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Elektroniczna Książka Osób Zatrzymanych
Elektroniczna Książka Służby Dyżurnego
ang. Explosive Ordnance Disposal, pol. niszczenia amunicji
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ang. European Stadium & Safety Management Association, pol.
Europejskie Stowarzyszenie Szefów Bezpieczeństwa na
Stadionach Piłkarskich
ang. European Policing Football Training Project
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ang. European Police Office, pol. Europejski Urząd Policji
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Podręcznik z zaleceniami w zakresie międzynarodowej współpracy
policyjnej oraz w zakresie działań prewencyjnych i kontrolnych
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ang. Interpol Major Event Support Team, pol. Interpolowska Grupa
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ang. International Maritime Satellite, pol. Międzynarodowa Morska
Organizacja Satelitarna
inspector
ang. International Criminal Police Organization pol.
Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych
ang. Internet Protocol
to cyfrowa funkcja systemu MOTOTRBO, za pomocą której można
połączyć maksymalnie 15 przemienników w jednym lub kilku
miejscach, tworząc stabilną, lokalną lub rozległą sieć łączności
ang. information technology, pol. technologia informacyjna
i tym podobne
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Komenda Główna
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Komenda Miejska Policji
komisarz
Komisariat Policji
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Komenda Powiatowa Policji
Krajowa Rada Ministrów
Komenda Rejonowa Policji
Krajowy System Informacyjny Policji
Komenda Stołeczna Policji
Krajowy Sztab Operacyjny
Klub Sportowy Zakładów Ostrowieckich
Kodeks Wykroczeń
Komenda Wojewódzka Policji
ang. Local Area Network, pol. Sieć Lokalna
ang. Law Enforcement Working Party, pol. Grupa Robocza ds.
Egzekwowania Prawa
Lotnictwo Policji
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Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
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miesiąc
Mobilne centrum Monitoringu
ang. Microcomputer System
Mistrzostwa Europy
Ministerstwo Edukacji Narodowej
ang. Modular Integrated Communications Helmet
Resortowa sieć teleinformatyczna przeznaczona do użytku
w resorcie obrony narodowej
Miejski Klub Sportowy
młodszy aspirant
młodszy inspektor
milion
Ministerstwo Obrony Narodowej
Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji
ang. Memorandum of Understanding, pol. Deklaracja
Uzgodnieniowa
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Miejski Sztab Operacyjny
Ministerstwo Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej
Miejskie Zakłady Komunikacyjne
ang. National Football Information Points, pol. narodowy punkt
informacyjny dla piłki nożnej
Nieetatowa Grupa Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego
Nieetatowy Oddział Policji
Numer
ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
System Opracowywania Dokumentów Niejawnych
około
Operacja Policyjna
Opieka Psychologiczna i Psychoedukacja
Oddział Prewencji Policji
Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna 112
przeciwpożarowy
paragraf
ang. Personal Computer, pol. komputer osobisty
Policyjne Centrum Dowodzenia
Grupa Robocza ds. Współpracy Policji
Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych
Polska Grupa Energetyczna
Państwowe Gospodarstwo Rolne
Państwowa Inspekcja Sanitarna
punkt
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Polski Złoty
Plecakowy Miotacz Pieprzu
Platforma Obywatelska
podinspektor
podkomisarz
Sprawdzenia przez Policję osób ubiegających się o akredytację
ang. Project Portfolio Management, pol. System Zarządzania
Projektami
Psychologia Policyjna Stosowana
Państwowa Straż Pożarna
Policyjna Sieć Transmisji Danych
Strefa Publicznego Oglądania Meczów
poważne zagrożenie
Polska Żegluga Bałtycka
Polskie Zakłady Lotnicze
Polski Związek Piłki Nożnej
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Ręczny Miotacz Pieprzu
Rzeczpospolita Polska
Rentgen
Rada Unii Europejskiej
Sekcja Antyterrorystyczna
ang. Synchronous Digital Hierarchy
Straż Graniczna
ang. Subscriber Identity Module, pol. moduł identyfikacji abonenta
System Informacyjny Schengen
Stanowisko Kierowania
Szybka Kolej Miejska
Sekcja Lotnictwa Policyjnego
System Łączności Rządowej Jawnej
ang. Serious Organised Crime Agency pol. Agencja ds. Zwalczania
Poważnej Przestępczości Zorganizowanej
Straż Ochrony Kolei
Szkoła Policji
Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji
Stołeczne Stanowisko Kierowania
Grupy Sterująca
ang. secured Trans European Services for Telematics between
Administration, pol. zabezpieczona transeuropejska telematyczna
sieć komunikacyjna między organami administracji
Spotters Team Polska
Systemu Utajnionej Łączności Telekopiowej Policji
Święty
System Wspomagania Dowodzenia
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
sztuka
ang. TErrestrial Trunked Radio, pol. Ogólnoświatowa sieć cyfrowej
łączności trankingowej
Platforma wymiany doświadczeń (grupa ds. piłki nożnej)
Technologie Informatyczne
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fr. Transports Internationaux Routiers, pol. Międzynarodowy
Tranzyt Drogowy
to jest
ang. Team Security Liaison Officer, pol. Oficer Łącznikowy
Do Spraw Bezpieczeństwa
Unia Europejska
ang. Union of European Football Associations, pol. Unia
Europejskich Związków Piłkarskich
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ulica
Ustawa o Bezpieczeństwie Imprez Masowych
ang. uninterruptible power supply, pol. zasilacz awaryjny
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ang. Very High Frequency pol. bardzo wysoka częstotliwość
ang. Very Important Person, pol. bardzo ważna osoba
Venue Management Working Group
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Wydział Doskonalenia Zawodowego
Wydział Łączności i Obsługi Informatycznej
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Wojsko Polskie
Wydział Psychologów Policyjnych
Wydział Ruchu Drogowego
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Wydział do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw
wyżej wymieniony
Wojskowe Zgrupowania Zadaniowe
z ograniczoną odpowiedzialnością
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Zintegrowana Koncepcja Bezpieczeństwa
Zarząd Lotnictwa Policji
Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy
Zespół Promocji Bezpieczeństwa Publicznego
Żandarmeria Wojskowa
Zautomatyzowany Wóz Dowódczy
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I. WSTĘP
W dniu 18 kwietnia 2007 roku w Cardiff Michel Platini, Prezydent UEFA
(Union of European Football Associations) wskazał gospodarzy Turnieju Finałowego Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Organizacja Turnieju UEFA EURO 2012 została
powierzona do wspólnej realizacji Polsce i Ukrainie. Polska w ramach przygotowań do tej
imprezy zobowiązana została do zaplanowania i zrealizowania różnego rodzaju przedsięwzięć,
które były konieczne dla organizacji i prawidłowego przebiegu Turnieju. Jednym z zasadniczych
celów, jaki musiał osiągnąć gospodarz imprezy, postawionym przez organizatora
przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Turnieju oraz porządku
publicznego w miejscach prowadzenia rozgrywek, na trasach przemieszczania się kibiców
i uczestników imprezy, w public viewing – miejscach publicznego oglądania meczów, środkach
komunikacji publicznej oraz miejscach oficjalnych Turnieju. Zasadnicza część
odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa podczas Turnieju spoczywała na polskiej
Policji.

