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WSTĘP 
 

 Ze względu na zmiany wprowadzone w zakresie prawa regulującego 

problematykę bezpieczeństwa imprez masowych, rok 2009 – a szczególnie jego druga 

połowa – był rokiem przełomowym, w którym z dniem 1 sierpnia 2009 r. w miejsce 

poprzedniej Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych 

weszła nowa, dostosowana do standardów międzynarodowych Ustawa z dnia 20 marca 

2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych. 

 

 Między innymi usystematyzowano w niej rozwiązania w zakresie  

działania podmiotów zaangaŜowanych w zapewnienie bezpieczeństwa w związku  

z przeprowadzaniem imprez masowych, a takŜe wprowadzono istotne zmiany  

w zakresie kwalifikacji prawnej wybranych czynów (wcześniej niepodlegających 

penalizacji) oraz wykroczeń, które w efekcie zostały przemianowane na przestępstwa. 

Te i inne modyfikacje sprawiły, Ŝe dla wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo masowych imprez sportowych, w tym w szczególności piłkarskich, 

ustawa stanowi – zgodnie z załoŜeniami leŜącymi u podstaw prac legislacyjnych nad jej 

tekstem – skuteczny oręŜ do walki z chuliganizmem stadionowym. Podstawowym 

warunkiem tej skuteczności jest jednak nie tylko znajomość zapisów ustawy, lecz takŜe 

konsekwentne ich egzekwowanie przy ścisłej współpracy zarówno instytucji 

państwowych, jak i Polskiego Związku Piłki NoŜnej oraz klubów sportowych. 

 

 NiezaleŜnie od wszelkich zmian w obrębie regulacji dotyczących imprez 

masowych, Policja – ustawowo zobligowana do ochrony zdrowia i Ŝycia ludzkiego oraz 

mienia, a takŜe do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego – pozostaje 

instytucją, której udział w zapewnieniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa imprez 

masowych jest największy. Oprócz realizowania zadań w ramach zabezpieczenia 

prewencyjnego w miejscu (i w czasie) trwania imprezy, a takŜe w rejonie bezpośrednio 

do niego przyległym oraz na trasach przejazdów jej uczestników, siły Policji muszą 

pozostawać w gotowości na wypadek wystąpienia zbiorowego naruszenia prawa  

w związku z przeprowadzaną imprezą. Ponadto, do obowiązków Policji z zakresu 

bezpieczeństwa imprez masowych naleŜą: przed kaŜdą imprezą – przeprowadzenie 

rozpoznania w celu ustalenia ewentualnych zagroŜeń ze strony jej uczestników; po 



 
 
kaŜdym naruszeniu prawa popełnionym w związku z imprezą masową – prowadzenie 

działań rozpoznawczo-wykrywczych w celu ustalenia jego sprawców; prowadzenie  

i monitorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących naruszeń 

prawa związanych z imprezami masowymi, a w przypadku skierowania sprawy do sądu 

– gromadzenie informacji o sposobie jej zakończenia, z uwzględnieniem treści 

orzeczonego wyroku. 

 

Dla wywiązania się z powyŜszych zadań Policja musi współpracować m. in.  

z PZPN i podmiotami organizującymi rozgrywki ligowe, klubami sportowymi, 

organizatorami imprez masowych oraz ich słuŜbami porządkowymi i informacyjnymi, 

przewoźnikami, StraŜą Ochrony Kolei, StraŜą Graniczną, prokuraturami i sądami na 

terenie całej RP oraz z wieloma innymi podmiotami i instytucjami zaangaŜowanymi w tę 

problematykę. 

 

 Niniejsze zestawienie zawiera dane statystyczne z zakresu zadań realizowanych 

przez Policję w ramach zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przeprowadzaniem 

imprez masowych, w tym masowych imprez sportowych, zgromadzone i przetworzone 

zgodnie z obowiązującymi kryteriami sprawozdawczości w Policji – ustalonymi na długo 

przed wejściem w Ŝycie obecnej ustawy. W obecnym kształcie raport nie moŜe więc 

posłuŜyć jako probierz nowych przepisów w zakresie bezpieczeństwa imprez 

masowych, ani tym bardziej jako narzędzie do kompleksowej oceny ustawy. NaleŜy 

zatem zachować ostroŜność przy podejmowaniu ewentualnych prób w tym kierunku. 

 



 
 
1. IMPREZY MASOWE 
 

1.1. ZaangaŜowanie Policji w zabezpieczanie imprez masowych w 2 009 roku  
 

W roku 2009 siły policyjne były angaŜowane w zabezpieczanie 10 222 imprez 

masowych i była to wartość mniejsza w porównaniu do roku 2008 (11 899 imprez)  

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

kategorii. Kolejny raz zmalała liczba masowych imprez sportowych, z 6 230 imprez  

w roku 2008 do 5 741 imprez w roku 2009, co stanowi spadek o 7,8%. Podobnie jak  

w latach ubiegłych, zmalała takŜe liczba imprez masowych o charakterze innym niŜ 

sportowe – z 4 650 imprez w 2008 roku do 4 481 w roku 2009 (spadek o 3,6%).  

Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe w kaŜdej z badanych tu kategorii odnotowano spadek,  

a tendencja ta ma charakter długofalowy. 
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Prawie o 12% spadła liczba policjantów zaangaŜowanych do zabezpieczenia 

imprez masowych. W 2008 roku w zabezpieczeniu udział wzięło łącznie 288 028 

policjantów, w poprzednim zaś – 327 748. W roku 2009 odnotowano przerwanie 

obserwowanej od 6 lat tendencji wzrostowej w zakresie liczby policjantów 

angaŜowanych do zabezpieczania imprez sportowych – 220 285 policjantów  

w porównaniu z 261 530 skierowanymi w roku 2008 (spadek o 15,8%). Natomiast do 

zabezpieczenia pozostałych imprez masowych skierowano większą liczbę sił – 67 743 

policjantów wobec 66 218 w 2008 roku – i tym samym przerwano rysującą się tendencję 

spadkową. 
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Na podobnym poziomie utrzymały się koszty poniesione przez Policję  

w związku z zabezpieczaniem imprez masowych, które wyniosły 40 830 186 zł – co 

stanowi 0,5% wzrost w porównaniu z 40 630 892 zł w roku 2008. Tak więc kolejny raz – 

począwszy od 1999 roku – Policja zwiększyła swoje roczne nakłady na zabezpieczenie 

imprez masowych. 
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1.2. Policyjne zabezpieczanie przejazdów uczestnikó w imprez masowych  
 

Z uwagi na nieustanną konieczność podnoszenia standardów w ramach 

współpracy z przewoźnikami kolejowymi, w ubiegłym roku wprowadzono nowe 

rozwiązania w zakresie zabezpieczania przejazdów kolejowych, ukierunkowane przede 

wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa w związku z przemieszczaniem się 

uczestników imprez masowych. Na decyzję tę w głównej mierze wpłynęła nowa sytuacja 

na rynku oferentów usług przewozowych, wynikła w związku z wprowadzonymi przez 

PKP S.A. przekształceniami spółek PKP Intercity oraz Przewozy Regionalne, a takŜe 

wzrost liczby i skali zdarzeń powodowanych przez kibiców sportowych podczas 

przemieszczania się koleją. 

 

Podjęte prace, przy pełnym zaangaŜowaniu poszczególnych podmiotów 

reprezentujących spółki PKP, doprowadziły do opracowania i wdroŜenia w pierwszej 

połowie ubiegłego roku dokumentu określającego zasady współpracy Policji podczas 

przejazdów kibiców taborem naleŜącym do spółki PKP Intercity. 



 
 

NaleŜy nadmienić, Ŝe podobne rozwiązania wdroŜono teŜ w zakresie 

przejazdów kibiców sportowych pociągami spółki Przewozy Regionalne, a z obserwacji 

wynika, Ŝe ich zastosowanie przynosi wymierne efekty. 

 

W tym miejscu naleŜy zaznaczyć, Ŝe to właśnie podczas przejazdów 

uczestników imprez sportowych dochodzi do coraz większej liczby zdarzeń, co wymusza 

na zainteresowanych podmiotach jeszcze większe zaangaŜowanie i konieczność 

utrzymywania ścisłej współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany informacji, 

zarówno w fazie planowania, jak i realizacji zabezpieczenia przejazdu.  

Do strategicznych obszarów działalności, tak Policji i przewoźników, jak innych 

kooperantów, naleŜy przede wszystkim prowadzenie stałego rozpoznania w zakresie 

zagroŜeń związanych z przejazdami – generowanych zarówno przez podróŜnych,  

jak i inne czynniki, potencjalnie występujące podczas przemieszczania się grupy. 
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Rok 2009 był pierwszym od czterech lat, w którym Policja wykonała mniejszą 

liczbę zabezpieczeń grupowych przejazdów uczestników masowych imprez sportowych  

w formie patroli zabezpieczających, wystawianych zarówno do zabezpieczenia 



 
 
przejazdów kolejowych (442 przejazdy – spadek o 24,2%), jak i samochodowych (1909 

przejazdów – spadek o 5,7%). Łącznie w 2009 roku wykonano 2 351 patroli 

zabezpieczających, co w porównaniu z 2 608 w roku 2008 stanowi spadek o 9,8%. 

 

Na ogólną liczbę 442 policyjnych zabezpieczeń przejazdów uczestników imprez 

masowych w formie patroli zabezpieczających 61 zrealizowano wspólnie z StraŜą 

Ochrony Kolei (o 50,4% mniej niŜ w roku poprzedzającym). W ujęciu procentowym, 

udział SOK w realizowanych zabezpieczeniach wyniósł niespełna 14% (w porównaniu  

z 21% w 2008 roku). Jest to dowód potwierdzający, Ŝe od wielu lat liczba 

funkcjonariuszy SOK kierowanych do słuŜby w związku z przemieszczaniem się 

uczestników imprez jest niewystarczająca, i niestety stan ten się pogłębia. 

 

Niedostateczne zaangaŜowanie SOK w zapewnienie bezpieczeństwa  

w związku przemieszczaniem się uczestników imprez – objawiające się w kierowaniu 

niedostatecznej liczby funkcjonariuszy zarówno do ochrony pociągów przewoŜących 

kibiców, jak i na stacje czy dworce kolejowe na czas przejazdu bądź czasowego pobytu 

uczestników imprez – wpływa wymiernie na poziom bezpieczeństwa oraz przenosi 

niemalŜe cały cięŜar prowadzonych działań na Policję. Niepokojące jest to, Ŝe od wielu 

lat mimo zgłaszania tego problemu przez Policję – tak przewoźnikom, jak resortowi 

transportu – stan taki z roku na rok pogarsza się coraz bardziej. 

 

Do największych problemów zdiagnozowanych w związku z przejazdami 

uczestników masowych imprez sportowych środkami transportu samochodowego nadal 

naleŜą kradzieŜe dokonywane przez nich w punktach gastronomicznych – głównie na 

stacjach benzynowych – a takŜe brak informacji od przewoźników na temat 

przemieszczających się grup kibiców. 

 

W Podczas przemieszczania się uczestników imprez odnotowano 30 

przypadków ekscesów chuligańskich, co stanowi znaczący 30,4% wzrost (23 przypadki 

w 2008 roku) i jednocześnie przerywa obserwowaną od 2007 roku tendencję spadkową 

w tej kategorii). 
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ILOŚĆ EKSCESÓW CHULIGAŃSKICH PODCZAS PRZEMIESZCZANIA SI Ę UCZESTNIKÓW 
MASOWYCH IMPREZ SPORTOWYCH

 

Do czynników mogących wpłynąć na taki stan niewątpliwie naleŜy zaliczyć 

podwyŜszenie standardów bezpieczeństwa na obiektach sportowych, co z kolei 

spowodowało, Ŝe chuligani przenieśli swoją aktywność poza stadiony. W efekcie – jak 

wynika z obserwacji - pseudokibice coraz częściej podejmują próby popełniania 

naruszeń prawa (zwłaszcza zbiorowych w postaci bójek) na trasach przejazdów. 

LICZBA EKSCESÓW CHULIGA ŃSKICH NA TRASACH PRZEMIESZCZNIA SI Ę UCZESTNIKÓW 
MASOWYCH IMPREZ SPORTOWYCH
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Zwraca uwagę fakt, Ŝe na 30 odnotowanych w kraju wydarzeń, do jakich doszło 

podczas przemieszczania się kibiców, aŜ 19 miało miejsce na terenie województwa 

śląskiego, co stanowi 63,3%. Mimo bardzo rozbudowanej infrastruktury kolejowej oraz 

duŜej liczby klubów piłkarskich na terenie województwa śląskiego, przyczyn takiego 

stanu naleŜy chyba jednak szukać gdzie indziej – za czym przemawia fakt, Ŝe 

województwa takie jak mazowieckie czy dolnośląskie, które równieŜ mają duŜe węzły 

kolejowe na głównych szlakach komunikacyjnych wykorzystywanych przez kibiców 

piłkarskich, nie odnotowały Ŝadnych tego typu incydentów. 

