzić 

mają do bezkolizyjnego przebiegu zarówno samej imprezy, jak teŜ bezpiecznego 

przemieszczania się jej uczestników. 

 

O ile przy organizacji imprez rozrywkowych, czy tez kulturalnych działania 

niezgodne z prawem mają obecnie charakter incydentalny, to obserwuje się niepokojącą 

tendencję do brutalizacji zachowań publiczności sportowej, w której od lat przodują 

kibice piłki noŜnej. 
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Sytuacja taka, ze względu na swoje negatywne aspekty naraŜające  

na moŜliwość utraty Ŝycia, bądź zdrowia osób postronnych i uczestników imprezy,  

a takŜe na straty w mieniu, powoduje konieczność angaŜowania znacznych sił i środków 

przez Policję, a co za tym idzie konieczność ponoszenia znacznych kosztów. 

 

Kibice coraz częściej nie ograniczają się jedynie do siłowych konfrontacji 

pomiędzy sobą, lecz swoją agresję ukierunkowują na słuŜby porządkowe organizatora 

imprezy i Policję. Obserwowana tendencja moŜe być powodowana w głównej mierze 

przeświadczeniem o znikomej odpowiedzialności za swoje czyny w oparciu  

o funkcjonujące sankcje karne, które nie są wystarczająco dotkliwe dla osób 

dopuszczających się łamania prawa. 

 

Podejmowane przez Policję wielopłaszczyznowe działania majce na celu 

minimalizację występowania negatywnych zjawisk w tym obszarze pozwalają  

na utrzymanie na podobnym poziomie liczby wybryków chuligańskich oraz na coraz 

bardziej efektywne działania zmierzające do zatrzymywania sprawców przestępstw  

i wykroczeń. 

 

PoniŜej przedstawione informacje pozwalają na stwierdzenie,  

Ŝe znowelizowana w ubiegłym roku ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych  

nie przyniosła spodziewanych efektów. Widząc nieskuteczność wprowadzonych zmian,  

z inicjatywy Policji podjęto w tym roku prace nad nowym aktem prawnym regulującym  

tę problematykę. 

 

Sporządzone opracowanie przygotowano w oparciu o informacje przekazane 

przez jednostki Policji szczebla wojewódzkiego. Dokonano w nim podziału ze względu 

na bloki rodzajowe zawartych informacji, a załączone zestawienia tabelaryczne 

dostosowano do obowiązujących przepisów w sprawie sprawozdawczości w Policji. 
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1.0. IMPREZY MASOWE 
 

1.1. ZaangaŜowanie policji w zabezpieczenie imprez masowych w I  półroczu 2008r.  
 

W I półroczu 2008 roku siły policyjne były angaŜowane do zabezpieczenia  

5 225 imprez masowych i była to wartość mniejsza w porównaniu do I-go półrocza 2007 

roku (6 048 imprez) o 13,6 %. Potwierdza to utrzymujący się od 1999 roku trend 

spadkowy w ilości zabezpieczanych imprez masowych. O 16,8% zmalała liczba 

masowych imprez sportowych, z poziomu 3 671 imprez w I półroczu 2007 roku do 

wartości 3 056 imprez w I półroczu 2008 roku. Spadkowi uległa takŜe liczba imprez 

masowych o charakterze kulturalnym – z wartości 2 377 w I półroczu 2007 roku  

do poziomu 2 169 w I półroczu 2008 roku (spadek o 8,8%). 

 

Liczba zabezpieczanych imprez masowych 

 

O ponad 6,2% zmniejszyła się liczba policjantów zaangaŜowanych do 

zabezpieczenia imprez masowych. W I półroczu 2008 roku w zabezpieczeniu udział 

wzięło łącznie 157 661 policjantów, natomiast w analogicznym okresie 2007 roku 168 

113. Zmalała liczba policjantów zaangaŜowanych do zabezpieczenia imprez sportowych 

i wynosiła ona odpowiednio 123 816 w I półroczu 2008 roku, 126 972 w I półroczu 2007 

roku (spadek o 2,5%). 
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Liczba policjantów zaanga Ŝowanych do działa ń związanych z zabezpieczeniem imprez masowych 

 

Do zabezpieczenia pozostałych imprez masowych skierowano mniejszą liczbę 

sił policyjnych: 41 141 w I półroczu 2007 roku i 33 845 w I półroczu 2008 roku; odwrotnie 

niŜ w roku 2007, gdzie odnotowano wzrost względem roku 2006. 

 

Koszty poniesione przez Policję w związku z zabezpieczeniem imprez masowych 

wyniosły 14 655 155 zł w I półroczu 2008 roku, co stanowi 3,8% spadek w odniesieniu 

do I półrocza 2007 roku (15 245 457 zł). 

 

1.2. Policyjne zabezpieczenie przejazdów uczestnikó w imprez masowych  
 
Zabezpieczenie przemieszczania się uczestników imprez masowych, w tym  

w szczególności kibiców piłki noŜnej, od szeregu lat stanowi dla jednostek 

organizacyjnych Policji największe wyzwanie, zarówno w fazie planistycznej, jak  

i realizacyjnej. Potwierdzeniem tej tezy jest fakt, Ŝe pomimo zmniejszenia liczby 

masowych imprez sportowych, w stosunku do poprzedniego półrocza, zwiększyła się 

liczba wykonanych patroli zabezpieczających przejazdy uczestników tych imprez  

o 36,9% z 892 w I półroczu 2007 roku do 1 221 w I półroczu 2008 roku. 
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Liczba wykonanych patroli zabezpieczaj ących przejazdy uczestników imprez masowych 

 

W I półroczu 2008 roku wykonano łącznie 289 patroli zabezpieczających 

przejazdy uczestników imprez sportowych przemieszczających się środkami transportu 

kolejowego, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z I półroczem 2007 roku (17%), 

gdzie odnotowano 247 takich zabezpieczeń. StraŜ Ochrony Kolei uczestniczyła  

w 53 spośród tych zabezpieczeń, czyli nastąpił wzrost o 3,9% w porównaniu  

do I półrocza roku ubiegłego (51). Zaobserwować moŜna utrzymującą się tendencję  

do większego angaŜowanie się tej formacji od kilku lat. 

 

W bieŜącym półroczu odnotowano znaczący wzrost (44,5%) wykonanych przez 

Policję zabezpieczeń przejazdów uczestników imprez przy wykorzystaniu transportu 

samochodowego z poziomu 645 w I półroczu 2007 roku do wartości 932 I półroczu 2008 

roku. 

 

Liczba policjantów zaanga Ŝowanych do zabezpieczenia przejazdów uczestników im prez masowych 
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BieŜąca współpraca jednostek organizacyjnych Policji w zakresie 

diagnozowania zagroŜeń, jak równieŜ prowadzenie stałego monitorowania 

przemieszczających się grup pozwoliła na zminimalizowanie moŜliwości wystąpienia 

ekscesów chuligańskich, a takŜe zbiorowych naruszeń prawa podczas przemieszczania 

się uczestników imprez sportowych. Liczba ekscesów na trasach przejazdu spadła  

o 11,1% z 18 w I półroczu 2007 roku do 16 w I półroczu 2008 roku. 

 

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

 
W I półroczu 2008 roku odnotowano 170 ekscesów chuligańskich (naruszenia 

prawa spowodowane przez pojedyncze osoby), co jest wartością większą w odniesieniu 

do I półrocza 2007 roku (131) o 29,8%. 