Prowadzone w Policji przygotowania do tego międzynarodowego wydarzenia
uwzględniały zdobyte doświadczenia i dobre praktyki, które zastosowane zostały przez policje
i służby porządku publicznego innych państw organizatorów takich imprez w latach
wcześniejszych, a które musiały zostać zaimplementowane na grunt polski.
Zdefiniowano innowacyjne obszary, których przygotowanie i wdrożenie było niezbędne dla
przygotowania Policji do zabezpieczenia Turnieju. Okres przygotowań zamknął etap
diagnozowania problematyki oraz sposobu i systemu rozwiązań przyjętych przez służby
porządku publicznego innych państw, podczas tak dużej i rozciągniętej w czasie
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międzynarodowej imprezy sportowej. Kolejne kroki zdeterminowane były przygotowaniem
ogólnopolskiej operacji policyjnej zabezpieczenia Turnieju oraz prowadzeniem współpracy
i wymiany informacji ze służbami, podmiotami i instytucjami pozapolicyjnymi oraz policjami
innych państw (Milicją Ukrainy) w tym zakresie. Obszary i związane z nimi przedsięwzięcia
w ramach prowadzonych przygotowań na poziomie taktycznym i operacyjnym ulegały ewaluacji
podczas całego procesu przygotowań do Turnieju.
Policja w trakcie przygotowań do zabezpieczenia Turnieju poszukiwała sprawdzonych
i skutecznych rozwiązań, które pozwoliły na profesjonalne wykonanie stawianych przed
tą formacją zadań. Głównym celem było przyjęcie formuły, która połączyła wykonywanie
ustawowych zadań Policji z poszanowaniem dla specyficznej i spontanicznej atmosfery
kibicowania podczas tak dużej, międzynarodowej imprezy. Realizacja wszystkich działań oparta
została na trzech filarach zawierających w sobie filozofię działania polskiej Policji, trzy elementy
zintegrowanego bezpieczeństwa wynikające z rekomendacji Europejskiej Federacji Piłkarskiej
UEFA oraz współpracę z kibicami opartą na instytucji policjanta spottersa.
Wydział Operacyjny Głównego Sztabu Policji KGP wypracował filozofię działania
wszystkich rodzajów służb policyjnych, która w skrócie nazwana została „3xT”, stanowiąc
pierwszy filar działania. Jej elementami są:
 Troska, rozumiana, jako służebna rola policjantów wobec kibiców, polegająca
na sprawowaniu swoistej opieki nad kibicami, uzupełniona o zadania informowania
o przyjętych rozwiązaniach komunikacyjnych, porządkowych, ułatwieniach i możliwych
trudnościach – szczególnie wobec kibiców spoza terytorium Polski;