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

 
W roku 2009 odnotowano 321 ekscesów chuligańskich, co w porównaniu  

z rokiem poprzednim jest wynikiem gorszym o 1,9% (315 przypadków w roku 2008). 

Tym samym w kategorii liczby ekscesów zarysowała się tendencja wzrostowa. 

 

Jednocześnie kolejny raz zaobserwowano znaczny spadek ilości zbiorowych 

naruszeń prawa. W 2008 roku było ich 57, podczas gdy w roku 2009 jedynie 50 (spadek 

o 12,3%). Wynik ten podtrzymuje obserwowaną od 2006 roku tendencję spadkową, co 

kaŜe ocenić go jako zadowalający. 
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Od kilku lat najwięcej chuligańskich ekscesów odnotowuje się podczas imprez. 

W roku 2009 było ich 229, z kolei przed imprezami – 37, a po nich – 25. Dominująca od 

dłuŜszego czasu przewaga ilościowa zdarzeń popełnianych podczas trwania imprez 

masowych moŜe świadczyć nie tylko o wciąŜ słabym przygotowaniu technicznym 

obiektów do przeprowadzania na nich imprez, lecz takŜe o nienaleŜytym wywiązywaniu 

się organizatorów z obowiązków, jakie nakłada na nich ustawa o bezpieczeństwie 

imprez masowych. 

 

Spośród 50 zbiorowych naruszeń prawa odnotowanych w roku 2009 w związku 

z organizowanymi imprezami masowymi aŜ 49 przypadło na imprezy sportowe, przy 

czym aŜ 45 z tych 49 popełniono w związku z meczami piłki noŜnej. 

 

Podczas działań przywracających porządek publiczny obraŜenia odniosło 80 

policjantów, co stanowi istotny 31,1% wzrost tej wartości (61 przypadków w roku 2008). 

Wśród funkcjonariuszy Policji, którzy odnieśli obraŜenia, aŜ 76 doznało ich w związku  

z masowymi imprezami sportowymi. Wzrosły teŜ straty w mieniu policyjnym i wyniosły 

381 344 zł – w porównaniu do 35 454 zł w roku 2008. Dało to rekordowy, bo o 975,6%, 

wzrost wartości w tej kategorii i przerwało zarysowaną dwa lata temu tendencję 

spadkową. 
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Znamiennym jest, Ŝe przeszło 96% ogółu strat w mieniu policyjnym 

poniesionych 2009 roku przypadło w udziale Komendzie Wojewódzkiej Policji  

w Katowicach, tak więc znaczny wzrost tej wartości, jak ilustruje powyŜszy wykres, nie 

odzwierciedla sytuacji w skali kraju – wartości były zbliŜone do tych z 2008 roku – lecz 

jedynie diametralną zmianę na terenie województwa śląskiego. 

 

1.4. Współpraca z s ądami 
 
W 2009 roku, w związku z naruszeniami prawa popełnionymi na imprezach 

masowych, zatrzymano łącznie 1 971 osób, co stanowi znaczny 39,3% spadek tej 

wartości względem roku ubiegłego (3 247 osób). Odnotowany wynik przerywa 

jednocześnie tendencję wzrostową z lat 2007 – 2008. Jedną z tego przyczyn moŜe być 

odnotowany w ubiegłym roku spadek o 12,3% liczby zbiorowych naruszeń prawa. 

Wśród zatrzymanych było 297 osób nieletnich – o 25 więcej niŜ w 2008 roku. Tendencja 

do zatrzymywania coraz większej liczby nieletnich rysuje się juŜ od kilku lat, co moŜe 

być sygnałem, Ŝe osoby młodociane stanowią coraz większy odsetek wśród osób 

dopuszczających się naruszeń prawa na imprezach masowych. 

 

Łącznie do sądów skierowano 686 spraw za przestępstwa, co stanowi 9,4% 

spadek względem roku 2008 (757 spraw). Patrząc na ostatnie 5 lat, zauwaŜyć moŜna, 

Ŝe zmiany w tej kategorii mają charakter falowy. Zmalała równieŜ liczba skierowanych 

do sądu wniosków w związku z wykroczeniami popełnionymi podczas imprez 



 
 
masowych. W 2009 roku skierowano łącznie 1 177 spraw, a w 2008 roku – 1 559 

(spadek o 24,6%). I takŜe tutaj widać w ujęciu pięcioletnim falowy charakter zmian,  

z jednoczesną tendencją spadkową. W roku 2009 Policja wnioskowała o orzeczenie 

środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe w 676 przypadkach. 

Względem roku 2008 liczba tych wniosków zmalała o 290 (o 30%). Sądy orzekły 683 

wyroki zakazu wstępu na imprezy masowe, co w porównaniu z rokiem ubiegłym (560 

wyroków) stanowi wzrost o 22%. Rok 2009 jest kolejnym, w którym odnotowano wzrost 

wartości w tej kategorii. ZwaŜywszy na znaczny spadek liczby spraw kierowanych do 

sądów, naleŜy stwierdzić, Ŝe nastąpiła poprawa w zakresie skuteczności wymiaru 

sprawiedliwości, jakości zabezpieczania przez Policję materiałów dowodowych oraz 

przygotowania oskarŜycieli publicznych. W związku z zatrzymaniami nieletnich 

sprawców czynów karalnych Policja skierowała do sądów dla nieletnich 217 wniosków  

o ukaranie, co stanowi niewielki wzrost tej wartości względem roku 2008 (204 wnioski). 

Jest to kolejny rok, w którym utrzymała się tendencja wzrostowa w tej kategorii. 
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2. IMPREZY MASOWE O CHARAKTERZE KULTURALNYM 

 

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

 
Liczba imprez masowych o charakterze kulturalnym, w zabezpieczenie których 

zaangaŜowana była Policja w roku 2009, zmalała i wyniosła 4 481. Jest to o 3,6% mniej 

niŜ w roku ubiegłym (4 650). Tendencja spadkowa w tej kategorii utrzymuje się co 

najmniej od dziesięciu lat (wyjątkiem był rok 2004). 
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IlOŚĆ ZABEZPIECZANYCH IMPREZ MASOWYCH INNYCH NI ś SPORTOWE 
W LATACH 2006 - 2009

2009 384 301 412 82 143 198 232 119 365 124 71 428 380 86 225 650 281

2008 343 298 324 92 120 238 352 121 352 162 79 335 314 171 153 806 390

2007 388 261 432 80 180 239 348 156 250 100 84 503 283 101 294 897 361

2006 369 131 452 106 189 167 394 391 408 152 232 498 269 353 331 973 283
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W związku z prowadzeniem działań w ramach zabezpieczenia powyŜszych 

imprez wzrosła o 2,3% liczba zaangaŜowanych policjantów – z 66 218 policjantów  

w roku 2008 do 67 743 w roku 2009. Był to pierwszy wzrost w tej kategorii, jaki 

odnotowano od czterech lat. Niewielkiemu wzrostowi liczby policjantów kierowanych do 

zabezpieczenia imprez w roku 2009 towarzyszył zauwaŜalny wzrost nakładów 

finansowych z tym związanych. W porównaniu z rokiem 2008 koszty poniesione przez 

policję na zabezpieczenie imprez o charakterze kulturalnym wzrosły z 9 381 502 zł do 

13 392 801 zł (42,8%). Wzrost zanotowano równieŜ wśród policjantów, którzy odnieśli 

obraŜenia w trakcie przywracania naruszonego porządku – 4 funkcjonariuszy, a więc o 1 

więcej niŜ w roku poprzedzającym. 

2.2. Zakłócenia porz ądku publicznego podczas imprez o charakterze kultur alnym  

i efekty policyjnych działa ń zabezpieczaj ących 

 
W roku 2009 odnotowano wzrost o 43% liczby ekscesów chuligańskich 

popełnionych podczas imprez masowych o charakterze kulturalnym – z 93 w 2008 roku 

do 133. Wzrostowi temu towarzyszył spadek liczby zbiorowych naruszeń prawa –  

z 2 zdarzeń odnotowanych w 2008 roku do 1 w roku 2009. Na przestrzeni 10 ostatnich 

lat widać, Ŝe wskaźnik ilości zbiorowych naruszeń prawa jest niski i utrzymuje się na 

podobnym poziomie, natomiast wartości odnoszące się do liczby chuligańskich 

ekscesów od trzech lat rosną – zbliŜając się do tej z roku 2005. 
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W związku z wydarzeniami, do jakich doszło podczas imprez masowych  

o charakterze kulturalnym, wzrosła liczba osób, które odniosły obraŜenia – z 11 w 2008 

do 17 osób w roku 2009, co przerwało obserwowaną w ubiegłych latach tendencję 

spadkową. 

 

Zestawiając dane dotyczące liczb zbiorowych naruszeń prawa, ekscesów 

chuligańskich oraz osób, które doznały obraŜeń, moŜna zauwaŜyć obniŜenie poziomu 

bezpieczeństwa w związku z przeprowadzaniem imprez o charakterze kulturalnym.  

Jest to wyraźnie widoczne w związku z czynami popełnianymi z niskich pobudek – 

których dynamika wzrostu jest rokrocznie coraz większa. 

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

 
W związku z przeprowadzaniem imprez o charakterze kulturalnym w 2009 roku 

zmalała liczba osób zatrzymanych. Wyniosła ona 655 i ustanowiła wynik znacząco 

odbiegający od tego z roku 2008 (1 081 osób zatrzymanych). Wynik ten załamuje 

notowany w ciągu ostatnich kilku lat niewielką poprawę skuteczności Policji w tym 

obszarze. Niepokojącym jest, Ŝe w ubiegłym roku zjawisku temu towarzyszył 

dynamiczny wzrost ilości ekscesów chuligańskich, przy niewielkim spadku liczby 

zbiorowych naruszeń prawa. 

 

Do sądów w 2009 roku skierowano 230 spraw o wykroczenia, co jest wartością 

nieznacznie (o 3,8%) mniejszą w porównaniu z odnotowaną w roku 2008 – 239 spraw. 

W tej kategorii utrzymuje się więc niepokojąca tendencja spadkowa. 

 

Policja wnioskowała o orzeczenie środka karnego w postaci zakazu wstępu na 

imprezy masowe w 18 przypadkach, tj. w 8 więcej niŜ w roku 2008. W roku 2009  

o 35,3% zmniejszyła się liczba wniosków skierowanych do sądów dla nieletnich, 

wynosząc 22 (w porównaniu z 34 w 2008 roku). 

 

Do sądów skierowano 301 spraw o przestępstwa, co stanowi spadek tej 

wartości – o 37,6% mniej w porównaniu z 482 takimi sprawami skierowanymi  

do sądów w roku 2008. 
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3. MASOWE IMPREZY SPORTOWE 
 

3.1. ZaangaŜowanie Policji w zabezpieczanie masowych imprez spo rtowych 
 
W roku 2009 kolejny raz zanotowano spadek liczby masowych imprez 

sportowych, do zabezpieczenia których kierowane były siły policyjne. Policja 

uczestniczyła w zabezpieczeniu 5 741 masowych imprez sportowych – w 489 imprezach 

mniej niŜ w roku 2008 (spadek o 7,8%). Dane z ostatnich 10 lat obrazują stałe 

zmniejszanie się liczby zabezpieczanych masowych imprez sportowych. 
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IlOŚĆ ZABEZPIECZANYCH MASOWYCH IMPREZ SPORTOWYCH 
W LATACH 2006 - 2009

2009 289 525 631 228 365 303 464 337 251 112 175 444 136 454 340 208 479

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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LICZBA ZABEZPIECZONYCH MASOWYCH IMPREZ SPORTOWYCH
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Niewielkiemu spadkowi liczby imprez sportowych zabezpieczonych przez 

Policję, towarzyszyła w roku 2009 znaczna redukcja liczby zaangaŜowanych sił.  

W porównaniu z 261 530 policjantami zaangaŜowanymi w roku 2008, w zeszłym roku 

nastąpił spadek o 15,8% (220 285 policjantów). Osiągnięty wynik przełamuje utrzymującą 

się od 2003 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych, kierowane siły angaŜowane były głównie 

do zabezpieczania meczów piłki noŜnej – 148 103 policjantów. 

 



 
 

0 100 200 300 400 500 600 700

Białystok

Bydgoszcz

Gdańsk

Gorzów Wlkp.