 

Liczba chuliga ńskich ekscesów oraz zbiorowych narusze ń prawa w zwi ązku z imprezami masowymi 

 

 

 

Jednocześnie wzrosła (o 28%) liczba zbiorowych naruszeń prawa 

(spowodowanych przez grupy uczestników imprez masowych).  

W I półroczu 2008 roku stwierdzono 32 takich przypadków – o 7 więcej niŜ  

w analogicznym okresie w roku poprzednim. 
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Liczba zbiorowych narusze ń prawa w zwi ązku z imprezami masowymi 

 

 

Odnotowano wzrost liczby policjantów, którzy odnieśli obraŜenia w związku  

z zabezpieczeniem masowych imprez sportowych. Podczas działań przywracających 

naruszony porządek publiczny obraŜenia odniosło 47 policjantów, co w porównaniu  

z I półroczem 2007 roku (37) daje wzrost o 27%. Zanotowano straty w mieniu policyjnym 

w wysokości 19 639, co stanowi 27,7% spadek w porównaniu z I półroczem 2007 roku 

(27 175zł).  

 

Liczba policjantów, którzy odnie śli obra Ŝenia oraz straty w mieniu Policji (w tys. zł) 
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1.4.  Współpraca z s ądami 
 
W I półroczu 2008 roku, w związku z naruszeniami prawa popełnionymi  

na imprezach masowych, zatrzymano łącznie 1 151 osób, co stanowi spadek o 5,5%  

w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (1 218 osób). Wśród 

zatrzymanych było 88 osób nieletnich, o 22 osoby mniej niŜ w I półroczu 2007 roku.  

 
Liczba osób zatrzymanych w zwi ązku z imprezami masowymi, w tym nieletnich 

 

 
 

 

 

Wzrosła liczba skierowanych do sądu wniosków w związku  

z wykroczeniami popełnionymi podczas imprez masowych. W I półroczu 2008 roku 

skierowano łącznie 549 spraw, co stanowi wzrost o 26,2% w stosunku do analogicznego 

okresu w 2007 roku (435).  

 

Policja w I półroczu 2008 roku w 317 przypadkach wnioskowała o orzeczenie 

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

2007 roku (150) liczba tych wniosków zwiększyła się o 111,3%. Sądy orzekły 214 

wyroków zakazu wstępu na imprezy masowe, co w porównaniu z rokiem ubiegłym (104 

wyroków) stanowi wzrost o 105,8%. 
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W związku z zatrzymaniami osób nieletnich Policja skierowała do sądów  

dla nieletnich 95 wniosków o ukaranie, co stanowi spadek o 12,6% w stosunku  

do analogicznego okresu w 2007 roku.  
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2.0. IMPREZY MASOWE O CHARAKTERZE KULTURALNYM 
 

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

 
Liczba imprez masowych o charakterze kulturalnym, w których zabezpieczenie 

zaangaŜowana była Policja w I połowie 2008 roku, zmalała i wyniosła 2 377. Jest to  

o 8,8% mniej niŜ w roku ubiegłym (2 169). Utrzymuje się więc tendencja spadkowa 

obserwowana od kilku lat. 

 

Liczba zabezpieczonych imprez o charakterze kultura lnym w poszczególnych Komendach 
Wojewódzkich (Stołecznej) Policji 

 

 

 

Podczas zabezpieczania przedmiotowych imprez równieŜ liczba policjantów 

zaangaŜowanych do działań zmalała o 17,7% - z 41 141 policjantów w I połowie 2007 

roku, do 33 845 w I połowie 2008 roku. Spadkowi uległy równieŜ nakłady finansowe 

Policji. W porównywanych okresach nakłady zmalały z 6 363 482 zł do 4 679 666 zł 

(26,5%). W trakcie przywracania naruszonego porządku 2 policjantów odniosło 

obraŜenia. Liczba ta, w stosunku do poprzedniego okresu, pozostała na tym samym 

poziomie. 

 

2.2. Zakłócenia porz ądku publicznego podczas imprez kulturalnych, muzycz nych, 
festynów oraz efekty policyjnych działa ń zabezpieczaj ących 

 
Podczas imprez kulturalnych, muzycznych, festynów w I półroczu 2008  roku 

odnotowano wzrost  liczby ekscesów chuligańskich z 23 w I półroczu 2007 roku do 42, 
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czyli więcej o 82,6%. Zwiększeniu się liczby ekscesów chuligańskich towarzyszył wzrost 

liczby zbiorowych naruszeń prawa do 1. Porównując poprzednie badane okresy naleŜy 

zauwaŜyć, Ŝe nie ma tu wyznaczonego wyraźnego trendu wzrostowego bądź 

spadkowego, zmiany mają charakter falowy. 

 

Liczba chuliga ńskich ekscesów oraz zbiorowych narusze ń prawa 

 

 

Wzrost liczby ekscesów chuligańskich, zbiorowych naruszeń porządku przy 

jednoczesnym spadku ilości imprez masowych po raz kolejny potwierdza utrzymujący 

się wysoki poziom agresji oraz negatywnych zachowań podczas tego typu imprez.  

 

Liczba ekscesów chuliga ńskich 
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Analizując powyŜszy wykres jednoznacznie moŜna zaobserwować, Ŝe wzrost 

liczby chuligańskich ekscesów zanotowany został głównie w trakcie trwania imprez,  

co w praktyce jest niezaleŜne od działań Policji z uwagi na fakt, Ŝe za bezpieczeństwo 

imprezy masowej odpowiada organizator. Świadczyć to moŜe o braku dostatecznego 

zaangaŜowania w zabezpieczenie imprez przez ich organizatorów.  

 

Za pozytywną tendencję uznać naleŜy, Ŝe pomimo duŜego wzrostu liczby 

chuligańskich ekscesów zmalała liczba osób, które odniosły obraŜenia, w związku  

z wydarzeniami podczas imprez masowych o charakterze kulturalnym, z 14 w I połowie 

2007 do 9 osób w I połowie  2008 roku (zanotowano spadek o 35,7%. 

 

2.3. Współpraca z s ądami w zwi ązku z wydarzeniami podczas imprez kulturalnych, 
muzycznych, festynów  

 
Pomimo wzrostu liczby ekscesów chuligańskich oraz liczby zbiorowych 

naruszeń prawa, podczas imprez kulturalnych, muzycznych, festynów, spadła liczba 

osób zatrzymanych z 547 osób w I półroczu 2007 roku do 481 osób w I półroczu 2008 

roku, czyli o 12,1%. 

 

Liczba osób zatrzymanych 

 

Do sądów w I połowie 2008 roku skierowano 116 spraw o wykroczenia, co jest 

wartością mniejszą w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 27% 

(159). W 5 przypadkach Policja wnioskowała o orzeczenie środka karnego w postaci 

zakazu wstępu na imprezy masowe tj. o 8 mniej niŜ w roku 2007. Liczba wniosków 
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skierowanych do sądów dla nieletnich zmniejszyła się o 1 (w 2008 roku - 25 wniosków, 

w 2007 roku - 26). Do sądów skierowano 95 spraw o przestępstwa, w porównywanym 

okresie roku 2007 przekazano 86 takich sprawy, co stanowi niewielki wzrost. 

3.0. SPORTOWE IMPREZY MASOWE 
 

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

sportowych, do których zabezpieczenia były kierowane siły policyjne. Policja 

uczestniczyła w zabezpieczeniu 3 056 masowych imprez sportowych, o 615 mniej  

w porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku (3 671). 