Źródło: materiały własne Policji

 Tolerancja, rozumiana, jako wyrozumiałość dla często głośnych i odbiegających
od standardowych zachowań, sposobów wyrażania emocji przez kibiców, którzy w głównej
mierze „bawili się” na ulicach polskich miast. Polscy policjanci, działając w pełni
poszanowania prawa, nie reagowali w czasie Turnieju w sposób bezwzględny i „służbowy”
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na drobne wykroczenia, ale szukali dialogu z kibicami i starali się zrozumieć tę specyficzną
atmosferę święta sportowego;

Źródło: materiały własne Policji

 Tłumienie, czyli będące ostatecznością, szybkie i profesjonalne działanie pododdziałów
prewencji Policji, polegające na „chirurgicznej” ingerencji w sytuacjach zbiorowych zakłóceń
porządku publicznego, połączone z zatrzymywaniem osób łamiących prawo
i przejawiających agresję, a następnie na wycofaniu sił oraz przywróceniu stanu
pierwotnego.

Źródło: materiały własne Policji
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Mając świadomość, iż zmiana mentalności polskich policjantów oraz polskiego
społeczeństwa, musi dokonać się w okresie poprzedzającym Turniej, koniecznością stało się
systematyczne wdrażanie powyższych rozwiązań. Włączenie w realizację powyższej filozofii
również służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, przy jednoczesnym wsparciu
władz, pomogło w edukacji i dialogu na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz przygotowaniu
struktur administracyjnych, samorządowych i społeczeństwa do wyzwania, jakim niewątpliwie
był Turniej.
Operacja policyjna pod kryptonimem „HAT TRICK 2012”, uwzględniała również trzy
elementy zintegrowanego bezpieczeństwa, stanowiące drugi filar filozofii działania Policji
podczas Turnieju, które zawarte zostały w Zintegrowanej koncepcji bezpieczeństwa UEFA
EURO 2012, tj.:
 Zabezpieczenie imprezy (security) – działania gwarantujące bezpieczeństwo rozumiane,
jako ogół skoordynowanych przedsięwzięć, podejmowanych przez podmioty i instytucje
w celu zapewnienia fizycznego bezpieczeństwa osobom biorącym udział w imprezie oraz
społecznościom lokalnym;
 Obsługa (service) – działania i środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa
rozumiana, jako stworzenie warunków do sprawnego przeprowadzenia imprezy;
 Bezpieczeństwo (safety) – poczucie niezakłóconej atmosfery święta piłkarskiego
i gwarancja pewności spokoju oraz eliminacji zdarzeń, sytuacji, okoliczności stwarzających
zagrożenie dla Turnieju i jego uczestników rozumiane, jako subiektywne odczucie
uczestnika imprezy, że zostały spełnione wszelkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa
przez podmioty i instytucje, biorące udział w zabezpieczeniu Turnieju.
Trzecim filarem filozofii działań polskiej Policji, łączącym i w pełni wykorzystującym
potencjał wszystkich elementów stanowiących o zapewnieniu na najwyższym poziomie
bezpieczeństwa Turnieju była instytucja policjanta spottersa. Działania podejmowane przez
policjantów spottersów podczas zabezpieczenia Turnieju oraz imprez towarzyszących miały
kluczowe znaczenie dla bezpiecznego przebiegu imprezy w obszarze identyfikowania
i natychmiastowej eliminacji zagrożeń pojawiających się ze strony kibiców.