Katowice

Kielce

Kraków

Lublin

Łód ź

Olsztyn

Opole

Poznań

Radom

Rzeszów

Szczecin

Warszawa

Wrocław

LICZBA KIEROWANYCH POLICJANTÓW ORAZ ZABEZPIECZONYCH  MASOWYCH 
IMPREZ SPORTOWYCH W 2009 ROKU

Ilość masowych imprez sportowych 289 525 631 228 365 303 464 337 251 112 175 444 136 454 340 208 479

Kierowani policjanci (w setkach) 41 154 260 75 333 135 165 103 137 44 38 99 41 191 100 124 163
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LICZBA ZAANGA śOWANYCH POLICJANTÓW DO ZABEZPIECZENIA MASOWYCH 
IMPREZ SPORTOWYCH W 2009 ROKU

W patrolach zabezpieczających przejazdy uczestników transportem samochodowym 445 2145 940 221 1012 3769 1092 1574 2405 813 85 712 1815 709 392 953 1259

W patrolach zabezpieczających przejazdy uczestników transportem kolejowym 111 925 2213 22 5872 232 322 474 175 751 109 989 338 447 283 1538 567

W zabezpieczeniu meczów piłki noŜnej 3493 8990 19467 4110 21760 8431 9069 8740 6806 2455 2987 6652 1272 16144 8246 8356 11125
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ŚREDNIA LICZBA POLICJANTÓW KIEROWANYCH NA JEDN Ą MASOWĄ IMPREZĘ SPORTOWĄ
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Ze względu na ograniczenie liczby sił Policji zaangaŜowanych do działań  

w ramach zabezpieczenia masowych imprez sportowych obniŜeniu uległy koszty 

poniesione na realizację tych zadań, wynosząc w 2009 roku 27 437 385,10 zł, co wobec 

31 249 390,60 zł w roku 2008 oznacza redukcję policyjnych kosztów zabezpieczenia 

imprez sportowych o 3 812 005,50 zł, tj. o ponad 12%. Wartość osiągnięta w tym 

obszarze po raz pierwszy od kilku lat przerwała tendencję wzrostową. 

 

Znacznie, bo o 31%, zwiększyła się liczba policjantów, którzy odnieśli obraŜenia 

w związku z przywracaniem porządku naruszonego w związku z przeprowadzaniem 

masowych imprez sportowych, osiągając wartość 76. Wynik ten zakończył czteroletnią 

tendencję spadkową w kategorii poszkodowanych policjantów (najniŜsza odnotowana 

wartość – 37 w 2005 roku – jest najlepszym wynikiem, natomiast najgorszym wynikiem 

jest najwyŜsza osiągnięta wartość – 58 w 2008 roku. W 2009 roku odnotowano ogromny 

(o 1033%) wzrost strat w mieniu policyjnym, poniesionych w związku z zabezpieczaniem 

imprez sportowych. Wyniosły one 379 184,73 zł. Na tak niekorzystny w skali kraju wynik 

wpłynął rozmiar łącznych strat poniesionych przez jednostki Policji garnizonu śląskiego. 

Jednostki organizacyjne Policji szczebla wojewódzkiego z pozostałych województw 

odnotowały wartości zbliŜone względem roku 2008. Rekordowy wynik za 2009 rok 

przerwał teŜ trzyletnią tendencję spadkową w tej kategorii. 



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

 
Przeprowadzanie masowych imprez sportowych od lat sprowadza zagroŜenia 

powodowane przez ich uczestników. Kibice sportowi, w szczególności piłkarscy, 

rokrocznie dopuszczają się niezgodnych z prawem zachowań, wywołując fale publicznej 

krytyki chuligańskich postaw, a takŜe przyczyniając się do wprowadzania coraz to 

nowych obostrzeń przepisów prawnych. Rok 2009 nie był wyjątkowym jeśli chodzi  

o eskalacje negatywnych zachowań, zarówno na arenach sportowych, jak i poza nimi. 

 

W związku z masowymi imprezami sportowymi doszło do 188 chuligańskich 

ekscesów, co jest wartością o 34 mniejszą niŜ w roku 2008 (spadek o 15,3%). 

Równocześnie zmalała o 10,9% liczba zbiorowych naruszeń prawa – 49 wobec  

55 popełnionych w roku 2008. Tak więc liczba ekscesów chuligańskich, której wzrost  

w 2008 roku napawał niepokojem – ponownie zmalała. Zaczął teŜ ulegać poprawie 

poziom bezpieczeństwa w związku z masowymi imprezami sportowymi. Jak widać 

poniŜej, największe wartości liczby zbiorowych naruszeń prawa w roku 2009 

odnotowano w województwie śląskim (15) oraz łódzkim (10). Natomiast w kategorii 

ekscesów chuligańskich prawie 62% (116 przypadków) wszystkich zdarzeń przypadało 

na województwo śląskie. 

 

LICZBA ZBIOROWYCH NARUSZE Ń PRAWA POPEŁNIONYCH W ZWIĄZKU Z MASOWYMI 
IMPREZAMI SPORTOWYMI
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LICZBA EKSCESÓW CHULIGA ŃSKICH POPEŁNIONYCH W ZWIĄZKU Z MASOWYMI IMPREZAMI 
SPORTOWYMI
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Odwrotnie niŜ w okresach poprzedzających zwiększyła się liczba osób, które 

odniosły obraŜenia w związku z przeprowadzaniem masowych imprez sportowych.  

W latach 2008 i 2009 wartości te wyniosły odpowiednio: 49 i 65 (wzrost o 32,7%). 
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3.3. Wybrane wydarzenia z udziałem kibiców sportowych od notowane na terenie 
Polski  
 

 

KWP Bydgoszcz 

21 marca około godz. 13.20 na stacji paliw Lukoil w Lipnicy w gminie Dębowa Łąka 

doszło do bójki pomiędzy około 200 kibicami – prawdopodobnie Jezioraka Iława, 

Widzewa Łódź, Elany Toruń i Olimpii Elbląg – przemieszczającymi się pojazdami 

prywatnymi. W wyniku zdarzenia zniszczeniu uległo mienie: tylna szyba w samochodzie 

marki Ford Mondeo, szyba w bocznych drzwiach i lusterko zewnętrzne w samochodzie 

marki Opel Corsa, szyba wystawowa w budynku stacji Lukoil oraz skradziony telefon 

komórkowy. Kibice dokonali równieŜ kradzieŜy artykułów spoŜywczych o nieustalonej 

wartości na szkodę stacji paliw. Sprawcy oddalili się w kierunku Torunia przed 

przybyciem policjantów. 

 

18 kwietnia podczas meczu II ligi piłki noŜnej: Elana Toruń – Zawisza Bydgoszcz grupa 

około 100 kibiców Elany Toruń opuściła zajmowany sektor i ruszyła koroną stadionu  

w kierunku kibiców Zawiszy Bydgoszcz. Napór kibiców został powstrzymany przez 

pracowników słuŜb porządkowych organizatora. Na pisemny wniosek organizatora na 

obiekt wprowadzono siły policyjne i miotacz wody. Podjęte działania spychające, w tym 

przy uŜyciu siły fizycznej i pałek słuŜbowych, doprowadziły do zaniechania zachowań 

niezgodnych z prawem i powrotu kibiców do pierwotnie zajmowanego sektora.  

Po meczu, około godz. 19.05, policjanci zlokalizowali grupę około 50 kibiców Elany 

niszczących pojazdy na parkingu przyległym do obiektu. Podczas interwencji podjętej 

wobec sprawców policjanci zostali obrzuceni kamieniami; kibice zaatakowali teŜ 1  

z funkcjonariuszy, przewracając go i kopiąc. W trakcie działań policyjnych 

prowadzonych w związku z imprezą, obraŜeń doznało 5 policjantów, 2 straŜników 

miejskich i 1 pracownik słuŜb porządkowych organizatora; uszkodzeniu uległy 4 kaski 

ochronne. Łącznie zatrzymano 48 sprawców (22 nieletnich) czynnej napaści na 

funkcjonariusza i udziału w zbiegowisku. 

 

KWP Gdańsk 

11 marca podczas drugiej połowy meczu III ligi piłki noŜnej: Pogoń Lębork – Gryf Słupsk 

grupa kibiców miejscowych wtargnęła na płytę boiska i obrzuciła fragmentami 

drewnianych ławek i gruzu przebywające na stadionie siły OPP. UŜyto pałek 



 
 
słuŜbowych. Kibice powrócili na trybuny. Po zakończeniu meczu, podczas 

rozprowadzania kibiców, na przylegającym do stadionu osiedlu mieszkaniowym grupa 

około 100 kibiców Pogoni dopuściła się ataku na policyjne siły zabezpieczające, w tym 

poprzez rzucanie kamieniami. W wyniku zastosowania środków przymusu 

bezpośredniego w postaci pałek słuŜbowych oraz 8 salw oddanych z broni 

gładkolufowej rozśrodkowano kibiców. W trakcie prowadzonych działań 5 policjantów 

odniosło obraŜenia. Łącznie, za czynny udział w zbiegowisku i występek o charakterze 

chuligańskim, zatrzymano 14 osób, w tym 5 nieletnich. 

 

25 listopada w Gdyni podczas przerwy w meczu Ekstraklasy piłki noŜnej: Arka Gdynia – 

Lechia Gdańsk doszło do dewastacji zajmowanego przez kibiców Arki sektora nr 10 przez 

około 20 – 30-osobową grupę kibiców, którzy powyrywali plastikowe siedziska, 

uszkadzając około 150 z 250 krzesełek w tym sektorze. Ponadto kibice próbowali 

przedostać się przez bramę do sektora buforowego, w wyniku czego uszkodzeniu uległy 

górne i środkowe elementy bramy. Nikt nie odniósł obraŜeń; Policja nie interweniowała; 

przyjęto zawiadomienie o zniszczeniu mienia na szkodę organizatora. 

 

KWP Gorzów Wielkopolski 

30 sierpnia w trakcie meczu Ekstraligi ŜuŜlowej: Falubaz Zielona Góra – Stal Gorzów 

Wielkopolski gorzowscy kibice zaczęli rzucać petardami w kibiców druŜyny gospodarza. 

Następnie próbowali przewrócić płot strefy buforowej i podpalili szaliki. Na wniosek 

kierownika ds. bezpieczeństwa dowódca operacji policyjnej podjął decyzję  

o wypchnięciu kibiców przyjezdnych z zajmowanego sektora przy uŜyciu pałek 

słuŜbowych. PoniewaŜ zastosowane środki nie przyniosły oczekiwanego efektu, wobec 

kibiców uŜyto ręcznych miotaczy gazu oraz plecakowych miotaczy pieprzu – co 

spowodowało zaniechanie zachowań niezgodnych z prawem. Kibiców, po 

przeprowadzeniu na parking, wylegitymowano. 6 osobom udzielono pomocy 

ambulatoryjnej – płukanie oczu w związku z uŜyciem gazu pieprzowego. W trakcie 

działań zatrzymano: 1 osobę za wniesienie na stadion materiałów pirotechnicznych oraz 

1 osobę za wtargnięcie w tzw. strefę bezpieczeństwa. 

 

6 września w Drawinie, podczas przejazdu pociągiem 160-osobowej grupy lubelskich 

kibiców na mecz I ligi piłki noŜnej: Pogoń Szczecin – Motor Lublin, kibice zatrzymali 

pociąg, zaciągając hamulec bezpieczeństwa, po czym część z nich opuściła skład  



 
 
z zamiarem wzięcia udziału w bójce z kibicami Lecha Poznań. W zdarzeniu brało udział 

łącznie około 100 osób. Na widok sił policyjnych skierowanych na miejsce zdarzenia 

kibice Lecha Poznań oddalili się pojazdami osobowymi, natomiast kibice Motoru Lublin 

powrócili do pociągu i kontynuowali podróŜ. W związku z tym zdarzeniem, przed 

rozpoczęciem meczu wylegitymowano w Szczecinie 20 kibiców Motoru Lublin, którzy 

posiadali widoczne obraŜenia ciała. 

 

KWP Katowice 

28 lutego przed meczem Ekstraklasy piłki noŜnej: Ruch Chorzów – Górnik Zabrze, 

podczas przemarszu kilkutysięcznej grupy kibiców Górnika na stadion, kibice druŜyny 

przeciwnej obrzucili kamieniami kolumnę kibiców gości i eskortujących ich policjantów, 

uszkadzając przy tym 3 pojazdy policyjne. Podjęte działania doprowadziły do ujęcia 1 ze 

sprawców zniszczenia mienia. 

Następnie, w trakcie spotkania, kibice Ruchu Chorzów po wtargnięciu bieŜnię 

oddzielającą sektory dla publiczności od płyty boiska wszczęli bójkę z pracownikami 

ochrony, obrzucając ich kamieniami, metalowymi rurkami oraz bryłami śniegu. SłuŜba 

porządkowa organizatora uŜyła środków przymusu bezpośredniego w postaci siły 

fizycznej, pałek i gazu łzawiącego, przywracając naruszony porządek prawny. W wyniku 

zdarzeń obraŜeń doznało 2 pracowników ochrony i 4 kibiców. SłuŜba porządkowa 

organizatora zatrzymała 5 uczestników bójki. 

 

Po meczu, podczas przemieszczania się kibiców, ze stojącego na Dworcu PKP 

Rybnik pociągu – którym wracało 500 kibiców Ruchu Chorzów – kilku nieznanych 

sprawców obrzuciło kamieniami policjantów biorących udział w zabezpieczeniu.  

W wyniku zdarzenia wybiciu uległy 4 szyby w oknach budynku dworca kolejowego. 