 

 

Liczba zabezpieczonych sportowych imprez masowych w  poszczególnych  
Komendach Wojewódzkich (Stołecznej) Policji 

 

 

 

Zmniejszenie liczby zabezpieczonych imprez sportowych, do których była 

angaŜowana Policja, pociągnęło jednocześnie za sobą zmniejszenie liczby 

zaangaŜowanych sił. W porównaniu z I półroczem 2007 (126 972 policjantów) nastąpił 

spadek o 2,5% (123 816 policjantów). Kierowane siły angaŜowane były głównie  

do zabezpieczania meczów piłki noŜnej (93 169 policjantów).  
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Liczba policjantów zaanga Ŝowanych do zabezpieczenia sportowych imprez masowyc h  
w poszczególnych Komendach Wojewódzkich (Stołecznej ) Policji 

 

 

 

 

Średnia liczba zaanga Ŝowanych policjantów na 1-dn ą masow ą imprez ę sportow ą 

 

 

Spadkowi liczby zaangaŜowanych sił Policji do zabezpieczenia masowych 

imprez sportowych towarzyszyło zmniejszenie kosztów poniesionych na realizację tych 

zadań. Koszty Policji w I półroczu 2008 roku wyniosły 14 655 155 zł. W porównaniu 

 z I półroczem 2007 roku (15 245 457  zł) oznacza to zmniejszenie kosztów o 590 302 

zł, czyli o 3,9%.  
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Zwiększyła się liczba policjantów, którzy odnieśli obraŜenia w związku 

z przywracaniem naruszonego porządku do poziomu 45. Zmniejszyły się natomiast 

straty w mieniu policyjnym do wysokości 18 440zł, co stanowi 24,1% spadek 

w porównaniu z I półroczem 2007 roku (24 291zł). 

 

Liczba policjantów, którzy odnie śli obra Ŝenia oraz straty w mieniu Policji (w tys. zł) 

 

 

 
 

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

 
W I półroczu 2008 roku podczas masowych imprez sportowych doszło  

do 128 ekscesów chuligańskich, o 20 więcej niŜ w analogicznym okresie 2007 roku  

(108 - wzrost o 18,5%). Nastąpił równieŜ wzrost  liczby zbiorowych naruszeń prawa (31) 

w porównaniu z I połową 2007 roku (25) o 24%. Podobnie jak w przypadku imprez 

kulturalnych, pomimo wzrostu liczby ekscesów chuligańskich oraz zbiorowych naruszeń 

prawa, zmniejszyła się o 33,3% liczba osób, które odniosły obraŜenia w związku  

z masowymi imprezami sportowymi (z 48 w I półroczu 2008 roku do 32 w I półroczu 

2007 roku). 
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Liczba zbiorowych narusze ń prawa 

 

 

 

Przed imprezami w I połowie 2008 roku odnotowano 20 ekscesów 

chuligańskich (wzrost o 81,8%), w trakcie 71 (wzrost o 20,3%), po zakończeniu imprezy 

22 (wzrost o 10%) oraz na trasach przejazdu 16 (spadek o 11,1%). 

 

Liczba chuliga ńskich ekscesów 

 

 

 

 PowyŜszy wykres jednoznacznie pokazuje, Ŝe najwięcej ekscesów chuligańskich 

odnotowywanych jest w trakcie trwania imprezy masowej, co świadczy 

o niedostatecznym poziomie zabezpieczenia przedmiotowych imprez.  
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3.2.1. Wybrane przykłady wydarze ń z udziałem kibiców sportowych  
 

 

Mające bezpo średni zwi ązek z imprezami masowymi 

 

KWP Bydgoszcz: 

W dniu 15 marca 2008 roku w Grudziadzu trakcie trwania pierwszej połowy meczu IV ligi 

piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Olimpii Grudziądz i TKP Elany Toruń, około godz. 

13.35 grupa 20 kibiców przyjezdnych przeskoczyła na murawę i usiłowała się dostać 

 w rejon kibiców przyjezdnych. 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 jedną z aktualnym zakazem wstępu  

na imprezy masowe. Pięciu policjantów doznało lekkich obraŜeń ciała. 

 

W dniu 24 maja 2008 roku w Brodnicy ok. godz. 16:50 przed rozpoczęciem meczu IV ligi 

piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Sparty Brodnica i Zawiszy Bydgoszcz ok. 200 osobowa 

grupa kibiców druŜyny gości wtargnęła na płytę boiska celem doprowadzenia  

do konfrontacji z kibicami Sparty. Na pisemną prośbę organizatora wprowadzono  

na teren imprezy 125 policjantów prewencji z KPP w Brodnicy i OPP KWP  

w Bydgoszczy. UŜyto pałek słuŜbowych i plecakowego miotacza gazu. Zatrzymano  

4 osoby. Odstąpiono od sporządzenia wniosków do Sądu Grodzkiego, sprawców 

ukarano MK na łączną kwotę 1900 zł. 

 

KWP Gdańsk: 

W dniu 16 marca 2008 roku w Gdyni, podczas meczu IV ligi piłki noŜnej pomiędzy 

druŜynami Bałtyku Gdynia i Arki II Gdynia, ok. godz. 12.05 kibice Arki zgromadzili się  

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

bezpośrednio przylegajacym do ogrodzenia stadionu, a następnie 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, biorąc pod uwagę eskalację zjawiska, podjęto decyzję o oddaniu salw 

ostrzegawczych ze strzelb gładkolufowych. Grupa znajdująca się na terenie nasypu 
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zawróciła i z pozostałymi kibicami dokonywała dalszego obrzucania policjantów. Kibice 

zaprzestali czynności niezgodnych z prawem po apelach działaczy sportowych klubu 

Arka Gdynia. Podczas działań jeden z funkcjonariuszy doznał urazu. Ponadto, w skutek 

obrzucenia obraŜeń doznało dwóch pracowników agencji ochrony zabezpieczających 

mecz. 

 

W dniu 25 maja 2008 roku ok. godz. 20:15 w trakcie powrotu pociągiem kibiców  

ze Słupska po meczu IV ligi piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Orląt Reda i Gryfa 95 

Słupsk, na pierwszej stacji za Redą zostali oni zakatowani przez grupę kibiców Arki 

Gdynia, która wybiegła z lasu na torowisko i obrzuciła pociąg kamieniami. Oddano  

4 salwy z broni gładkolufowej (1 ostrzegawczą i 3 w kierunku agresorów). Kibice 

rozpierzchli się po okolicy, ale po chwili zebrali się i ponownie przypuścili atak na pociąg 

dąŜąc do konfrontacji. UŜyto ponownie broni gładkolufowej (3 salwy w kierunku 

napstników), co spowodowało ucieczkę kibiców do pobliskiego lasu. Nastepnie  

na terenie stacji kolejowej w Lęborku pociąg ponownie został zaatakowany, tym razem 

przez kibiców Pogoni Lębork i Bałtyku Gdynia. Grupa ok. 40 osób wbiegła na tory 

 z budynku dworca. Grupa Kibiców słupskich wybiegła z pociągu i udała się w kierunku 

miasta, ale po ok. 15 minutach powrócili i kontynuowali podróŜ do Słupska. Nie było 

osób poszkodowanych. Nie odnotowano strat w mieniu resortowym.  

 

KWP Katowice: 

W dniu 24 lutego 2008 roku w Chorzowie na terenie dworca PKP Chorzów Batory około 

godz. 20:55 doszło do słownej konfrontacji kibiców Lecha Poznań i Ruchu Chorzów.  