Policjanci z grupy Spotters Team Polska realizujący zadania podczas Turnieju UEFA EURO 2012
Źródło: materiały własne Policji
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Policjanci z grupy Spotters Team Polska realizujący zadania podczas Turnieju UEFA EURO 2012
Źródło: materiały własne Policji
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II. PROCES PRZYGOTOWAŃ (poziom KGP, poziom KWP/KSP)

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

Mapa drogowa Policji do UEFA EURO 2012
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Przygotowania Policji do zabezpieczenia UEFA EURO 2012

Zintegrowana Koncepcja Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 (ewaluacja)
Koncepcja Przygotowania Policji do
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012

Koncepcja realizacji operacji
policyjnej pod kryptonimem
‘MISTRZOSTWA EUROPY 2012”
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Szkolenia językowe dla policjantów

Przygotowania Policji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 trwały
od kwietnia 2007 roku, od chwili przyznania Polsce prawo do organizacji tego
międzynarodowego wydarzenia. Na linii czasu, zbliżając się do rozpoczęcia Turnieju rozszerzał
się wachlarz przygotowywanych i realizowanych przedsięwzięć.
Prowadzone treningi sztabowe oraz ćwiczenia dowódczo – sztabowe z udziałem
wydzielonych sił i środków, miały swoje odzwierciedlenie w dokumentacji planistycznej operacji
policyjnej pod krypt. „HAT TRICK 2012”.
Pełna gotowość do działań została już w 2010 roku wyznaczona na dzień
15 maja 2012 roku godz. 08.00.

 struktury zarządzające przygotowaniami,
Podstawy prawne prowadzenia w Policji przygotowań do Turnieju Finałowego
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012:
 Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;
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KOMITET ORGANIZACYJNY
MISTRZOSTW EUROPY
w PIŁCE NOŻNEJ
EURO 2012

KOMITET ds. BEZPIECZEŃSTWA
MISTRZOSTW EUROPY
w PIŁCE NOŻNEJ
UEFA EURO 2012

(Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 lutego 2008 r.)

(Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 12 maja 2010 r.)

KOMITET ds. KOORDYNACJI
ORGANIZACJI FINAŁOWEGO
TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY
w PIŁCE NOŻNEJ
UEFA EURO 2012
(Zarządzenie Nr 6 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 10 lutego 2012 r.)

Zespół ds. koordynacji działań służb podległych
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
w związku z organizacją Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej EURO 2012
(Zarządzenie Nr 9 MSWiA z dnia 16 stycznia 2008 r., z późn. zm.*)
*Zarządzenie Nr 57 MSWiA z dnia 4 lipca 2008 r.
Zarządzenie Nr 52 MSWiA z dnia 31 grudnia 2009 r.

Zespół ekspercki do przygotowania Policji do
realizacji zadań […] podczas […] EURO 2012
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji
do koordynacji działań Policji
(Decyzja Nr 61 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 marca 2010 r.)

 Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie
utworzenia Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012;

RADA MINISTRÓW

Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2008 roku
w sprawie utworzenia Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012

Przewodniczący Komitetu – Prezes Rady Ministrów

Wiceprzewodniczący:

- Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki
- Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji;

Członkowie:

- Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
- Minister Sportu i Turystyki
- Minister Infrastruktury

Marszałek Woj. Śląskiego

Prezydent (m. st. Warszawy, Wrocławia,
Poznania, Gdańska, Krakowa)

Przewodniczący Klubu
Parlamentarnego (PO, PiS)

Przewodniczący Klubu Poselskiego
(Lewica i Demokraci, PSL)

Prezes zarządu spółki PZPN
– EURO 2012 Polski spółka z o. o.