W sumie w związku z imprezą odnotowano 16 przypadków naruszenia prawa, 

podczas których policjanci zostali kilkakrotnie obrzuceni przez kibiców niebezpiecznymi 

przedmiotami. W ramach prowadzonej operacji policyjnej łącznie zatrzymano 11 

sprawców naruszeń prawa, ponadto 7 osób zatrzymano do wytrzeźwienia. 

 

31 marca o godz. 22.45 na ul. Gliwickiej w Katowicach doszło do bójki z udziałem 

nieznanej liczby sprawców, którzy przy uŜyciu niebezpiecznych przedmiotów (siekiery, 

kije, przedmiot przypominający broń palną) narazili uczestników zdarzenia na 

bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty Ŝycia albo zdrowia. W tym samym miejscu  



 
 
i czasie nieustaleni sprawcy zniszczyli, poprzez wybicie szyb, rozbicie wszystkich lamp  

i uszkodzenie karoserii, samochód osobowy. Prawdopodobnym motywem bójki były 

waśnie pomiędzy pseudokibicami GKS-u Katowice i Ruchu Chorzów. 1 z uczestników 

bójki doznał obraŜeń. Na miejscu zdarzenia zatrzymano 1 uczestnika. 

 

5 kwietnia około godz. 06.55 w Rzeczycach grupa 50 – 100 nieznanych sprawców, 

uzbrojonych w niebezpieczne narzędzia, w tym metalowe rurki, zaatakowała kibiców 

GKS-u Tychy, którzy wracali pociągiem z meczu II ligi piłki noŜnej: Pogoń Szczecin – 

GKS Tychy. Pomiędzy kibicami doszło do bójki. W trakcie zdarzenia wybiciu uległa 1 

szyba w pociągu. Nikt nie doznał obraŜeń. Sprawcy oddalili się przed przybyciem na 

miejsce zdarzenia sił Policji. 

 

2 maja przed meczem Ekstraklasy piłki noŜnej: Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk, na 

terenie dworca PKP w Zabrzu doszło do niezaplanowanego jednoczesnego 

wyprowadzania dwóch zantagonizowanych grup kibiców – Górnika Zabrze i Śląska 

Wrocław. W trakcie policyjnych działań izolujących kibiców obu druŜyn, około 30-

osobowa grupa z Zabrza zaczęła obrzucać kibiców Śląska oraz policjantów kamieniami 

zebranymi z torowiska. W celu przywrócenia naruszonego porządku policjanci oddali 17 

strzałów ostrzegawczych ze strzelb gładkolufowych oraz uŜyli miotaczy gazu, pałek 

słuŜbowych i siły fizycznej, zapobiegając eskalacji zdarzeń. W związku ze zdarzeniem 2 

policjantów doznało obraŜeń wskutek uderzenia kamieniem. Nie odnotowano strat  

w mieniu. 

 

 

19 maja, przed meczem finałowym Remes Pucharu Polski w piłce noŜnej: Ruch 

Chorzów – Lech Poznań, około 100-osobowa grupa kibiców Ruchu Chorzów podjęła 

próbę sforsowania bramy i wtargnięcia na stadion. Pod wpływem interwencji słuŜby 

organizatora kibice Ruchu Chorzów, przebywający juŜ w sektorach kibiców druŜyny 

gospodarzy, doprowadzili do konfrontacji ze słuŜbą ochrony. Na wniosek kierownika ds. 

bezpieczeństwa w rejon zdarzeń skierowano miotacz wody i przegrupowano część sił 

policyjnych. W tym czasie oczekujący na wejście inną bramą kibice Lecha w liczbie 

około 300, zaczęli zachowywać się agresywnie i podejmować próby sforsowania bramy 

wejściowej z zamiarem konfrontacji siłowej z pracownikami ochrony. O godz. 20.25 

grupa ta wtargnęła na stadion i zajęła sektor buforowy. W jej stronę skierowali się inni 



 
 
przebywający na obiekcie kibice, w tym grupa 200 – 300 kibiców Ruchu, którzy siłą 

wtargnęli do strefy buforowej i dąŜąc do konfrontacji z kibicami Lecha, zaczęli obrzucać 

pracowników ochrony i kibiców niebezpiecznymi przedmiotami. SłuŜba porządkowa 

organizatora podjęła wobec kibiców Ruchu interwencję, co sprawiło, Ŝe pozostali kibice 

Ruchu zaczęli przemieszczać się z przeciwległych trybun w rejon prowadzonych 

działań, atakując słuŜbę porządkową i docelowo kierując się do sektorów zajmowanych 

przez kibiców Lecha. O godz. 20.41 na koronie stadionu doszło do bójki z udziałem 400 

kibiców Lecha i Ruchu, wobec których uŜyto miotacza wody. Jednocześnie kibice Ruchu 

znajdujący się na nasypie sektorów obrzucali kamieniami kibiców Lecha oraz siły Policji. 

Z uwagi na eskalację agresji, wobec kibiców uŜyto pocisków niepenetracyjnych, dzięki 

czemu chwilowo udało się przywrócić porządek i wyprzeć kibiców do ich sektorów.  

Po kilku minutach kibice Ruchu skierowali swoją agresję na policjantów, atakując ich 

przy uŜyciu ruchomych elementów infrastruktury obiektu. Wobec agresorów ponownie 

uŜyto pocisków niepenetracyjnych, przywracając porządek publiczny. Podczas 

prowadzonych działań 18 policjantów i 18 pracowników słuŜb porządkowych doznało 

obraŜeń ciała. Uszkodzeniu uległy 3 armatki wodne, 3 radiowozy, 15 tarcz, 9 kasków, 4 pary 

nagolenników, 1 nałokietnik, 1 para rękawic, 6 par obuwia, 2 strzelby Mossberg,  

1 radioodbiornik, 1 granat P1. Policja uŜyła środków przymusu bezpośredniego w postaci siły 

fizycznej, armatek wodnych, 559 pocisków niepenetracyjnych. W związku ze zdarzeniami 

zatrzymano 7 osób: 4 osoby za czynną napaść na funkcjonariuszy i udział w bójce oraz 

3 nieletnie za naruszenie regulaminu imprezy. 

 

23 maja przed meczem III ligi piłki noŜnej: Rozwój Katowice – BKS Stal Bielsko-Biała, 

podczas eskortowania kolumny 180 kibiców z Dworca PKP Katowice Brynów na 

stadion, kibice zaatakowali policjantów SPPP Bielsko-Biała z zamiarem przerwania 

kordonu. Wobec agresywnej grupy oddano 6 strzałów ostrzegawczych ze strzelb 

gładkolufowych oraz uŜyto pałek słuŜbowych, tłumiąc zachowania niezgodne z prawem. 

W wyniku interwencji 10 kibiców zgłosiło obraŜenia ciała (rany głowy, rozcięcia naskórka 

na rękach i dłoniach). Po przewiezieniu ich do placówek pomocy medycznej, 4 osoby 

oddaliły się przed badaniem lekarskim. Policjanci rozpoznali i zatrzymali 2 nietrzeźwych 

sprawców czynnej napaści na funkcjonariuszy. 

 

 

 



 
 
31 maja podczas meczu II ligi piłki noŜnej: Zagłębie Sosnowiec – Zawisza Bydgoszcz 

grupa około 50 kibiców Zawiszy usiłowała sforsować bramę ogrodzenia oddzielającego 

sektor dla kibiców druŜyny gości. SłuŜby porządkowe organizatora uŜyły wobec 

agresorów chemicznych środków obezwładniających, spychając kibiców w rejon wyjścia 

z sektora, skąd usiłowali się wydostać, przewracając przęsło ogrodzenia. Widząc to, 50-

osobowa grupa kibiców Zagłębia zerwała łańcuch zabezpieczający bramę wejściową do 

sektora buforowego i zaczęła przemieszczać się w kierunku sektora kibiców Zawiszy. 

Na wniosek kierownika ds. bezpieczeństwa do strefy buforowej oraz sektora gości 

skierowano pododdziały Policji, które uŜyły wobec kibiców wodnego środka 

obezwładniającego i 45 pocisków niepenetracyjnych, przywracając porządek. W związku ze 

zdarzeniem 1 osoba doznała obraŜeń. Uszkodzeniu uległy 1 pałka szturmowa i 1 komplet 

nakolanników. 

 

5 czerwca przed meczem II ligi piłki noŜnej: GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec, w rejonie 

parku przyległego do stadionu grupa około 300 kibiców z Sosnowca obrzuciła 

kamieniami i niebezpiecznymi przedmiotami fanów druŜyny gospodarzy oraz 

interweniujących policjantów. UŜyto miotacza wody. Nie odnotowano obraŜeń wśród 

osób ani strat w mieniu. 

Następnie, w trakcie meczu, w sektorze kibiców miejscowych pojawiło się 2 będących 

pod wpływem alkoholu kibiców Stali Bielsko-Biała (zaprzyjaźnionych z kibicami druŜyny 

przyjezdnej). Kibice miejscowi pozbawili ich odzieŜy wierzchniej, a następnie 

doprowadzili ich do sektora buforowego. Po udroŜnieniu przez słuŜbę porządkową 

przejścia przez sektor buforowy, w celu umoŜliwienia powrotu kibicom BKS-u do 

właściwego sektora, kibice miejscowi podjęli próbę przedostania się przez otwartą 

bramę w kierunku kibiców przyjezdnych. Na wniosek organizatora wprowadzono na 

stadion siły policyjne, które przywróciły porządek prawny, uŜywając siły fizycznej, pałek 

słuŜbowych, 69 pocisków niepenetracyjnych i granatu typu P-1. ObraŜenia odniosło  

2 policjantów i 1 pracownik ochrony. Uszkodzeniu uległo 6 kasków, 2 pałki słuŜbowe  

i 1 tarcza. Zatrzymano 6 osób, w tym 1 nieletnią. 

 

 

16 sierpnia przed meczem I ligi piłki noŜnej: Górnik Zabrze – GKS Katowice, u zbiegu 

ulic Olimpijskiej, Damrota i RóŜańskiego, kibice GKS Katowice obrzucili butelkami, 

kamieniami oraz kawałkami drzew stojących policjantów. Wobec kibiców Policja uŜyła 

pocisków niepenetracyjnych miotanych ze strzelb gładkolufowych (łącznie 114 strzałów), 



 
 
co doprowadziło do przywrócenia porządku prawnego. W trakcie działań obraŜeń ciała 

doznał 1 policjant oraz 6 osób z grupy, wobec której podjęto interwencję. Uszkodzeniu 

uległy 3 pojazdy słuŜbowe Policji, 5 pałek PS, 1 kask ochronny oraz 1 tarcza. Łącznie  

w związku z zabezpieczeniem meczu zatrzymano 10 osób: 6 sprawców czynnej napaści 

oraz zniewaŜenia funkcjonariusza Policji oraz 4 sprawców naruszeń popełnionych  

w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej. 

 

26 września, podczas przejazdu pociągiem 50-osobowej grupy kibiców Śląska Wrocław 

na mecz I ligi piłki noŜnej: Górnik Zabrze – Motor Lublin, na wysokości dzielnicy 

Szobieszowice w Gliwicach nieustalony sprawca zatrzymał pociąg przez zaciągnięcie 

hamulca bezpieczeństwa. Po chwili ze składu wybiegła kilkudziesięcioosobowa grupa 

wrocławskich kibiców, a z pobliskich zarośli – kilkudziesięciu męŜczyzn i obie grupy 

doprowadziły do siłowej konfrontacji między sobą. Po około 5 minutach kibice Śląska 

wrócili do pociągu, ich przeciwnicy zaś rozbiegli się przed przybyciem na miejsce 

zdarzenia Policji. 

 

27 września rano na teren województwa śląskiego wjechał pociąg wiozący grupę 80 

kibiców Zagłębia powracających z meczu II ligi piłki noŜnej: Zawisza Bydgoszcz – 

Zagłębie Sosnowiec. Około godz. 9.20 pociąg, którym podróŜowali kibice nieplanowo 

zatrzymał się na dworcu PKP Chorzów Batory, naprzeciw oczekującego na wyjazd 

pociągu z kibicami Ruchu Chorzów. 2 minuty później kierownik pociągu wiozącego 

kibiców Zagłębia telefonicznie poinformował Policję, Ŝe na dworcu doszło do bójki 

pomiędzy kibicami. Na miejsce zdarzenia skierowano w trybie alarmowym siły policyjne. 

Ustalono, Ŝe gdy pociąg zatrzymał się na czerwonym świetle, kibice Zagłębia, 

zobaczywszy na peronie około 15 kibiców Ruchu Chorzów, wysiedli z zamiarem 

doprowadzenia do bójki. Po chwili, widzący to kibice Ruchu (znajdujący się  

w przeznaczonym dla nich pociągu) ruszyli w kierunku kibiców Zagłębia, dołączając do 

bijatyki. W trakcie zdarzenia zniszczono w pociągu 3 szyby oraz wyrwano dwoje drzwi 

wewnętrznych. Następnie kibice Ruchu Chorzów wsiedli do pociągu specjalnego, 

natomiast Kibice Zagłębia Sosnowiec zostali przesadzeni do pociągu osobowego relacji 

Gliwice – Częstochowa i udali się do Sosnowca. W wyniku zaistniałego zdarzenia  

1 kibicowi Zagłębia udzielono pomocy medycznej w szpitalu, po czym został 

zatrzymany. Na dworcu w Sosnowcu wylegitymowano oraz sfilmowano 48 kibiców 

sosnowieckich; pozostali zbiegli po opuszczeniu pociągu. 