W czasie 10 minutowego postoju grupa kibiców Lecha wysiadła z pociągu i próbowała 

doprowadzić do siłowej konfrontacji z fanami Ruchu, a następnie zaczęła obrzucać 

kamieniami interweniujących policjantów. Policjanci początkowo oddali 2 strzały 

ostrzegawcze w powietrze, które nie przyniosły poŜądanego efektu. Następnie oddano 

11 strzałów z broni gładkolufowej w kierunku agresywnych kibiców. Na skutek podjętych 

działań kibice wsiedli do pociągu. Nikt nie odniósł obraŜeń. Zniszczeniu uległa przednia 

szyba radiowozu marki Opel Astra. 

 

W dniu 16 marca 2008 roku w Katowicach (mecz II ligi piłki noŜnej pomiędzy druŜynami 

GKSu Katowice i Śląska Wrocław), podczas przeprowadzania kibiców Śląska  
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na stadion, około godz. 13.10, na ul. Brackiej w Katowicach kilkunastoosobowa grupa 

kibiców próbowała się odłączyć od kolumny i wejść na stację BP w celu zakupu 

alkoholu. Wobec nie podporządkowujących 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 z broni gładkolufowej w kierunku kibiców. Jeden policjant odniósł obraŜenia (rana 

podudzia). Dokonano zatrzymania trzech kibiców Śląska na terenie Szpitala Miejskiego 

w związku z odniesieniem przez nich ran szarpanych i tłuczonych twarzy. 

 

W dniu 29 marca 2008 roku w Chorzowie w przerwie meczu Orange Ekstraklasy 

pomiędzy druzynami Ruchu Chorzów i Lecha Poznań ok. godz. 19.15 kibice Ruchu 

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

 i rozpoczęli kradzieŜ produktów Ŝywnościowych. Ochrona obiektu podjęła interwencję, 

w celu zaprowadzenia porządku. Kibice rozpoczęli bójkę z ochroniarzami, w wyniku 

której zostało rannych 2 ochroniarzy. W związku z niemoŜliwością zaprowadzenia 

porządku kierownik ochrony stadionu wystąpił do Komendanta Miejskiego Policji 

 o wsparcie siłami Policji. W trakcie podjętej interwencji siły policyjne uŜyły broni 

gładkolufowej. Oddano 14 salw ostrzegawczych ze strzelb gładkolufowych, a następnie 

oddano 121 salw w kierunku osób zakłócających porządek na stadionie. Podjęta 

interwencja sił policyjnych zakończyła zamieszki na koronie stadionu. Kibice udali się  

do swoich sektorów, druga połowa spotkania rozpoczęła się bez zakłóceń. W trakcie 

interwencji nie dokonano zatrzymania osób. 

 

W dniu 4 maja 2008 roku w śywcu ok. godz. 15:30 przed rozpoczęciem meczu ligi 

okręgowej pomiędzy druŜynami Czarni Góral śywiec i RMKS Czechowice - Dziedzice 

grupa ok. 40 kibiców druŜyny gospodarzy obrzuciła kamieniami i innymi przedmiotami 

kibiców druŜyny gości zmierzających na stadion. Oddano 3 starzały ostrzegawcze 

 w powietrze z broni gładkolufowej pociskami niepenetracyjnymi, na skutek czego 

agresorzy rozbiegli się po pobliskim lesie. Sprawców nie ustalono. Nikt nie odniósł 

obraŜeń. 
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KWP Kraków: 

W dniu 22 marca 2008 roku podczas powrotu pociągiem kibiców GKS-u do Katowic  

po meczu w Stalowej Woli (mecz II ligi piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Stali Stalowa 

Wola i GKSu Katowice), w miejscowości Tarnów skład został zatrzymany na skutek 

zaciągnięcia hamulca ręcznego przez jednego z kibiców. Następnie kibice zaatakowali 

policjantów na dworcu PKP w Tarnowie. 21 funkcjonariuszy zostało poszkodowanych,  

2 zostało przewiezionych do szpitala. Zatrzymano 39 osób. 

 

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

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

zatrzymali autobus, którym podróŜowali i usiłowali zaatakować kibiców miejscowych,  

ale zamierzonego celu nie osiągnęli ze względu na interwencję funkcjonariuszy Policji. 

UŜyto środków przymusu bezpośredniego w postaci pałek słuŜbowych, kajdanek i siły 

fizycznej. Zatrzymano 3 sprawców (1 za czynną napaść na funkcjonariusza Policji, 

2 za zniewaŜenie funkcjonariusza). Zaatakowany policjant nie odniósł obraŜeń. 

 

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

noŜnej pomiędzy druŜynami Sandecji 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. 

 

W dniu 20 kwietnia 2008 roku w Krakowie po zakończeniu meczu Orange Ekstraklasy 

pomiędzy druŜynami Wisły Kraków i Cracovii Kraków grupa kibiców druŜyny gospodarzy 

przerwała ogrodzenie oddzielające trybuny od boiska i część kibiców zaatakowała 

słuŜby porządkowe. Około godz. 19:05 na wniosek Kierownika Bezpieczeństwa 

wprowadzono na stadion siły policyjne. Interweniujący policjanci zostali obrzuceni 

kamieniami i innymi przedmiotami. Następnie policjanci zostali wprowadzeni na trybuny 

celem wyparcia kibiców ze stadionu. Wspomniane działanie odniosło pozytywny skutek 
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 i kibice opuścili stadion. Nie stosowano środków przymusu bezpośredniego. Jeden 

funkcjonariusz doznał stłuczenia głowy.  

 

W dniu 10 maja 2008 roku w Krakowie ok. godz. 17:27 podczas meczu Orange 

Ekstraklasy pomiędzy druŜynami Wisły Kraków i Zagłębia Sosnowiec grupa kibiców 

przyjezdnych wybiegła z autobusu celem zaatakowania kibiców miejscowych 

przechodzących w pobliŜu. Podjęta przez przewodników psów słuŜbowych interwencja 

spowodowała, Ŝe kibice powrócili do autobusu. Następnie ok. godz. 18:48 grupa kibiców 

koszykówki zgromadzona przed lokalem gastronomicznym „U Wiślaków” rozpoczęła 

dewastację samochodów zaparkowanych w pobliŜu. Podjęto interwencję, w trakcie 

której policjanci zostali obrzuceni kamieniami. UŜyto broni gładkolufowej (jedna salwa 

ostrzegawcza, dwie w stronę agresorów) i ręcznego miotacza gazu. Po zakończeniu 

meczu, w trakcie fety zorganizowanej na cześć piłkarzy Wisły Kraków po zdobyciu tytułu 

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

zatrzymano 10 osób. ObraŜeń ciała doznało 8 osób (w tym 5 funkcjonariuszy). 

Uszkodzeniu uległy: 3 kaski z przyłbicami, nagolennik i radiowóz. 

 

KWP Lublin: 

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

pomiedzy druŜynami Motoru Lublin i GKSu Jastrzebie Zdrój, podczas przeprowadzania 

kibiców Jastrzebia, siły policyjne zostały obrzucone kamieniami. Oddano cztery salwy 

ostrzegawcze ze strzelb gładkolufowych. Po zakończeniu działań do szpitala kolejowego 

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

2 osoby. 