Dyrektor Turnieju EURO 2012 w Polsce

 Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie powołania
Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;
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RADA MINISTRÓW
Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie Komitetu do spraw bezpieczeństwa
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

Przewodniczący Komitetu – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wiceprzewodniczący Komitetu – Minister Sportu i Turystyki
Przedstawiciele Ministerstw (Finansów,
Infrastruktury, Obrony Narodowej,
Sprawiedliwości,
Spraw Zagranicznych, Zdrowia)

Sekretarz Kolegium
do Spraw Służb Specjalnych

Szef Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Prokurator Generalny

Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej

Komendant Główny Policji

Komendant Główny Straży Granicznej

Szef Biura Ochrony Rządu

Dyrektor Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa

Wojewoda (Dolnośląski, Lubelski,
Mazowiecki, Podkarpacki, Pomorski,
Wielkopolski)

Szef Służby Celnej

Komendant Główny
Żandarmerii Wojskowej

W ramach prac Komitetu […] powołanych zostało kilka zespołów w prace, których
zaangażowana została również Policja:










Zespół do spraw analizy ryzyka, zadaniami zespołu było – opracowanie wytycznych
dotyczących jednolitej metodologii analizy ryzyka w poszczególnych obszarach programu
bezpieczeństwa UEFA EURO 2012, w oparciu o wypracowaną metodologię przygotowanie
dokumentu pod nazwą „analiza ryzyka – kompetencje i reagowanie (scenariusze działania)
w programie bezpieczeństwa UEFA EURO 2012”, opracowanie trybu bieżącej aktualizacji
wdrożonego instrumentu pod ww. nazwą). Przewodniczącym zespołu był Dyrektor Biura
Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji.
Zespół ekspercki do spraw oceny bezpieczeństwa organizacyjnego i infrastruktury
stadionów UEFA EURO 2012, zadaniami zespołu było – zapewnienie właściwego poziomu
bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich UEFA EURO 2012. Przewodniczącym zespołu
był Krajowy Koordynator ds. Stadionów w Spółce PL 2012.
Zespół do spraw opracowania i realizacji polityki informacyjnej Programu
Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w Polsce,
do zadań, którego należało zapewnienie kompleksowego i spójnego przygotowania
i realizacji polityki informacyjnej Programu Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012 w Polsce. Przewodniczącym zespołu był przedstawiciel
PL 2012 Spółki z o. o.
Zespół do spraw zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych
i nuklearnych – CBRN, do zadań, którego należała koordynacja działań podejmowanych
przez podmioty uczestniczące w Programie Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012 w Polsce w zakresie wykrywania, przeciwdziałania i usuwania
skutków zagrożeń CBRN. Przewodniczącym zespołu był przedstawiciel MSW.
Zespół
Organizacyjny
Międzynarodowej
Konferencji
Uzgodnieniowej
„Bezpieczeństwo Imprez Sportowych w aspekcie priorytetu polskiej Prezydencji oraz
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012”, do zadań, którego należało
przygotowanie i przeprowadzenie Konferencji. Przewodniczącym zespołu był – I Zastępca
Komendanta Głównego Policji.
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 Zarządzenie Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie Komitetu
do spraw Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012;

RADA MINISTRÓW
Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie Komitetu do spraw Koordynacji
Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

Przewodniczący Komitetu – Minister Sportu i Turystyki
Wiceprzewodniczący Komitetu – Minister Spraw Wewnętrznych
Minister Administracji i Cyfryzacji
Minister Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej

Wojewoda Dolnośląski
Wojewoda Pomorski

Minister Zdrowia

Wojewoda Małopolski
Wojewoda Wielkopolski

Przedstawiciel Ministra Obrony
Narodowej

Wojewoda Mazowiecki

Przedstawiciel Ministra
Sprawiedliwości

Prokurator Generalny

Przedstawiciel Ministra
Spraw Zagranicznych
Przedstawiciel Szefa
Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów

Prezydent Miasta: Gdańska, Krakowa
Poznania, Warszawy, Wrocławia

Przedstawiciel
PL 2012 Spółka z o. o.

 Zarządzenie nr 9 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2008 roku
w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań służb podległych Ministrowi
Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej EURO 2012.

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Zarządzenie nr 9 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2008 roku
w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012

Przewodniczący Zespołu - Podsekretarz Stanu w MSWiA
Wiceprzewodniczący Zespołu - Dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru w MSWiA
Dyrektor Departamentu
Administracji Publicznej
MSWiA