 
 
 

30 października przed meczem I ligi piłki noŜnej Górnik Zabrze – Widzew Łódź, podczas 

przeprowadzania kibiców Widzewa Łódź na stadion, z kolumny odłączyła się około  

400 – 500-osobowa grupa, która pobiegła w rejon skrzyŜowania ulic Damrota  

i RóŜańskiego, gdzie następnie doszło do konfrontacji pomiędzy nimi a kibicami Górnika 

Zabrze w liczbie około 500 – 800. Około godz. 19.15, po doprowadzeniu kolumny pod 

obiekt, siły policyjne zostały skierowane w rejon ul. Damrota, skąd, na ich widok, obie 

grupy kibiców zaczęły uciekać. Po chwili kibice Górnika Zabrze, znajdujący się w rejonie 

skrzyŜowania ulic Damrota i RóŜańskiego, zaczęli rzucać w kierunku interweniujących 

policjantów wyrwanymi przez siebie płytami chodnikowymi i kamieniami. UŜyto wobec 

nich wodnego środka obezwładniającego oraz oddano 24 strzały ze strzelb 

gładkolufowych. W trakcie interwencji nikt nie odniósł obraŜeń ciała ani nie odnotowano 

strat w mieniu. 

Równocześnie grupa około 200 kibiców Górnika Zabrze, będących juŜ na obiekcie, 

podeszła do bramy nr 3 w celu jej sforsowania i wpuszczenia na obiekt pozostałych 

kibiców. W wyniku interwencji – na wniosek organizatora – podjętej przez siły Policji 

atakujący słuŜbę porządkową kibice cofnęli się na koronę stadionu. W trakcie działań 

rannych zostało 5 policjantów, 3 pracowników słuŜby porządkowej organizatora  

i 11 kibiców. Następnie, podczas opuszczania stadionu przez kibiców Górnika Zabrze, 

grupa około 400 kibiców Widzewa Łódź, nie zatrzymywana przez słuŜby porządkowe 

organizatora, opuściła zajmowany sektor i wtargnęła na boisko treningowe umiejscowione 

za sektorami dla kibiców gospodarzy. Widząc to kierujący się do wyjścia zabrzańscy 

kibice, zaczęli przeskakiwać na boisko treningowe z zamiarem doprowadzenia do 

konfrontacji z kibicami druŜyny gości. W miejsce zdarzenia skierowano słuŜby 

porządkowe organizatora, a następnie siły policyjne, które uŜyły wobec agresywnych 

kibiców wodnego środka obezwładniającego. Ze względu na eskalację agresji kibiców 

obrzucających słuŜby Policji i organizatora imprezy niebezpiecznymi przedmiotami, uŜyto 

pocisków niepenetracyjnych miotanych ze strzelb gładkolufowych, co umoŜliwiło podjęcie 

wobec obu grup działań spychających. W ich wyniku kibice Górnika zostali wypchnięci na 

zewnątrz obiektu, natomiast kibice Widzewa – na trybuny. Z uwagi na to, Ŝe znajdujący 

się juŜ poza obiektem zabrzańscy kibice obrzucali interweniujące siły Policji i organizatora 

kamieniami oraz kawałkami płyt chodnikowych, ponownie uŜyto wodnego środka 

obezwładniającego oraz pocisków niepenetracyjnych. Kibice rozbiegli się w róŜnych 

kierunkach. Łącznie podczas prowadzonych działań urazów ciała doznały 33 osoby,  

w tym: 11 funkcjonariuszy Policji, 10 pracowników słuŜby porządkowej organizatora  



 
 
i 12 kibiców. W sumie zatrzymano 15 osób w związku z udziałem w bójce lub pobiciu, 

wdarciem się na teren rozgrywania zawodów sportowych i niewykonywaniem poleceń 

słuŜb porządkowych. 

 

22 listopada w trakcie meczu Ekstraklasy piłki noŜnej: Wisła Kraków – Cracovia Kraków, 

w rejonie kas biletowych pracownicy słuŜb porządkowych organizatora imprezy podjęli 

interwencję wobec grupy kibiców Wisły Kraków, którzy nie chcieli poddać się kontroli. 

Widząc to z zajmowanych przez siebie sektorów, około 300 kibiców Wisły przemieściło się 

w kierunku interweniujących pracowników i zaatakowało ich niebezpiecznymi 

narzędziami. Wobec agresywnej grupy interwencję przy uŜyciu siły fizycznej, pałek 

słuŜbowych oraz gazu pieprzowego podjął pododdział OPP, przywracając naruszony 

porządek prawny i powodując, Ŝe kibice wrócili do swoich sektorów. W trakcie zdarzenia 

obraŜeń doznało 2 pracowników słuŜby porządkowej organizatora imprezy. Zatrzymano  

3 nietrzeźwe osoby, które usiłowały wejść na stadion w trakcie meczu oraz nie stosowały 

się do poleceń słuŜb porządkowych organizatora imprezy. Ponadto, w trakcie działań 

zabezpieczających prowadzonych na terenie Sosnowca policjanci ujawnili i zabezpieczyli 

w pociągu specjalnym, którym przemieszczali się kibice Wisły Kraków, niebezpieczne 

narzędzia w postaci 7 maczet, 3 noŜy, 1 scyzoryka oraz 1 siekiery. 

 

KWP Kielce 

4 kwietnia około godz. 9.50 pomiędzy miejscowościami Miąsowa i Rudki nieustalony 

sprawca dokonał zatrzymania pociągu relacji Gdynia – Kraków, którym podróŜowało  

(w 3 ostatnich wagonach dołączonych do głównego składu) m. in. około 350 kibiców 

Lechii Gdańsk na mecz Ekstraklasy piłki noŜnej: Odra Wodzisław – Lechia Gdańsk. Po 

zatrzymaniu pociągu z podstawowej części składu wybiegła grupa około 100 męŜczyzn  

i udała się na pobliską polanę, gdzie czekała na nich kilkusetosobowa grupa innych 

męŜczyzn, po czym pomiędzy grupami doszło do bójki. W tym czasie pododdział 

zabezpieczający przejazd opuścił skład i dokonał zabezpieczenia 3 ostatnich wagonów, 

by uniemoŜliwić gdańskim kibicom opuszczenie pociągu. Na miejsce skierowano 

dodatkowe siły policyjne. Po kilku minutach uczestnicy bójki rozbiegli się, a część z nich 

wróciła do pociągu. Pociąg przemieszczono do Sędziszowa, gdzie podjęto działania  

w kierunku typowania uczestników bójki. Równolegle prowadzono działania w rejonie 

zdarzenia. W wyniku penetracji pociągu zatrzymano 35 sprawców udziału w bójce, na 

miejscu zdarzenia 45 uczestników, w efekcie dalszych czynności zatrzymano kolejne 23 



 
 
osoby (łącznie 103 sprawców). W trakcie działań Policja uŜywała siły fizycznej oraz 

kajdanek. 

 

30 października przed rozpoczęciem meczu Ekstraklasy piłki noŜnej: Korona Kielce – 

Wisła Kraków kibice obu druŜyn zaczęli wznosić na stadionie wulgarne okrzyki  

i przyśpiewki, obraŜając się nawzajem. Podczas pierwszej połowy meczu kibice Korony 

Kielce spalili wywieszone na ogrodzeniu sektorowym szaliki w barwach Wisły Kraków,  

a pod koniec przerwy w meczu, kieleccy kibice, zajmujący tzw. młyn, zaczęli 

przemieszczać się koroną stadionu w stronę sektora kibiców druŜyny gości. W trakcie 

działań w rejonie sektora buforowego, podjętych przez słuŜbę porządkową organizatora  

w celu niedopuszczenia do konfrontacji kibiców obu druŜyn, kibice Korony obrzucili sektor 

kibiców przyjezdnych racami i petardami. Na wniosek kierownika ds. bezpieczeństwa 

około godz. 21.00 do strefy buforowej wprowadzono siły Policji, które w wyniku działań 

spychających – przeprowadzonych z uŜyciem środków chemicznych i pałek słuŜbowych – 

10 minut później przywróciły porządek publiczny na stadionie. Następnie, o godz. 21.25 

grupa kibiców Korony podeszła w rejon stref buforowych z zamiarem doprowadzenia do 

konfrontacji z kibicami Wisły oraz siłami policyjnymi. Na stadion wprowadzono siły 

wsparcia, które przeprowadziły działania blokujące przy pomocy tarcz. Ponownie uŜyto 

środków chemicznych oraz pałek słuŜbowych. Działania przywracające porządek na 

obiekcie zakończono o godz. 21.57. W trakcie działań zatrzymano 4 osoby w związku  

z zakłóceniem porządku publicznego i rzucaniem niebezpiecznymi przedmiotami  

w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej. Podczas imprezy oparzeń dłoni od 

rzucanych petard doznał 1 kibic, uszkodzeniu uległa 1 pałka słuŜbowa. 

 

 

KWP Kraków 

30 maja podczas drugiej połowy meczu Ekstraklasy piłki noŜnej: Wisła Kraków – Śląsk 

Wrocław, w rejonie wejścia na stadion zgromadziło się około 300 kibiców, którzy wyszli  

z pobliskiego baru. Kibice naparli na bramę obiektu, próbując siłą wedrzeć się na 

stadion. Pracownicy słuŜby porządkowej organizatora zwrócili się do Policji o pomoc  

w interwencji na zewnątrz obiektu. Skierowani na miejsce policjanci zostali obrzuceni 

przez kibiców butelkami i kamieniami. Wobec nieskuteczności podejmowanych działań 

policjanci uŜyli plecakowych miotaczy pieprzu oraz miotacza wody. W rejon zdarzenia 

skierowano dodatkowe siły policyjne. Wskutek działań interwencyjnych kibice wbiegli do 



 
 
ogródka restauracji „U Wiślaków”, skąd zaczęli obrzucać policjantów niebezpiecznymi 

przedmiotami, wobec czego w kierunku agresywnej grupy oddano 21 strzałów 

pociskami niepenetracyjnymi i ostatecznie przywrócono naruszony porządek. W wyniku 

zdarzenia 2 policjantów doznało obraŜeń ciała, a uszkodzeniu uległo 7 kasków, 3 

radiowozy i 1 radiostacja. Zatrzymano 2 osoby (1 nieletnią). 

 

31 maja podczas rozchodzenia się kibiców Unii Tarnów po meczu III ligi piłki noŜnej: 

Unia Tarnów – Hutnik Kraków na ul. Czerwonych Klonów grupa kibiców druŜyny 

miejscowej zaczęła prowokować kibiców druŜyny gości, dąŜąc do konfrontacji siłowej.  

W trakcie zdarzenia około 100 kibiców Unii zaczęło rzucać w policjantów 

zabezpieczających sektor druŜyny przyjezdnej kamieniami, kostkami brukowymi, 

butelkami i innymi niebezpiecznymi przedmiotami. Wobec braku reakcji kibiców na 

wezwania do zachowania zgodnego z prawem policjanci przystąpili do działań 

rozpraszających, oddając 52 strzały pociskami niepenetracyjnymi i przywracając 

porządek prawny. W trakcie zdarzenia obraŜeń ciała doznało 5 policjantów. Sprawcy 

zniszczyli 3 kosze na śmiecie, 3 znaki drogowe oraz odcinek chodnika wokół stadionu. 

Zatrzymano 18 osób, w tym 8 nieletnich. 

 

KWP Lublin 

2 września po meczu I ligi piłki noŜnej: Motor Lublin – Widzew Łódź w rejonie stacji paliw 

Orlen przy al. Zygmuntowskiej w Lublinie zebrała się grupa kilkudziesięciu 

pseudokibiców Motoru, która oczekiwała na wychodzących ze stadionu kibiców 

Widzewa, z zamiarem uniemoŜliwienia im dostępu do miejsc, w których zaparkowali 

swoje samochody. Po policyjnych działaniach izolujących od siebie kibiców obu druŜyn 

grupa kibiców lubelskich zaatakowała zabezpieczających imprezę policjantów, 

obrzucając ich kamieniami i szklanymi butelkami. Następnie chuligani rozdzielili się  

i jedna grupa uciekła w stronę Parku Ludowego, a druga – za stację paliw Orlen,  

a następnie w kierunku Hali MTL. W miejsce zdarzenia wysłano siły wsparcia, które 

podjęły działania spychające agresorów w rejon parku. W trakcie interwencji policjanci 

cały czas byli obrzucani niebezpiecznymi przedmiotami. W wyniku eskalacji agresji 

kibiców ranny został 1 policjant, wobec czego zdecydowano o oddaniu salwy 

ostrzegawczej ze strzelb gładkolufowych. Wskutek tego działania pseudokibice uciekli  

w głąb parku. 