 

W dniu 29 marca 2008 roku w miejscowości Leokadiów (pow. Puławy) w trakcie 

przemieszczania się kibiców Odry Opole na mecz do Lublina (mecz II ligi piłki noŜnej 

pomiędzy druŜynami Motoru Lublin i Odry Opole), na parkingu leśnym doszło do bójki 

pomiędzy kibicami Odry, a grupą kibiców nieokreślonej druŜyny. Do bójki doszło  

ok. godz. 12.30, po jej zakończeniu kibice dwoma autokarami udali się w kierunku 

Lublina. Pojazdy zostały zatrzymane w m. Markuszów przez policjantów z KPP Puławy, 

wsparte polidzlantami z Odzdziału Prewencji Policji w Lublinie. Zatrzymanych 

wylegitymowano i przeszukano. Autokary z kibicami nie zostały skierowane  
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na spotkanie piłkarskie. W trakcie prowadzonych czynności zatrzymano 

8 kibiców. 

 

W dniu 24 maja 2008 roku w Lublinie ok. godz. 19.13 grupa kibiców Motoru opuszczając 

stadion, po zakończonym meczu II ligi piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Motoru Lublin 

 i Arki Gdynia, obrzuciła butelkami, kamieniami i elementami chodnika, a takŜe 

zniewaŜyła wulgarnymi słowami policjantów zabezpieczających teren stadionu. 

Zastosowano tyralierę, co zapobiegło eskalacji przemocy. Zatrzymano 21 sprawców. 

 
W dniu 18 czerwca 2008 roku w Chełmie około godz. 19.10 po zakończeniu meczu 

Pucharu Polski w piłce noŜnej pomiędzy druŜynami Chełmianki Chełm i Górnika Łęczna 

grupa kibiców druŜyny gości zaczęła wznosić wulgarne okrzyki pod adresem Policji, 

jednocześnie rzucając butelkami w policjantów i ochroniarzy. Podjęta natychmiastowa 

interwencja zapobiegła zakłóceniu ładu i porządku publicznego. Ponadto ok. godz. 

20.30 na Dworcu PKP Chełm Główny nieznany sprawca z grupy kibiców z Lublina 

uderzył w twarz funkcjonariusza SOK. Sprawca zbiegł. Łącznie zatrzymano 9 osób 

nieletnich, które następnie przekazano prawnym opiekunom. 

 

KWP Łód ź: 

W dniu 22 lutego 2008 roku w Łodzi około godz. 18.40 podczas przejścia kibiców 

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

obrzuceni kamieniami przez kibiców, jeden z f-szy doznał urazu ręki w postaci 

stłuczenia. Podjęto interwencję, podczas której uŜyto środki przymusu bezpośredniego 

w postaci pałek i gazu łzawiązcego. Nastepnie około godz. 20.40 kibice ŁKS-u w liczbie 

ok. 70 wtargnęli na płytę boiska. Na pisemny wniosek organizatora wprowadzono  

na stadion, w rejon tunelu pomiędzy trybuną a sektorem dla kibiców druŜyny gości, siły 

Policji. Na widok policjantów kibice powrócili do wyznaczonych sektorów.  

Po zakończeniu meczu równieŜ kibice Jagiellonii Białystok wtargnęli na płytę boiska. 

JednakŜe na widok interweniujących policjantów powrócili na wyznaczone miejsca  

na trybunach stadionu. Zatrzymano 2 osoby. 

 

W dniu 15 marca 2008 roku po meczu piłki noŜnej pomiędzy druŜynami Ruchu Chorzów 

i Widzewa Łódź w miejscowości Ozorków dwa nieustalone samochody osobowe 

zajechały drogę i zmusiły do zatrzymania autobus przewoŜący kibiców Widzewa. 
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Nieznani sprawcy obrzucili pojazd kamieniami i butelkami, powodując uszkodzenia 

nadwozia w postaci wybicia 8 szyb o łącznej wartości ok. 10.000 zł. Następnie wtargnęli 

do wnętrza autokaru, gdzie bijąc pasaŜerów rękoma i kopiąc po całym ciele 

doprowadzali ich do stanu bezbronności, po czym skradli szaliki klubowe oraz plecaki 

 o nieustalonej wartości. Nikt nie odniósł powaŜniejszych obraŜeń. 

 

W dniu 10 kwietnia 2008 roku w Łodzi około godz. 21.45 w trakcie trwania meczu 

Orange Ekstraklasy pomiędzy druŜynami Łódzkiego Klubu Sportowego i Widzewa Łódź, 

kibice Widzewa dokonali próby wyłamania ogrodzenia boiska, w celu wtargnięcia  

na murawę i obrzucili policjantów kamieniami, śrubami i racami świetlnymi. UŜyto 

granatów hukowych (10 szt.) i hukowo-gazowych (5 szt.) oraz miotacza wody. 

Uszkodzeniu uległy 2 tarcze i kamera. Jedna osoba doznała urazu 

 w postaci złamania ręki. Funkcjonariusze Policji nie odnieśli obraŜeń. 

 
W dniu 13 maja 2008 roku w Bełchatowie, podczas meczu finałowego REMES Pucharu 

Polski w piłce noŜnej pomiędzy druŜynami Legii Warszawa i Wisły Kraków, ok. godz. 

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

po uszkodzeniu przęseł ogrodzenia wtargnęli na murawę boiska w ilości ok. 100 osób. 

Na murawę wtargnęła równieŜ ok. 30 osobowa grupa kibiców z Krakowa. W związku  

z nieskuteczną interwencją słuŜb porządkowych organizator wystąpił z wnioskiem  

o podjęcie działań przez Policję. Na teren imprezy wprowadzono 111 funkcjonariuszy  

Policji, którzy w trakcie interwencji uŜyli plecakowych miotaczy pieprzu,  

co spowodowało, Ŝe kibice powrócili na trybuny stadionu. Ok. godz. 19.50 5 kibiców 

Wisły i ok. 20 sympatyków Legii ponownie wtargnęło na murawę boiska. UŜyto 

plecakowych miotaczy pieprzu. Zatrzymano 3 osoby (2 osoby – tryb przyspieszony: 

grzywny 1500 PLN i zakaz stadionowy na okres 2 lat, 3 osoba – tryb zwykły). 

Uszkodzeniu uległy 2 oznakowane radiowozy. Jedna osoba doznała obraŜeń głowy. 

 

KWP Olsztyn: 

W dniu 7 maja 2008 roku w Olsztynie ok. godz. 17.30 grupa kibiców miejscowych 

usiłowała wtargnąć na teren stadionu (mecz Pucharu Polski pomiędzy druŜynami OKS 

1945 Olsztyn i Olimpii Elbląg) przez bramę nr 4. Nie reagowali na polecenie rozejścia 

się. W celu zapobieŜenia wtargnięcia na stadion i dewastacji mienia uŜyto kordonu 

policyjnego, który oddzielił awanturników od ogrodzenia stadionu. Interweniujący 
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policjanci zostali zniewaŜeni przez kibiców i naruszono ich nietykalność cielesną. UŜyto 

środków przymusu bezpośredniego w postaci pałek słuŜbowych i siły fizycznej. 

Zatrzymano 5 najbardziej agresywnych kibiców. Pięciu osobom udzielono pomocy 

medycznej (dwie hospitalizowano). 