Dyrektor Departamentu
Budżetu MSWiA

Dyrektor Departamentu
Unii Europejskiej
i Współpracy Międzynarodowej
MSWiA

Dyrektor Departamentu
Kontroli, Skarg i Wniosków
MSWiA

Dyrektor Departamentu
Ewidencji Państwowych
i Teleinformatyki MSWiA

Dyrektor Departamentu
Zdrowia MSWiA

Komendant Główny Policji

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Główny
Straży Granicznej

Szef Biura Ochrony Rządu
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 roku w sprawie wykazu
przedsięwzięć EURO 2012 (Dz. U. Nr 192, poz. 1385, z późn. zm.);
 Decyzja Nr 936 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie
powołania Zespołu Zarządzającego do spraw przygotowania policyjnego zabezpieczenia
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „EURO 2012” oraz powołania pełnomocnika
do koordynacji działań Policji w tej sprawie. Przedmiotowy dokument został zaktualizowany
Decyzją Nr 77 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 lutego 2009 roku zmieniającą
decyzję w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do spraw przygotowania policyjnego
zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „EURO 2012” oraz powołania
pełnomocnika do koordynacji działań Policji w tej sprawie;
 Decyzja Nr 61 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie
powołania zespołu eksperckiego do przygotowania Policji do realizacji zadań w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej EURO 2012 oraz powołania Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji
do koordynacji działań Policji w tej sprawie.

POLICJA
Decyzja nr 61 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 marca 2010 roku
w sprawie powołania zespołu eksperckiego do przygotowania Policji do realizacji zadań w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 oraz powołania Pełnomocnika
Komendanta Głównego Policji do koordynacji działań Policji w tej sprawie.

Komendant Główny Policji
Zastępca Komendanta Głównego Policji
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. koordynacji działań Policji
Przewodniczący zespołu eksperckiego ds. EURO 2012

Zespół ds. EURO
(Główny Sztab Policji KGP)

Gabinet KGP

Biuro Prawne KGP

Biuro Finansów KGP

Biuro Kadr i Szkolenia
KGP

Biuro Międzynarodowej
Współpracy Policji KGP

Biuro Kontroli KGP

Centralne Laboratorium
Kryminalistyczne KGP

Biuro Ochrony Informacji
Niejawnych KGP

Biuro Wywiadu
Kryminalnego KGP

Biuro Prewencji KGP

Centralne Biuro Śledcze

Biuro Ruchu Drogowego
KGP

Biuro Logistyki Policji
KGP

Biuro Łączności
i Informatyki KGP

Biuro Operacji
Antyterrorystycznych KGP

Biuro Kryminalne KGP

Pełnomocnik KWP
w Poznaniu

Pełnomocnik KWP
w Gdańsku

Pełnomocnik KWP
w Rzeszowie

Pełnomocnik KWP
w Lublinie

Pełnomocnik KSP

Pełnomocnik KWP
we Wrocławiu

Ww. decyzją na Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do koordynacji działań Policji
w zakresie przygotowań do EURO 2012 wyznaczony został Dyrektor Głównego Sztabu
Policji KGP, natomiast na Przewodniczącego zespołu eksperckiego do spraw EURO 2012
– Naczelnik Wydziału Operacyjnego Głównego Sztabu Policji KGP;
Uregulowania prawne ze stroną ukraińską:
 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy
o współpracy przy organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w piłce Nożnej UEFA
EURO 2012, sporządzonej w Kijowie w dniu 28 marca 2008 roku;
 Deklaracja o współpracy w sprawie bezpieczeństwa turnieju finałowego Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, podpisana w Warszawie dnia 21 stycznia 2008 roku.
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Na podstawie tych dokumentów powstała polsko – ukraińska międzyrządowa Grupa
robocza do spraw koordynacji bezpieczeństwa podczas EURO 2012, w prace, której
zaangażowana była obok Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz służb
podległych temu resortowi, również Policja.
Uregulowania międzynarodowe:
 Rezolucja Rady z dnia 3 czerwca 2010 roku w sprawie zaktualizowanego podręcznika
z zaleceniami w zakresie międzynarodowej współpracy policyjnej oraz w zakresie działań
prewencyjnych i kontrolnych związanych z aktami przemocy i zakłóceniami porządku
podczas międzynarodowych meczów piłki nożnej, które dotyczą, co najmniej jednego
państwa członkowskiego;
 Decyzja Rady z dnia 25 kwietnia 2002 roku dotycząca bezpieczeństwa w związku
z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym;
 Europejska Konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez
sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej.