 



 
 
W tym samym czasie druga grupa pseudokibiców Motoru zaatakowała siły Policji, 

obrzucając je kamieniami, butelkami oraz elementami wyposaŜenia stacji Orlen. Wobec 

1 z najbardziej agresywnych napastników uŜyto pałek słuŜbowych. Łącznie w trakcie 

działań zabezpieczających uŜyto środków przymusu bezpośredniego w postaci pałek 

słuŜbowych i 5 pocisków CHRB-50. Ranny został 1 policjant. Zatrzymano 10 osób 

podejrzanych o dokonanie czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji. 

 

KWP Łód ź 

14 sierpnia w związku z derbowym meczem piłki noŜnej: Widzew Łódź – ŁKS Łódź 

odnotowano m. in. następujące wydarzenia: 

− Około godz. 17.20 u zbiegu Al. Piłsudskiego i ul. Sienkiewicza grupa kibiców 

ŁKS-u wysiadła z autobusu i obrzuciła kamieniami dojeŜdŜający do przystanku 

tramwaj, wybijając w nim szyby o łącznej wartości około 10000 zł. Podjęto 

działania spychające kibiców z jezdni, nie uŜywając środków przymusu 

bezpośredniego. 

− O godz. 17.40 na osiedlu Kazimierza grupa ok. 150 kibiców w barwach 

„Widzewa”, podjęła próbę siłowej konfrontacji z kibicami ŁKS-u. Policja, z uwagi 

na agresywne zachowanie osób, stosując chemiczne środki obezwładniające, 

przeprowadziła działania izolujące obie grupy. 

− Około godz. 18.05 na ul. Tunelowej doszło do próby przerwania kordonu 

oddzielającego kibiców. UŜyto środków chemicznych. Nie odnotowano osób 

poszkodowanych. Uszkodzona została kamera video ze stanu OPP KWP  

w Łodzi. Sprawców nie zatrzymano. 

− Około godz. 18.35 na terenie miasta doszło do bójki 100 kibiców Widzewa z 50 

kibicami ŁKS-u. Podczas przywracania porządku prawnego uŜyto pałek 

słuŜbowych oraz chemicznych środków obezwładniających. W  trakcie działań 

poszkodowanych zostało 4 policjantów. Zatrzymano 3 osoby za naruszenie 

nietykalności cielesnej funkcjonariuszy Policji oraz udział w bójce, w tym  

1 podejrzewanego takŜe o uszkodzenie 2 radiowozów. 

− Około godz. 20.20 w sektorze B-1 uŜyto chemicznych środków 

obezwładniających wobec kibiców obu druŜyn, którzy obrzucali się racami, 

gruzem i kamieniami. Sprawców nie zatrzymano. 

 



 
 

Łącznie obraŜeń doznało 5 policjantów (2 trafiło do szpitala na obserwację  

w związku z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu) oraz uszkodzeniu uległy 2 radiowozy  

i kamera video. Zatrzymano 8 osób. 

 

23 września w Krośniewicach, podczas powrotu kibiców Polonii Bytom z meczu Pucharu 

Polski w piłce noŜnej: Bytovia II Bytów – Polonia Bytom, wiozący ich autokar zatrzymał 

się wieczorem w okolicy budowy obwodnicy miasta. Wysiadła z niego 

kilkudziesięcioosobowa grupa kibiców, oczekiwana na miejscu przez kilkudziesięciu 

rozebranych do pasa męŜczyzn, po czym pomiędzy obiema grupami wywiązała się 

bijatyka. Widząc to, patrol monitorujący na tym odcinku przejazd kibiców zwrócił się  

o wsparcie. Na miejsce zdarzenia skierowano dodatkowe siły policyjne, jednak obie 

grupy agresorów oddaliły się z miejsca zdarzenia przed przybyciem policyjnego 

wsparcia. Na terenie działania KPP Zgierz wszystkich 72 podróŜujących autokarem 

kibiców wylegitymowano i utrwalono ich wizerunki na nośnikach audiowizualnych.  

W wyniku późniejszych ustaleń, stwierdzono, Ŝe autobus z kibicami Polonii zatrzymała 

grupa nieznanych męŜczyzn – posługując się w tym celu znakami drogowymi, które 

przeniosła z pobliskiej budowy obwodnicy Krośniewic, a następnie ustawiła na drodze 

K1 – i groŜąc zniszczeniem pojazdu, zmusiła kibiców do jego opuszczenia. Po wyjściu 

na zewnątrz bytomscy kibice zostali zaatakowani przez napastników, przed którymi 

zaczęli się bronić. 

 

3 października, podczas przejazdu pociągiem 100-osobowej grupy kibiców Zagłębia 

Sosnowiec na mecz II ligi piłki noŜnej: Elana Toruń – Zagłębie Sosnowiec, w okolicach 

wiaduktu na trasie Ignaców – Romanówka doszło do bójki pomiędzy kibicami Zagłębia  

a nieustaloną grupą męŜczyzn, która przybyła pojazdami prywatnymi. Przybyli na 

miejsce policjanci ujawnili w kompleksie leśnym znaczną ilość samochodów osobowych 

z kibicami oraz stojący pociąg osobowy. Na widok radiowozu pojazdy zaczęły oddalać 

się. Podjęte działania nie doprowadziły do zatrzymania uczestników zbiegowiska.  

Na miejscu zdarzenia ujawniono fragmenty odzieŜy wierzchniej. Z relacji pasaŜerów  

i obsługi pociągu wynika, Ŝe pociąg został zaatakowany przez grupę około 140 kibiców 

w białych koszulkach i kominiarkach, na co kibice Zagłębia zareagowali zaciągając 

hamulec ręczny. Zaparkowane pojazdy miały tablice rejestracyjne z woj. śląskiego  

i łódzkiego. Nie odnotowano strat w mieniu ani osób, które odniosły obraŜenia, 

wylegitymowano 55 kibiców z Sosnowca. 

 



 
 
KWP Olsztyn 

29 marca podczas meczu IV ligi piłki noŜnej: Granica Kętrzyn – Mazur Ełk grupa około 

150 kibiców druŜyny miejscowej oraz kibiców Mazura Ełk, wspieranych przez 

sympatyków Wigier Suwałki, wtargnęła na płytę boiska, dąŜąc do konfrontacji siłowej. 

Na wniosek organizatora imprezy, na obiekt wprowadzono siły policyjne, które rozdzieliły 

zantagonizowanych kibiców, a następnie zepchnęły ich do odpowiednich sektorów.  

W trakcie działań zatrzymano 6 uczestników bójki, w tym 1 nieletniego. Nikt nie odniósł 

obraŜeń. Nie odnotowano strat w mieniu. 

 

19 września, po rozpoczęciu meczu II ligi piłki noŜnej: Jeziorak Iława – Olimpia Elbląg,  

w trakcie wprowadzania około 200 kibiców Olimpii na stadion znajdująca się wśród nich 

około 30-osobowa grupa przerwała zabezpieczenie bramy wejściowej, a następnie 

zaatakowała słuŜby porządkowe organizatora imprezy, rzucając kamieniami, kostkami 

brukowymi oraz częściami połamanych ławek. Wprowadzony na wniosek organizatora 

pododdział Policji przywrócił przy uŜyciu pałek słuŜbowych i plecakowych miotaczy 

pieprzu naruszony porządek na obiekcie. W związku z wydarzeniem nikt nie odniósł 

obraŜeń. Zatrzymano 4 osoby. 

 

KWP Opole  

25 kwietnia podczas przemarszu z dworca PKP Opole Główne na mecz I ligi piłki 

noŜnej: Odra Opole – Motor Lublin eskortowana przez policjantów kolumna kibiców 

Motoru Lublin i Śląska Wrocław została obrzucona przez kibiców Odry Opole butelkami  

i kamieniami. W wyniku interwencji, podczas której policjanci oddali salwę ostrzegawczą 

ze strzelb gładkolufowych, kibice rozbiegli się. Wkrótce potem na terenie miasta doszło 

do bójki pomiędzy kibicami Odry i Śląska. Następnie, podczas rozprowadzania 

opolskich kibiców po zakończeniu meczu, w rejonie kas biletowych doszło do kolejnego 

aktu agresji ze strony kibiców Odry Opole, którzy obrzucili policjantów kamieniami. 

Policjanci oddali w powietrze salwę ze strzelb gładkolufowych. Nikt nie odniósł obraŜeń. 

Po meczu oraz w wyniku dalszych czynności zatrzymano 5 osób za udział w bójce, 

zakłócenie porządku publicznego, czynną napaść na funkcjonariusza Policji. 

 

 

 

 



 
 
KWP Radom 

7 listopada o godz. 4.43, podczas przejazdu kibiców Resovii na mecz II ligi piłki noŜnej: 

OKS 1945 Olsztyn – Resovia Rzeszów, 3 autokary z kibicami zostały zatrzymane na 

drodze nr 9 w okolicach miejscowości Zębiec w woj. mazowieckim przez około 150 

kibiców Motoru Lublin, którzy w tym celu posłuŜyli się odpalonymi racami. Następnie 

pomiędzy grupami doszło do bójki. Napastnicy byli uzbrojeni w noŜe, pałki, maczety i inne 

niebezpieczne narzędzia. Policjanci zabezpieczający przejazd przeprowadzili, po 

sformowaniu tyraliery, działania izolujące grupy, a następnie spychające kibiców Motoru  

w kierunku pobliskiego lasu. Podczas działań Policji czterokrotnie uŜyto plecakowych 

miotaczy pieprzu. Nikt nie odniósł obraŜeń. Nikogo nie zatrzymano. 

 

KWP Rzeszów 

28 marca przed meczem III ligi piłki noŜnej: Polonia Przemyśl – Czuwaj Przemyśl 

funkcjonariusze StraŜy Miejskiej zatrzymali grupę kibiców Czuwaju za udział  

w zbiegowisku i zakłócenie porządku publicznego. Następnie, około godz. 12.00 grupa 

około 400 kibiców Polonii, dąŜąc do konfrontacji siłowej z kibicami Czuwaju, obrzuciła 

kamieniami, metalowymi przedmiotami oraz środkami pirotechnicznymi kordon policyjny. 

W celu przywrócenia porządku publicznego policjanci oddali salwę ostrzegawczą ze 

strzelb gładkolufowych, a następnie strzały wobec agresywnej grupy i podjęli działania 

spychające przy wsparciu miotacza wody. Ponadto, po zakończeniu meczu, grupa 

kibiców Polonii obrzuciła kamieniami eskortujących policjantów, uszkadzając przy tym  

1 z radiowozów. W wyniku uŜycia przez Policję strzelb gładkolufowych, kibice rozeszli 

się. W trakcie prowadzonych działań urazów doznało 14 policjantów oraz 2 straŜników 

miejskich. 2 kibiców odniosło obraŜenia prawdopodobnie w wyniku uŜycia przez Policję 

amunicji niepenetracyjnej. Uszkodzeniu uległy 3 radiowozy, 1 miotacz wody, 5 tarcz 

ochronnych, 3 kaski ochronne, a ponadto mienie komunalne oraz prywatne. 

W związku z zabezpieczeniem imprezy uŜyto środków przymusu bezpośredniego  

w postaci siły fizycznej, pałek słuŜbowych, kajdanek, wodnych środków 

obezwładniających, gazu i 252 pocisków niepenetracyjnych. Łącznie zatrzymano 137 

osób, w tym 11 sprawców przestępstw i 126 sprawców wykroczeń. 

 

29 lipca tuŜ przed rozpoczęciem meczu Pucharu Polski w piłce noŜnej: Resovia 

Rzeszów – Raków Częstochowa z sektorów kibiców Resovii wybiegła grupa około 400 

pseudokibiców i ruszyła bieŜnią i koroną stadionu w stronę sektora dla gości, do którego 



 
 
wpuszczono pierwszych 40 kibiców. W celu niedopuszczenia do konfrontacji pomiędzy 

grupami słuŜby porządkowe organizatora bezskutecznie próbowały zapanować nad 

agresywnymi kibicami Resovii. Do kibiców – którzy rozerwali zaporę z płotków i zaczęli 

obrzucać jej elementami pracowników ochrony – zaczęli dołączać kolejni, co zmusiło 

słuŜby porządkowe do wycofania się. Wprowadzeni na stadion, na wniosek kierownika 

ds. bezpieczeństwa, policjanci zespołu strzelb gładkolufowych równieŜ zostali obrzuceni 

niebezpiecznymi przedmiotami. W wyniku oddania przez nich salwy ostrzegawczej  

i wprowadzenia na obiekt wsparcia w postaci policjantów SPAP kibice wrócili na 

wyznaczone miejsca. Równolegle siły policji pozostające na zewnątrz stadionu pilnowały 

czekających w kolejce przed wejściem pozostałych 170 kibiców z Częstochowy, którzy 

widząc, co dzieje się na trybunach, usiłowali wtargnąć na stadion. W trakcie 

prowadzonych działań Policja nie uŜywała środków przymusu bezpośredniego wobec 

kibiców; nikogo nie zatrzymano. 