 

KWP Rzeszów: 

W dniu 7 czerwca 2008 roku w Krośnie ok. godz. 18.00 kibice Siarki (mecz IV ligi piłki 

noŜnej pomiędzy druŜynami Krośnianki Krosno i Siarki Tarnobrzeg) przebywając pod 

bramą stadionu  odmówili wejścia na obiekt z uwagi, Ŝe część z nich była pod wpływem 

alkoholu i decyzją organizatora osoby te nie weszłyby na stadion, postanowili oglądać 

przebieg spotkania z terenu przy wejściu na stadion. W trakcie meczu wielokrotnie 

usiłowali sforsować bramę wjazdową, prowokowali słownie i zachowaniem (obnaŜanie 

się, plucie, uŜywanie wulgarnych słów) słuŜby porządkowe organizatora. SłuŜba ochrony 

kilkakrotnie uŜyła gazu pieprzowego wobec kilku kibiców z Tarnobrzega. Ze względu  

na ignorowanie i niepodporządkowanie się poleceniom Policji została podjęta decyzja 

o siłowym zepchnięciu kibiców druŜyny gości z terenu przed stadionem. Podczas 

działań spychających wykonanych przez siły policyjne uŜyto środków przymusu 

bezpośredniego w postaci pałek słuŜbowych. Następnie kibice udali się do autokaru  

i odjechali w kierunku Tarnobrzega. W drodze powrotnej autokar został zatrzymany  

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

agresywnie, w związku z czym uŜyto ręcznych miotaczy gazu. Wszyscy kibice zostali 

wylegitymowani. Zatrzymano 7 osób, które zostały osadzone w PDOZ KMP w Krośnie.  

2 zatrzymanych doznało lekkich obraŜeń w postaci siniaków i zadrapań. 

 

KWP Szczecin:  

W dniu 21 maja 2008 roku w Szczecinie, podczas meczu IV ligi piłki noŜnej pomiędzy 

druŜynami Pogonii Szczecin i Astry Ustronie Morskie ok. godz. 19.15 grupa  

ok. 20 kibiców Pogoni Szczecin zaatakowała pracowników ochrony będących przy 

wejściu do sektora VIP. Doszło do przepychanek i rzucania kamieniami w kierunku słuŜb 

porządkowych. Organizator imprezy zwrócił się pisemnie do dowódcy akcji policyjnej  

o udzielenie pomocy pracownikom ochrony. Na widok wkraczających sił policyjnych 

kibice zajęli miejsca w sektorach połoŜonych w pobliŜu loŜy VIP. Dzięki systemowi 

monitoringu i działaniom policjantów ustalono i zatrzymano 3 prowodyrów zajścia, którzy 
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zostali osadzeni w PDOZ KMP Szczecin. Nikt nie odniósł obraŜeń. Nie stosowano 

środków przymusu bezpośredniego. 

 

KWP Wrocław:  

W dniu 12 kwietnia 2008 roku w miejscowości Bolesławiec, wkrótce po rozpoczęciu 

meczu IV ligi piłki noŜnej pomiędzy druŜynami BKS Bobrzanie Bolesławiec i Karkonosze 

Jelenia Góra, około godz. 15.10 na stadion wtargnęła grupa kibiców Śląska Wrocław, 

którzy zaatakowali kibiców Zagłębia Lubin. Doszło do bójki. UŜyto srodków przymusu 

bezpośredniego w postaci siły fizycznej, pałek słuŜbowych i ręcznych miotaczy gazu,  

po czym kibice rozpierzchli się. Mecz został wznowiony i przebiegał bez zakłóceń. 

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

 

W dniu 11 maja 2008 roku we Wrocławiu, w trakcie meczu II ligi piłki noŜnej pomiędzy 

Śląskiem Wrocław i Odrą Opole ok. godz. 19.20 czterech kibiców miejscowych 

próbowało wywiesić na ogrodzeniu flagę klubową. SłuŜby porządkowe podjęły próbę 

udaremnienia ww. czynu. Kibice Śląska obrzucili kamieniami słuŜby porządkowe.  

Na Ŝądanie organizatora wprowadzono siły policyjne, które uŜyły pałek słuŜbowych  

i nasobnych miotaczy gazu. Zatrzymano 1 osobę. 

 

W dniu 21 maja 2008 roku we Wrocławiu, podczas meczu II ligi piłki noŜnej pomiędzy 

druzynami Śląska Wrocław i Lechii Gdańsk ok. godz. 17.12 kibice miejscowi odpalili  

ok. 50-60 rac na trybunach. Następnie ok. godz. 17.14 grupa kibiców usiłowała wtargnąć 

na stadion. Zachowanie kibiców było jednak nieskuteczne. Około godz. 18.10 kibice 

przechodzący obok ruchomego punktu zatrzymań zaczęli zachowywać się agresywnie 

wobec policjantów Wydziału Konwojowego, miedzy innymi rzucając niebezpiecznymi 

przedmiotami w stronę słuŜb porządkowych. Na pisemny wniosek organizatora 

wprowadzono na stadion siły policyjne. O godz. 18.24 kibice zaczęli rzucać kamieniami  

i plastykowymi krzesełkami w stronę policjantów. UŜyto nasobnych miotaczy pieprzu,  

co jednak nie przyniosło spodziewanego rezultatu, wobec czego zastosowano strzelby 

gładkolufowe z pociskami niepenetracyjnymi. Kibice nadal rzucali kostką brukową  

w interweniujących policjantów. Ponownie uŜyto pocisków niepenetracyjnych. ObraŜeń 

doznało 4 f-szy i 3 kibiców, Uszkodzono 3 radiowozy i karetkę Pogotowia Ratunkowego. 

Uszkodzeniu uległy równieŜ: 2 radiotelefony nasobne, 5 kasków z przyłbicą,  
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1 ochraniacz nogi. Utracono 2 pałki wielofunkcyjne i 1 pałkę szturmową. W trakcie 

działań zuŜyto 471 szt. amunicji. 

 

Komenda Stołeczna Policji:  

W dniu 2 kwietnia 2008 roku w Warszawie (mecz Pucharu Polski w piłce noŜnej 

pomiędzy druŜynami Legii Warszawa i Lechii Gdańsk) w trakcie konwojowania kibiców  

z Gdańska z dworca PKP na stadion uszkodzono 4 szyby w autobusach miejskich, 

słuŜba porządkowa nie wpuściła na imprezę 86 kibiców Lechii, będących pod wpływem 

alkoholu. W trakcie meczu odpalono 5 rac na trybunach. UŜyto środków przymusu 

bezpośredniego w postaci gazu pieprzowego w stosunku do kibiców Lechii, którzy  

po tym jak nie zostali wpuszczeni na stadion rozpoczęli dewastację ogrodzenia. 

 

W dniu 10 maja 2008 roku po zakończonym meczu Orange Ekstraklasy pomiędzy 

druŜynami Legii Warszawa i Polonii Bytom,  podczas powrotu fanów 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 godz. 22.21 na stacji PKP 

Pruszków. W trakcie interwencji podejmowanej przez funkcjonariuszy KPP Pruszków  

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 zatrzymania osób podejrzanych o dewastację mienia PKP policjanci uŜyli ŚPB 

w postaci siły fizycznej. Zatrzymano łącznie 19 osób. Strat w mieniu resortowym  

nie odnotowano, straty PKP – ok. 3 tys. zł. Nikt nie odniósł obraŜeń. 