 proces przygotowań (harmonogramy, plany, grupy robocze),
Policja przygotowania do Turnieju UEFA EURO 2012 prowadziła między innymi
w oparciu oraz na podstawie:
 Harmonogramu prac Zespołu do spraw koordynacji działań służb podległych Ministrowi
Spraw Wewnętrznych w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO
2012 z uwzględnieniem poszczególnych przedsięwzięć i terminów ich realizacji
(Ministerstwo Spraw Wewnętrznych);
 Harmonogramu prac polsko – ukraińskiej międzyrządowej Grupy roboczej ds. koordynacji
bezpieczeństwa podczas EURO 2012 (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych);
 Harmonogramu głównych zadań do wykonania przez członków Zespołu Zarządzającego
– kierowników zespołów zadaniowych w związku z operacją zabezpieczenia Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej – EURO 2012 (Komenda Główna Policji);
 Zintegrowana koncepcja bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 (z dnia 6 września 2010 roku,
przyjęta Uchwałą Nr 1 Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012);
Zintegrowana Koncepcja Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 była realizacją
zobowiązania wynikającego z Umowy dotyczącej przeprowadzenia finałowego turnieju UEFA
EURO 2012 podpisanej w 2007 r. między Unią Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA)
a Polskim Związkiem Piłki Nożnej (PZPN) i Federacją Futbolu Ukrainy (FFU).
Zgodnie z zapisami tej Umowy, Stowarzyszenie Gospodarz zobligowało się do przedstawienia
UEFA koncepcji zabezpieczenia Miejsc Oficjalnych Turnieju w terminie do 30 czerwca 2009
roku. Równocześnie Rząd RP przyjął na siebie zobowiązanie do przedstawienia UEFA
w analogicznym terminie koncepcji zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
podczas tych mistrzostw. Zintegrowana […] przyjęta została uchwałą nr 1 Komitetu do spraw
Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Policja czynnie
uczestniczyła w pracach nad opracowaniem tego dokumentu. Wynikiem tego działania jest
przyjęcie w treści dokumentu, przygotowanej w Policji, filozofii działania wszystkich służb,
podczas Turnieju, opartej na trzech filarach zawierających w sobie filozofię działania Policji,
trzy elementy zintegrowanego bezpieczeństwa wynikające z rekomendacji Europejskiej
Federacji Piłkarskiej UEFA oraz współpracę z kibicami opartą na instytucji policjanta spottersa.
Priorytetowym celem Zintegrowanej […] było zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa
uczestnikom Turnieju (kibicom, drużynom, działaczom, sędziom, VIP-om, dziennikarzom,
sponsorom oraz turystom) w czasie ich pobytu na terenie Polski oraz zagwarantowanie
niezakłóconego przebiegu imprezy.
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- maj 2010

KONCEPCJA PRZYGOTOWANIA POLICJI
DO MISTRZOSTW EUROPY W PIŁ
PIŁCE NOZNEJ
UEFA EURO 2012

„Najwyższe standardy obsługi i zabezpieczenia
będą gwarancją bezpieczeństwa Turnieju i jego
uczestników”
Koncepcja przygotowania Policji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012 wraz z kompletem załączników stanowi spójny dokument,
kompleksowo definiujący wszystkie obszary prowadzonych przygotowań w Policji
do Turnieju finałowego.