 

15 sierpnia podczas meczu II ligi piłki noŜnej: Resovia Rzeszów – Olimpia Elbląg ze 

stadionu wybiegła w rejon ul. Wyspiańskiego grupa ok. 200 kibiców Resovii, dąŜąc do 

konfrontacji z grupą sympatyków w barwach Legii Warszawa, Olimpii Elbląg oraz 

Zagłębia Sosnowiec. Po przeprowadzeniu przez Policję działań blokadowych wobec 

kibiców Resovii, zepchnięto ich z powrotem na stadion. W związku z agresywnym 

zachowaniem grup chuliganów policjanci uŜyli pałek słuŜbowych oraz siły fizycznej. 

Ponadto, w tym samym czasie na obiekcie, słuŜby porządkowe organizatora imprezy 

podjęły interwencję wobec grupy kibiców gości, wobec najbardziej agresywnych osób 

uŜywając chemicznych środków obezwładniających. W związku z prowadzonymi 

działaniami nie odnotowano osób z obraŜeniami. Przed meczem zatrzymano  

2 sprawców zakłócenia porządku publicznego (1 z nich był poszukiwany celem 

doprowadzenia do ośrodka szkolno-wychowawczego). 

 

5 września, w trakcie powrotu kibiców Stali Rzeszów z meczu II ligi piłki noŜnej: 

Okocimski Brzesko – Stal Rzeszów, na ulicę Krakowską w Rzeszowie wybiegła około 

50-osobowa grupa zamaskowanych kibiców Resovii, wyposaŜonych w przedmioty 

przypominające pałki, i obrzuciła kamieniami autokar z kibicami Stali, którzy w wyniku 

tego wysiedli i usiłowali doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji z napastnikami. 

Policyjne działania zaradcze nie przyniosły oczekiwanego efektu i w obliczu eskalacji 

agresji obu grup uŜyto strzelb gładkolufowych, oddając 4 strzały ostrzegawcze 

pociskami niepenetracyjnymi, a następnie 2 strzały w kierunku najbardziej agresywnych 



 
 
kibiców Resovii. W efekcie kibice Resovii wycofali się, umoŜliwiając doprowadzenie,  

w asyście Policji, kibiców Stali do autokaru oraz ich odjazd. 

 

31 października, podczas meczu IV ligi piłki noŜnej: JKS Jarosław – MKS Sokół (impreza 

niemasowa), przebywający w swoim sektorze kibice JKS-u spoŜywali alkohol, uŜywali 

słów wulgarnych, szarpali ogrodzenie z zamiarem przedostania się na teren boiska, nie 

stosowali się do poleceń funkcjonariuszy Policji, tłukli szklane butelki oraz obnaŜali się  

i oddawali mocz w kierunku policjantów. Z uwagi na bezskuteczność prób nawiązania 

kontaktu z organizatorem imprezy – który nie podjął jakichkolwiek działań w celu 

przywrócenia porządku publicznego – oraz nasilanie się agresywnych zachowań kibiców, 

dowódca policyjnego zabezpieczenia imprezy wydał rozkaz podjęcia działań 

przywracających naruszony porządek publiczny. W wyniku uŜycia siły fizycznej, pałek 

słuŜbowych i gazu pieprzowego przywrócono naruszony porządek na obiekcie 

sportowym. Nie odnotowano osób poszkodowanych ani strat w mieniu Policji. Zatrzymano 

6 najbardziej agresywnych kibiców.  

 

 

KWP Wrocław 

22 sierpnia podczas przejazdu kibiców na mecz I ligi piłki noŜnej: GKP Gorzów Wlkp. – 

Górnik Zabrze grupa około 50 męŜczyzn wtargnęła na jezdnię skrzyŜowania dróg 

krajowych nr 3 oraz nr 12 na terenie powiatu polkowickiego, blokując ruch i zmuszając 

do zatrzymania 3 autokary wiozące około 200 kibiców Górnika Zabrze, jadących na 

mecz. PodróŜujący jednym z autokarów kibice Górnika Zabrze dokonali awaryjnego 

otwarcia drzwi oraz wybicia 2 bocznych szyb w autokarze w celu opuszczenia pojazdu  

i doprowadzenia do konfrontacji siłowej z oczekującą na jezdni grupą. W wyniku 

interwencji podjętej przez policjantów zabezpieczających przejazd do bójki nie doszło. 

Nikogo nie zatrzymano. 

 

12 września po zakończeniu meczu III ligi piłki noŜnej: Górnik Wałbrzych – Chrobry 

Głogów grupa około 150 kibiców Górnika wyłamała przęsło ogrodzenia, a następnie 

wbiegła na bieŜnię boiska i doprowadziła do konfrontacji ze słuŜbami porządkowymi 

organizatora imprezy masowej. Z uwagi na nieskuteczność działań słuŜb porządkowych, 

interwencję podjęły, na wniosek organizatora imprezy, siły policyjne. Wobec kibiców 

uŜyto wodnego środka obezwładniającego. W wyniku podjętych działań policyjnych 



 
 
zatrzymano 8 wałbrzyskich kibiców. Nie odnotowano strat w mieniu ani osób, które 

odniosły obraŜenia. 

 

27 września, podczas postoju na stacji Oborniki Śląskie pociągu rejsowego, którym 

wracało 33 kibiców Pogoni z meczu I ligi piłki noŜnej: Stal Stalowa Wola – Pogoń 

Szczecin, na wprost pociągu z terenów zalesionych wybiegło około 50 osób w szalikach 

Śląska Wrocław, wznoszących okrzyki „WKS Śląsk”. Po chwili grupa rozdzieliła się na 

podgrupy, które zaczęły wdzierać się do poszczególnych wagonów i szarpać z kibicami 

Pogoni Szczecin. Znajdujący się na stacji policjanci zabezpieczający przejazd  

(2 funkcjonariuszy) powiadomili o zaistniałej sytuacji dyŜurnego KP Oborniki Śl.,  

a następnie podjęli działania interwencyjne. W ich wyniku kibice biegnący do 

przedostatniego wagonu zawrócili, a pozostali opuścili pociąg i zaczęli się oddalać 

torowiskiem w kierunku wiaduktu i terenów zadrzewionych. W pociągu nie ujawniono strat 

w mieniu ani obraŜeń u osób. Przeprowadzona penetracja nie doprowadziła do 

zatrzymania sprawców. 

 

4 grudnia podczas meczu Ekstraklasy piłki noŜnej: Zagłębie Lubin – Legia Warszawa,  

w trakcie usuwania (na wniosek obserwatora PZPN) przez pracowników słuŜby 

porządkowej organizatora transparentu o treści „WWW.KONIEC ITI.PL”, rozwieszonego 

w sektorze zajmowanym przez kibiców Zagłębia, 1 z kibiców wtargnął na pas okalający 

murawę boiska. W chwili wyprowadzania kibica ujętego przez słuŜbę porządkową 

organizatora, 20 porządkowych zostało zaatakowanych przez grupę około 100 kibiców, 

którzy obrzucili ich kostkami brukowymi i kamieniami – pozyskanymi z pobliskiej 

budowy. W trakcie interwencji słuŜba porządkowa uŜyła wobec kibiców siły fizycznej 

oraz gazu pieprzowego. W wyniku zdarzenia 3 pracowników słuŜb porządkowych 

odniosło obraŜenia oraz został uwolniony ujęty wcześniej kibic, ponadto sprawcy 

dokonali zniszczenia 3 kasków ochronnych i tarcz o wartości co najmniej 480 zł na 

szkodę agencji ochrony. Wobec zaistniałej sytuacji organizator imprezy złoŜył pisemny 

wniosek o podjęcie interwencji przez policjantów. Do działań skierowano pododdział 

SPPP Legnica. Na widok Policji część kibiców wróciła do sektora, a wobec 

kilkudziesięciu kibiców próbujących zaatakować policjantów uŜyto pałek słuŜbowych  

i siły fizycznej. Około godz. 21.45 przywrócono porządek publiczny w rejonie stadionu. 

W wyniku podjętych działań zatrzymano 4 osoby podejrzane o rzucanie przedmiotami  

w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej. 

 



 
 
KSP 

22 sierpnia po rozpoczęciu meczu Ekstraklasy piłki noŜnej: Polonia Warszawa – Lechia 

Gdańsk, w chwili gdy na stadionie znajdowało się 279 kibiców Lechii Gdańsk, w rejon 

obiektu dojechała kolejna, 60-osobowa, grupa kibiców z Gdańska. Około 30 z nich, nie 

mając biletów wstępu na mecz, wtargnęło, po przepchnięciu pracowników słuŜb 

porządkowych organizatora imprezy, na trybuny przeznaczone dla kibiców druŜyny 

przyjezdnej, gdzie pozostało do końca meczu. W trakcie działań zabezpieczających 

Policja nie uŜywała środków przymusu bezpośredniego, nikt nie odniósł obraŜeń, nie 

odnotowano strat w mieniu. W wyniku podjętych działań zatrzymano 12 sprawców 

wdarcia się na teren masowej imprezy sportowej. 

 

 

3.4. Przypadki naruszenia porz ądku publicznego przez polskich kibiców  

w związku z masowymi imprezami sportowymi odbywaj ącymi si ę poza granicami 

Polski 

 

28 marca w Belfaście w Irlandii Północnej, przed meczem eliminacyjnym do Mistrzostw 

Świata w piłce noŜnej 2010 roku, grupa blisko 200 obywateli polskich bez barw 

klubowych ani biletów na mecz pojawiła się w centrum miasta, po czym zaczęła dąŜyć 

do konfrontacji z kibicami miejscowymi. Do pierwszego starcia pomiędzy kibicami doszło 

w miejscowym pubie, gdzie Polacy dokonali znacznych zniszczeń, następne – w rejonie 

stadionu. NajpowaŜniejsze zbiorowe zakłócenie porządku przybrało postać zamieszek 

między obiema nacjami i nie miało bezpośredniego związku z meczem. Przywrócenie 

porządku publicznego wymagało uŜycia duŜych sił i środków Policji. W wyniku zdarzenia 

14 policjantów zostało rannych. W tym samym czasie na stadionie grupa około 30 

polskich kibiców, wykorzystując całkowite zaangaŜowanie Policji w tłumienie zamieszek, 

obezwładniła stewardów i zdołała wedrzeć się na trybuny, gdzie pozostała do końca 

meczu. Ponadto, takŜe podczas meczu, polscy kibice w liczbie około 20 podpalili race  

i petardy, które rzucili w kierunku policjantów. W związku z imprezą w Belfaście 

zatrzymano łącznie 9 obywateli polskich za niszczenie mienia, zakłócenie porządku 

publicznego i posiadanie materiałów pirotechnicznych. 

W dniu 30 lipca 2009 r. przed meczem kwalifikacyjnym do Ligi Europejskiej, pomiędzy 

druŜynami Broendby Kopenhaga i Legią Warszawa doszło do konfrontacji polskich 

kibiców z policjantami duńskimi. W następstwie tych wydarzeń zatrzymanych zostało  



 
 
5 chuliganów, którzy po postawieniu zarzutów za czynna napaść na funkcjonariuszy 

 Policji zostali ukarani karami aresztu od 20 do 90 dni i zakazem wjazdu na teren 

Królestwa Danii na okres 6 lat.  

 

W dniu 10 października 2009 r. w Pradze przed meczem rundy kwalifikacyjnej do 

Mistrzostw Świata w Piłce NoŜnej w 2010 roku, pomiędzy reprezentacjami narodowymi 

Czech i Polski grupa pseudokibiców druŜyn z Górnego Śląska (Piast Gliwice, 

Szombierki Bytom, Zagłębie Sosnowiec Odra Wodzisław oraz GKS Jastrzębie) 

usiłowała dostać się na teren stadionu poprzez bariery wygradzające oraz kordony 

ochrony i  stewardów. Pseudokibice obrzucili słuŜby porządkowe racami świetlnymi oraz 

kamieniami. Do akcji wkroczyły oddziały zwarte policji czeskiej oraz policja konna, 

uŜywając wobec agresywnych pseudokibiców środków przymusu bezpośredniego  

w postaci pałek szturmowych i granatów hukowych. W wyniku podjętych działań 

zatrzymano 3 obywateli polskich, którzy będą odpowiadać za czynna napaść na 

funkcjonariusza policji. Łącznie w dniu meczu policjanci czescy podjęli interwencje 

wobec 10 polskich kibiców – związane z zakłóceniem porządku publicznego  

zakończonych postępowaniami mandatowymi.  Podczas zabezpieczenia meczu policję 

czeską wspierało 20 polskich policjantów spottersów. 

 

 

3.5. Współpraca z s ądami w zwi ązku z wydarzeniami zaistniałymi 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 2009 zatrzymano łącznie 1 316 osób, co  

w porównaniu z rokiem 2008 (2 166 osób) daje 39,2% spadek liczby zatrzymanych.  