 

W dniu 24 maja 2008 roku w miejscowości Pieńków, gm. Czosnów, pow. nowodworski, 

ok. godz. 11.50 grupa kibiców Arki Gdynia (jadąca na mecz do Lublina) dokonała 

wstrzymania ruch na drodze krajowej nr 7 celem doprowadzenie do konfrontacji  

z kibicami Stali Stalowa – Wola (jadącymi 2 autokarami na mecz 

 do Gdańska). Doszło do bójki pomiędzy 2 zwaśnionymi grupami kibiców, która trwała 

kilka minut. Następnie kibice Arki wsiedli do swoich pojazdów i odjechali w kierunku 

Warszawy. Na miejscu zdarzenia wylegitymowano kibiców ze Stalowej Woli (108 osób) 
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oraz przeszukano autokary, którymi podróŜowali. Nie ujawniono przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa ani takich, których posiadanie jest zabronione. Kibice 

zostali równieŜ rozpytani na okoliczność zdarzenia. 4 osoby doznały obraŜeń 

 (3 udzielono doraźnej pomocy medycznej, 1 przewieziono do szpitala MSWiA z licznymi 

urazami głowy i złamanym nosem), ale zgodnie oświadczyły, Ŝe nie powstały  

one na skutek działań osób trzecich. W wyniku dalszych działań na terenie Warszawy 

zatrzymano do kontroli 2 autokary i 12 samochodów osobowych z kibicami Arki Gdynia. 

Wylegitymowano 115 osób. W pojazdach ujawniono maczety i pałki teleskopowe.  

Po wylegitymowaniu osoby zostały zwolnione i eskortowane do miejscowości Zakręt. 

 

W dniu 24 maja 2008 roku w miejscowości Czosnów, pow. nowodworski, ok. godz. 

23.40 grupa ok. 150 kibiców Legii Warszawa poruszająca się prywatnymi pojazdami 

osobowymi, zajechała drogę 2 autokarom, którymi poruszali się kibice Arki Gdynia 

(powracający z meczu w Lublinie) i doprowadzili do wstrzymania ruchu na drodze 

krajowej nr 7. Doszło do bójki pomiędzy kibicami obu druŜyn. Policjanci z Oddziału 

Prewencji Policji w Warszawie uŜyli strzelb gładkolufowych, co doprowadziło  

do zaprzestania agresywnych zachowań. W wyniku penetracji zatrzymano  

2 samochody, którymi poruszali się kibice Legii. Zatrzymano 10 osób. 

 

W dniu 28 maja 2008 roku w Warszawie po zakończeniu meczu piłki noŜnej pomiędzy 

druŜynami Hutnika Warszawa i Radomiaka Radom grupa kibiców miejscowych obrzuciła 

kamieniami i butelkami kibiców z Radomia, w skutek czego obraŜeń głowy doznał 

chłopiec lat. 12, którego w stanie cięŜkim przewieziono do szpitala. Zatrzymano 7 osób. 

Wstępnie wytypowano sprawcę cięŜkiego uszkodzenia ciała. 

 

Przypadki naruszenia porz ądku publicznego 

nie zwi ązane bezpo średnio ze sportowymi imprezami masowymi 

 

KWP Katowice: 

Policjanci z KP Radzionków 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 ok. 22.30 w Radzionkowie 

na ul. Śródmiejskiej. Ofiara zmarła po przewiezieniu do szpitala. 
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KWP Lublin: 

W dniu 11 maja 2008 roku ok. godz. 16.40 w kompleksie leśnym niedaleko Kolonii 

Słodków pow. kraśnicki doszło do tzw. „ustawki” kibiców KSZO Ostrowiec Św. (jadącymi 

na mecz do Biłgoraja) z kibicami Stali Stalowa Wola. Wylegitymowano 17 kibiców 

 z Ostrowca, których przejazd do Ostrowca był monitorowany. Kibiców ze Stalowej Woli 

nie ustalono. 

3.3. 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 I półroczu 2008 roku zatrzymano łącznie  

633 osoby, co w porównaniu z analogicznym okresem w 2007 roku (671) daje spadek 

liczby zatrzymanych o 5,7%. Wśród osób zatrzymanych w I połowie 2008 roku 

znajdowało się 66 nieletnich; w I połowie 2007 roku zatrzymano 68 nieletnich. 

 

Do sądów skierowano 518 spraw o wykroczenia popełnione w związku  

z masowymi imprezami sportowymi, tj. o 186 więcej niŜ w I półroczu 2007 roku (wzrost 

o 56%), wśród nich 428 spraw dotyczyło meczów piłki noŜnej. W porównaniu  

z analogicznym okresem w 2007 roku w związku z meczami piłki noŜnej do sądów 

skierowano 218 wnioski więcej (wzrost o 103,8%). W postępowaniu przyśpieszonym 

rozpatrywanych było 213 spraw, tj. o 80 więcej niŜ w pierwszej połowie roku 2007.  

W związku z wydarzeniami podczas masowych imprez sportowych w 312 przypadkach 

(o 175 przypadków więcej, niŜ w okresie poprzednim), Policja wnioskowała  

o orzeczenie środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe. Do sądów 

dla nieletnich skierowano 79 wniosków o ukaranie, o 4 więcej niŜ w pierwszej połowie 

roku 2007 (75). 
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4.0. PODSUMOWANIE 
 

Na podstawie analizy danych za I półrocze 2008 roku moŜna zaobserwować 

następujące fakty: 

 

1) Po raz kolejny spadła ogólna liczba zabezpieczonych imprez masowych z 6 048 

w I półroczu 2007 roku do 5 225 w analogicznym okresie w 2008 roku (spadek  

o 13,6%).  

 

2) Zmniejszyła się liczba policjantów zaangaŜowanych do zabezpieczenia imprez 

masowych. W I półroczu 2008 roku w zabezpieczeniu udział wzięło łącznie  

157 661 policjantów, natomiast w analogicznym okresie 2007 roku 168 113. 

Zmniejszona liczba zaangaŜowanych policjantów wpłynęła na zmniejszenie 

kosztów poniesionych przez Policję w związku z zabezpieczeniem imprez 

masowych: koszty wyniosły 14 655 155 zł w I półroczu 2008 roku, co stanowi 

3,8% spadek w odniesieniu do I półrocza 2007 roku (15 245 457 zł). 

 

3) W bieŜącym półroczu spadły koszty poniesione przez Policję w związku 

 z zabezpieczeniem imprez masowych. Spadek wyniósł odpowiednio 26,5%  

(z 6 363 482 zł do 4 679 666 zł) w przypadku imprez o charakterze kulturalnym 

oraz 3,9% (z 15 245 457 zł do 14 655 155 zł) w przypadku masowych imprez 

sportowych. Na spadek kosztów wpływ miała przede wszystkim mniejsza liczba 

zabezpieczanych imprez oraz, tym samym, mniejsza liczba policjantów 

zaangaŜowana do ich zabezpieczania. 

 

4) W I połowie 2008 roku nastąpił wzrost liczby ekscesów chuligańskich oraz 

zbiorowych naruszeń porządku przy jednoczesnym spadku liczby imprez 

masowych. Odpowiednio wzrost liczby ekscesów chuligańskich wyniósł 82,6%  

(z 42 do 23) w przypadku imprez o charakterze kulturalnym oraz 18,5% (ze 108 

do 128) w przypadku masowych imprez sportowych. Zbiorowe naruszenia prawa 

wzrosły o 100% (z 0 do 1) w przypadku imprez o charakterze kulturalnym oraz  

o 24% (z 25 do 31) w przypadku masowych imprez sportowych. Nie moŜna w tym 

obszarze jednoznacznie stwierdzić, czy poziom bezpieczeństwa podczas imprez 

masowych uległ pogorszeniu z uwagi na fakt, Ŝe jednocześnie zmalała liczba 

osób, które odniosły obraŜenia (spadek o 35,7% w przypadku imprez masowych 
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o charakterze kulturalnym oraz spadek o 33,3% w przypadku sportowych imprez 

masowych). Jednocześnie zwiększeniu o 27% uległa liczba policjantów, którzy 

odnieśli obraŜenia w związku z zabezpieczaniem masowych imprez sportowych 

(z 37 do 47).  