W ciągu ostatnich kilku lat widać falowy charakter zmian w tej kategorii. Wśród osób 

zatrzymanych w 2009 roku było 274 nieletnich, w stosunku do 237 w roku 2008; co dało 

w tej kategorii utrzymuje trzyletni okres zwyŜkowy. Jednocześnie niepokoi 

powiększająca się liczba zatrzymywanych osób nieletnich, przy jednoczesnym spadku 

zatrzymań osób dorosłych. 
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LICZBA OSÓB ZATRZYMANYCH SUMA EKSCESÓW CHULIGAŃSKICH I ZBIOROWYCH NARUSZEŃ PRAWA

 

Do sądów skierowano 947 spraw o wykroczenia popełnione w związku  

z masowymi imprezami sportowymi, tj. o 373 mniej niŜ w roku 2008; wśród nich 803 

sprawy dotyczyły meczów piłki noŜnej. W porównaniu z rokiem 2008 w związku  

z meczami piłki noŜnej do sądów skierowano o 392 wnioski mniej. W postępowaniu 

przyśpieszonym rozpatrywanych było 335 spraw, tj. o 75 mniej niŜ w roku 2008. 

  

W związku z wydarzeniami podczas masowych imprez sportowych w 656 

przypadkach (o 300 przypadków mniej niŜ w roku poprzednim) Policja wnioskowała  

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

środek karny w 760 przypadkach. Do sądów dla nieletnich skierowano 195 153 

wniosków o ukaranie – o 42 więcej niŜ w roku 2008 (153 wnioski). 
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Ilośc skierowanych wniosków do sądów dla nieletnich

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
4. PODSUMOWANIE 

 

Na podstawie danych za 2009 rok, w odniesieniu do roku 2008 moŜna 

przedstawić następujące wnioski: 

 

1) O 6% spadła ogólna liczba imprez masowych. Zmalała takŜe o 7,8% liczba 

sportowych imprez masowych zabezpieczanych przez Policję. W 2009 roku 

odnotowano łącznie 5 741 masowych imprez sportowych; dla porównania –  

w 1999 roku przeprowadzono ich 16 805. Przyglądając się zestawieniom  

z ostatnich 10 lat, zauwaŜamy, Ŝe liczba imprez sportowych rokrocznie ulega 

obniŜeniu; wyjątkiem był rok 2006, w którym odnotowano nieznaczny wzrost ilości 

masowych imprez sportowych. Wartość osiągnięta w roku ubiegłym jest najniŜsza 

w ciągu ostatnich 10 lat. Spadkowi o 3,6% uległa teŜ liczba zabezpieczonych 

imprez masowych o charakterze kulturalnym (z 4 650 w roku 2008 do liczby 

4 481 w roku 2009). 

 

2) Prawie o 12% zmniejszyła się ogólna liczba policjantów zaangaŜowanych  

w zabezpieczenie imprez masowych, (z 327 748 do 288 028 policjantów), przy 

jednoczesnym 15,8% spadku liczby policjantów kierowanych do zapewnienia 

bezpieczeństwa podczas masowych imprez sportowych. Natomiast o 2,3% 

wzrosła liczba policjantów kierowanych do zabezpieczenia imprez masowych  

o charakterze kulturalnym. 

 

3) O 0,5% wzrosły koszty poniesione przez Policję w związku z zabezpieczeniem 

imprez masowych. Przy czym po raz pierwszy od kilku lat odnotowano znaczny, 

bo 12%, spadek kosztów poniesionych w związku z zabezpieczeniem masowych 

imprez sportowych. Natomiast w związku z zabezpieczaniem imprez  

o charakterze kulturalnym Policja wydała 13 393 000 zł, co stanowi wzrost  

o 36,2 % względem roku 2008. Biorąc pod uwagę znaczny wzrost cen paliw oraz 

innych usług w ubiegłym roku, moŜna stwierdzić, Ŝe w kategorii policyjnych 

kosztów związanych z zabezpieczaniem masowych imprez sportowych 

niewątpliwie osiągnięto bardzo dobry wynik. Wpłynęły na to głównie dwa czynniki: 

lepsze gospodarowanie potencjałem ludzkim i sprzętowym oraz standardy 



 
 

bezpieczeństwa wprowadzone nową ustawą o bezpieczeństwie imprez 

masowych. 

 

4) Poprawie uległ poziom bezpieczeństwa podczas imprez, gdyŜ w 2009 roku 

odnotowano 50 zbiorowych naruszeń prawa, w porównaniu z 57 zdarzeniami  

o tym charakterze w 2008 (spadek o 12,3%). Wartość ta zmalała tak w kategorii 

masowych imprez sportowych (o 10,9%), jak pozostałych imprez masowych  

(o 50%), tendencja spadkowa zaś utrzymuje się tu od 2007 roku.  

 

5) Nastąpił spadek liczby ekscesów chuligańskich podczas masowych imprez 

sportowych, których odnotowano 188, wobec 222 zaistniałych w 2008 r. 

 

6) Na 50 zbiorowych naruszeń prawa aŜ 49 przypadło na masowe imprezy 

sportowe. Spośród tych 49 aŜ 45 zbiorowych naruszeń prawa popełniono  

w związku z meczami piłki noŜnej. Cały czas więc utrzymuje się wysoki stopnień 

agresji kibiców piłkarskich, czemu sprzyja między innymi nadal niski poziom 

bezpieczeństwa, zapewniany przez organizatorów tych imprez. 

 

7) Rok 2009 był kolejnym, w którym odnotowano wzrost liczby policjantów, którzy 

odnieśli obraŜenia podczas przywracania naruszonego porządku publicznego. 

ObraŜeń odniosło 80 policjantów, co w odniesieniu do roku poprzedzającego  

(61 policjantów) stanowi wynik gorszy o 31,1%. Wśród funkcjonariuszy Policji, 

którzy odnieśli obraŜenia, aŜ 76 doznało ich w związku z masowymi imprezami 

sportowymi. Zjawisku temu towarzyszył olbrzymi, bo o 975,6%, wzrost strat 

poniesionych w mieniu policyjnym – tj. z 35 454 zł w 2008 roku do 381 344 zł  

w 2009.  

 

8) W związku z naruszeniami prawa popełnionymi na imprezach masowych 

zatrzymano łącznie 1 971 osób, (w roku poprzedzającym 3 247 osób). Przyczyn 

takiego stanu (spadku wartości o 39,3 %) moŜna upatrywać w ogólnym spadku 

liczby imprez masowych (o 6 %), zaangaŜowanych policjantów (o 12 %)  

i zbiorowych naruszeń prawa (o 12,3 %). Wśród zatrzymanych znalazło się  

297 nieletnich, czyli o 25 osób więcej niŜ w 2008 roku. 



 
 
9) Do sądów skierowano łącznie 1 177 spraw w związku z wykroczeniami 

popełnionymi podczas imprez (w roku 2008 - 1 559 - spadek o 24,6%). 

 

10) Zmniejszyła się takŜe (o 9,4%) liczba spraw skierowanych do sądów  

w związku z przestępstwami – z 757 spraw w roku 2008 do 686 w 2009. 

 

11) Sądy orzekły 683 wyroki zakazu wstępu na imprezy masowe, co  

w porównaniu z rokiem ubiegłym (560 wyroków) stanowi wzrost o 22%. Według 

danych na dzień 21 stycznia 2010 roku w policyjnym rejestrze figuruje 1 621 osób 

objętych aktualnymi zakazami wstępu na imprezy masowe. 

 

Na podstawie przedstawionych danych naleŜy przyjąć, Ŝe poziom 

bezpieczeństwa na terenie kraju ulega systematycznej, aczkolwiek powolnej, poprawie. 

Rokrocznie obserwowany jest spadek liczby najbardziej niebezpiecznych wydarzeń – 

zbiorowych naruszeń prawa. Zjawiskiem szczególnie negatywnym w związku  

z imprezami o charakterze kulturalnym, jest zwiększanie się z roku na rok liczby 

ekscesów chuligańskich. 

 

Coraz efektywniejsze – w przypadku masowych imprez sportowych – 

gospodarowanie posiadanym potencjałem przyniosło w 2009 roku wymierną korzyść  

w postaci oszczędności poczynionych w Policji. Na efektywność tę niewątpliwy wpływ 

miało aktywne prowadzenie przez Policję rozpoznania w zakresie zagroŜeń ze strony 

kibiców sportowych oraz restrykcyjne regulacje dotyczące bezpieczeństwa 

przeprowadzanych imprez – wprowadzone w nowej ustawie o bezpieczeństwie imprez 

masowych.  

Tak jak w latach poprzednich, największe zagroŜenia w 2009 roku powodowane 

były przez kibiców piłki noŜnej, w nielicznych uczestniczyli ponadto sympatycy sportu 

ŜuŜlowego. O ile problem zagroŜeń ze strony kibiców piłkarskich dotyczy praktycznie 

całego terytorium kraju, o tyle w przypadku sportu ŜuŜlowego największe zagroŜenia dla 

bezpieczeństwa i porządku publicznego zdiagnozowano na terenach województw 

lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. NaleŜy podkreślić przy tym, Ŝe wzrasta liczba 

wydarzeń do jakich dochodzi podczas przemieszczania się uczestników imprez.  

Poszukując odpowiednich rozwiązań Policja koncentruje się na prowadzeniu 

wnikliwego rozpoznania zagroŜeń w związku z organizowanymi imprezami, a następnie 



 
 
na moŜliwie najbardziej efektywnym wykorzystaniu posiadanych sił  

i środków w czasie działań policyjnych, kierując się zasadą bezwzględnego ścigania 

sprawców przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami masowymi. 

 

W celu wyeliminowania negatywnych zjawisk i zachowań powodowanych przez 

kibiców sportowych, kontynuowana jest współpraca z organizatorami imprez sportowych 

i związkami sportowymi. Niebagatelne znaczenie ma tu budowanie świadomości 

prawnej oraz restrykcyjne egzekwowanie od organizatorów imprez masowych wymogów 

bezpieczeństwa, w szczególności tych określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez 

masowych.  

DąŜąc do wyeliminowania negatywnych zjawisk, zdarzeń stanowiących 

naruszenie przepisów k.k., k.w, i ustaw szczególnych, do jakich dochodzi podczas 

przemieszczania się grup uczestników imprez, Policja współpracuje z przewoźnikami,  

w szczególności kolejowymi, zwracając szczególną uwagę na rzetelność  

i terminowość wymiany informacji. 

Pomimo efektywniejszego, a więc skutkującego oszczędnościami, gospodarowania 

posiadanym potencjałem sił i środków w obszarze masowych imprez sportowych, koszty 

poniesione w związku z imprezami o charakterze kulturalnym znacznie przewyŜszyły  

te poniesione w roku 2008 i zawaŜyły na nieznacznym wzroście ogółu kosztów 

poniesionych przez Policję w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas imprez 

masowych. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe duŜa aktywność w zakresie typowania i zatrzymywania 

sprawców przestępstw i wykroczeń, połączona z prawidłowym dokumentowaniem 

procesowym popełnianych czynów, a takŜe postawa wymiaru sprawiedliwości wobec 

sprawców, zaowocowały w 2009 roku znacznym wzrostem liczby orzeczonych wyroków. 

 

W zakresie przestrzegania regulacji wynikających z nowej ustawy  

o bezpieczeństwie imprez masowych nadal wiele zastrzeŜeń budzą rozwiązania 

osobowo-techniczne stosowane przez organizatorów imprez sportowych, szczególnie  

w odniesieniu do systemów rejestrujących zachowania uczestników imprez, 

pozwalających na ich identyfikację. 

 

 

 



 
 

WaŜnym zagadnieniem, na które naleŜy zwrócić uwagę, jest takŜe stosowanie się 

(a raczej jego brak) do wymogów ustawy dotyczących przeszkolenia, ubioru  

i wyposaŜenia słuŜb porządkowych organizatorów imprez. Doświadczenia z lat 

poprzednich wskazują bowiem prawdopodobieństwo wystąpienia znacznych odstępstw 

od norm ustawowych. Istotnym jest takŜe to, Ŝe tak jak w poprzednich latach, 

przedstawiciele organu wydającego zezwolenie na przeprowadzenie imprezy nie 

zawsze dokonują później kontroli zgodności przebiegu imprezy z warunkami wydanego 

zezwolenia. 

Dodatkowo elementem, który powinien skupić większą uwagę organizatorów 

imprez masowych jest częste (pomimo ustawowego zakazu) stosowanie na stadionach 

środków pirotechnicznych. Ich stosowanie, w opinii kibiców, sprawia Ŝe widowiska 

sportowe zyskują na atrakcyjności, jednak kierując się bezpieczeństwem naleŜy 

wskazać potrzebę większej aktywności słuŜb porządkowych organizatorów imprez przy 

ujawnianiu przypadków wnoszenia „pirotechniki” na stadiony i skutecznego eliminowania 

uŜywania jej w trakcie meczów. 
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