 

5) Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe największy wzrost liczby chuligańskich ekscesów 

odnotowano w trakcie trwania imprez masowych (wzrost o 82,6% w przypadku 

imprez o charakterze kulturalnym oraz 20,3% w przypadku imprez sportowych). 

Wzrost ten, przy jednoczesnym spadku liczby imprez masowych po raz kolejny 

potwierdza utrzymujący się wysoki poziom agresji oraz negatywnych zachowań 

podczas tego typu imprez. Wskazuje to równieŜ na niedostateczny poziom 

bezpieczeństwa zapewniany przez organizatorów imprez masowych. 

Niezbędnym wydaje się tu bezwzględne egzekwowanie od organizatorów imprez 

masowych przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i obowiązków wynikających 

z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych juŜ na etapie wydawania opinii 

oraz dokonywania lustracji obiektu/terenu, na którym odbywać się będzie 

impreza. Dotyczy to w szczególności zastosowanych zabezpieczeń technicznych 

w miejscu odbywania się imprezy masowej (w przypadku obiektów równieŜ 

droŜności dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz droŜności dróg dojazdowych  

dla pojazdów słuŜb interwencyjnych), jak równieŜ wymogów w zakresie 

liczebności, przeszkolenia, oznakowania, wyposaŜenia oraz uprawnień słuŜb 

porządkowych organizatora.  

 

6) Zmniejszeniu uległy straty Policji poniesione w związku z zabezpieczeniem 

imprez masowych. Odpowiednio spadek wyniósł 58,4% (z 2 884zł do 1 199zł)  

w przypadku imprez o charakterze kulturalnym oraz 24,1% (z 24 291zł  

do 18 440zł). Liczby te stanowią jednak ułamek ogólnych kosztów Policji 

poniesionych w związku z imprezami masowymi. 

 

7) Niepokojącym jest fakt zmniejszenia liczby osób zatrzymanych w związku  

z naruszeniami prawa popełnionymi na imprezach masowych pomimo 

odnotowanego wzrostu ogólnej liczby naruszeń prawa związanych z imprezami 

masowymi. Spadek liczby osób zatrzymanych wyniósł 5,5% (z 1 218 do 1 151). 
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8) Wzrosła liczba skierowanych do sądu wniosków w związku z wykroczeniami 

popełnionymi podczas imprez masowych. W I półroczu 2008 roku skierowano 

łącznie 549 spraw, co stanowi wzrost o 26,2% w stosunku do analogicznego 

okresu w 2007 roku (435).  

 

9) Policja w I półroczu 2008 roku w 317 przypadkach wnioskowała o orzeczenie 

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

do I półrocza 2007 roku (150) liczba tych wniosków zwiększyła się o 111,3%. 

Sądy orzekły 214 wyroków zakazu wstępu na imprezy masowe, co w porównaniu 

 z rokiem ubiegłym (104 wyroków) stanowi wzrost o 105,8%. 

 

Ostatni rok charakteryzował się bardzo duŜą aktywnością Policji oraz innych 

instytucji w dąŜeniu do wypracowania mechanizmów mających podnieść 

bezpieczeństwo w związku z masowymi imprezami sportowymi. W dniu 6 lipca 2007 

roku weszła w Ŝycie znowelizowana ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. 

Wprowadziła kilka nowych regulacji ukierunkowanych na identyfikację uczestników 

masowych imprez sportowych o podwyŜszonym ryzyku. W nowelizacji ujednolicono 

ponadto podział kompetencji w zakresie przekazywania informacji o bezpieczeństwie 

masowych imprez sportowych, poszerzono takŜe katalog kar za czyny popełnione 

 w trakcie trwania imprez masowych. Tym niemniej, kolejne nowelizacje tego aktu 

prawnego przyczyniły się do utraty spójności ustawy. Mając na uwadze powyŜsze,  

a takŜe konieczność dostosowania przepisów do standardów międzynarodowych, 

Policja wystąpiła w bieŜącym roku z inicjatywą przedkładając nowy projekt ustawy,  

na nowo precyzujący problematykę imprez masowych. W proponowanym projekcie 

główny nacisk połoŜono na zabezpieczenie meczów piłki noŜnej oraz innych imprez 

sportowych o podwyŜszonym ryzyku. Ujednolicono jednocześnie definiowanie pojęć 

ustawowych. 

W dniu 1 października 2007 roku weszło w Ŝycie Zarządzenie nr 982 

Komendanta Głównego Policji z dnia 21 września 2007r. w sprawie zasad organizacji 

 i trybu wykonywania przez Policję zadań związanych z rozpoznaniem, zapobieganiem, 

zwalczaniem przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami sportowymi 

oraz gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych 

imprez sportowych.  



 
 
 

32 
 

Na mocy zarządzenia z dniem 1 stycznia 2008 roku w komendach 

wojewódzkich Policji utworzone zostały zespoły zadaniowe do spraw rozpoznania, 

zapobiegania oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku  

z imprezami sportowymi, zwany dalej „zespołami do spraw kibiców”. Ponadto 

komendanci wojewódzcy Policji, w oparciu o dokonaną analizę zagroŜeń, w zaleŜności 

od potrzeb, wydali polecenia komendantom powiatowym Policji w zakresie utworzenia 

zespołów do spraw kibiców w komendach powiatowych Policji. 

Zarządzenie precyzuje problematykę dotyczącą prowadzenia rozpoznania 

 w środowisku kibiców piłkarskich, reguluje funkcjonowanie punktów kontaktowych  

do spraw imprez masowych, obieg informacji dotyczący bezpieczeństwa sportowych 

imprez masowych. Zawarto w nim równieŜ informacje dotyczące prowadzenia 

zabezpieczenia przejazdów uczestników imprez oraz procedury wydawania opinii 

policyjnej na przeprowadzenie imprezy masowej. Biorąc pod uwagę zakończoną rundę 

wiosenną rozgrywek piłkarskich moŜna stwierdzić, Ŝe wprowadzenie zarządzenia 

przyczyniło się do zintensyfikowania policyjnych działań, mających na celu 

diagnozowanie zagroŜeń w związku z kibicami piłki noŜnej. W szczególności większa 

aktywność pionu kryminalnego połączona z zawęŜeniem współpracy z policjantami 

komórek sztabowych przyczyniała się w ostatnim okresie do poszerzenia wiedzy  

z zakresu grup pseudokibiców piłkarskich. 

Analizując liczbę oraz rangę zdarzeń z udziałem kibiców piłkarskich, do jakich 

dochodziło od początku bieŜącego roku, dostrzec moŜna duŜa aktywność grup 

chuliganów, ukierunkowaną zarówno na akty agresji skierowane przeciwko innym, 

wrogim kibicom, jak teŜ przeciwko Policji i słuŜbom porządkowym organizatorów imprez.  

Jednocześnie naleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe zmiany trendów, które nastąpily 

w I połowie 2008 roku były m.in. spowodowane wprowadzeniem wymienionych powyŜej 

zmian. Szczegółowa analiza, w tym podsumowanie wprowadzonych zmian, moŜliwa 

będzie w dłuŜszym okresie czasu. 
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