Oprócz tego przygotowania w Policji prowadzone były na podstawie zatwierdzonej
w dniu 18 maja 2010 roku, przez Komendanta Głównego Policji, Koncepcji przygotowania
Policji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 wraz z załącznikami oraz
portfelem projektów policyjnego zabezpieczenia Turnieju finałowego Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Dokument wraz 18 kartami projektów, definiował wszystkie
obszary prowadzonych w Policji przygotowań do tego międzynarodowego wydarzenia.
Karty projektów dostosowane zostały do standardów, zasad i metodologii zarządzania
projektami, oraz systemu PPM Clarity (Project Portfolio Management), który administrowany był
przez PL 2012 Spółkę z o. o. Policja w całym portfelu projektów umieściła niespełna 1300
zadań, które następnie zostały zrealizowane w procesie przygotowań do Turnieju.
Prowadzono cyklicznie czynności analityczne portfela, przeprowadzano spotkania ewaluacyjne
projektów obszaru „Bezpieczeństwo i porządek publiczny”, w którym uczestniczyli wszyscy
kierownicy projektów. Zrealizowano następujące projekty:
 Projekt nr 1 – Przygotowanie dokumentacji operacji policyjnej Komendanta Głównego
Policji – Kierownik projektu – Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP;
 Projekt nr 2 – Przygotowanie współdziałania i współpracy Policji z instytucjami
i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo – Kierownik projektu – Dyrektor Głównego
Sztabu Policji KGP;
 Projekt nr 3 – Sporządzanie analizy ryzyka – Kierownik projektu – Dyrektor Biura
Kryminalnego KGP;
 Projekt nr 4 – Przygotowanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku do realizacji zadań
dotyczących EURO 2012 – Kierownik projektu – Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku;
 Projekt nr 5 – Przygotowanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie do realizacji zadań
dotyczących EURO 2012 – Kierownik projektu – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie;
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 Projekt nr 6 – Przygotowanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu do realizacji
zadań dotyczących EURO 2012 – Kierownik projektu – Komendant Wojewódzki Policji
w Poznaniu;
 Projekt nr 7 – Przygotowanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie do realizacji
zadań dotyczących EURO 2012 – Kierownik projektu – Komendant Wojewódzki Policji
w Rzeszowie;
 Projekt nr 8 – Przygotowanie Komendy wojewódzkiej Policji we Wrocławiu do realizacji
zadań dotyczących EURO 2012 – Kierownik projektu – Komendant Wojewódzki Policji
we Wrocławiu;
 Projekt nr 9 – Przygotowanie Komendy Stołecznej Policji do realizacji zadań dotyczących
EURO 2012 – Kierownik projektu – Komendant Stołeczny Policji;
 Projekt nr 10 – Przygotowanie policjantów i pracowników Policji do realizacji zadań
w zakresie podnoszenia kompetencji personelu – Kierownik projektu – Dyrektor Biura Kadr
i Szkolenia KGP;
 Projekt nr 11 – Przygotowanie policjantów i pracowników Policji do realizacji zadań na
terenie Ukrainy – Kierownik projektu – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji
KGP;
 Projekt nr 12 – Doposażenie sił policyjnych w niezbędny sprzęt uzbrojenia i wyposażenia
specjalnego – Kierownik projektu – Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP;
 Projekt nr 13 – Doposażenie sił policyjnych w niezbędny sprzęt teleinformatyczny
i łączności – Kierownik projektu – Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP;
 Projekt nr 14 – Zapewnienie odpowiedniej liczby środków transportu dla Policji oraz jego
obsługi – Kierownik projektu – Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP;
 Projekt nr 15 – Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, Kierownik projektu – Dyrektor
Biura Logistyki Policji KGP;
 Projekt nr 16 – Przygotowanie Centrum Dowodzenia Operacją w tym Centrum Wymiany
Informacji w CSP w Legionowie – Kierownik projektu – Komendant Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie;
 Projekt nr 17 – Przyjęcie zaproszonych przedstawicieli służb porządku publicznego państw
biorących udział w EURO 2012 oraz państw graniczących terytorialnie z Rzeczypospolitą
Polską – Kierownik projektu – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP;
 Projekt nr 18 – Przygotowanie policyjnej kampanii informacyjnej – Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego Policji.
Raporty z przebiegu realizacji zadań (podzadań) w poszczególnych projektach
przekazywane były raz w miesiącu, przez kierowników projektów do wiadomości Pełnomocnika
Komendanta Głównego Policji ds. EURO 2012 – Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP.
Przedstawiciele Policji uczestniczyli czynnie w pracach zespołów powoływanych
w ramach funkcjonowania Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012:
 zespole do spraw zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych
(CBRN) oraz dekontaminacji;
 zespole eksperckim do oceny bezpieczeństwa organizacyjnego i infrastruktury stadionów
UEFA EURO 2012;
 zespole do spraw analizy ryzyka;
 zespole do spraw wzmocnienia systemu obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej
w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;
 zespole do spraw opracowania i realizacji polityki informacyjnej Programu Bezpieczeństwa
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w Polsce.
Policja uczestniczyła w projekcie pn. Most współpracy Polska – Austria, którego celem
było pozyskanie doświadczeń i dobrych praktyk z Austrii, jako współorganizatora Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2008.
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 legislacja,
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej są generalnie trzecią z rzędu, co do wielkości
imprezą masową na świecie, gromadząca miliony ludzi na stadionach piłkarskich oraz strefach
publicznego oglądania meczów. Sprawne zapewnienie bezpieczeństwa tej imprezy wymagało
wzmożonego wysiłku wszystkich organów i instytucji, szczególnie Policji biorących udział
w zabezpieczeniu, jak również wprowadzenia zmian legislacyjnych, które gwarantowały
niezakłóconą realizację zadań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa przez te podmioty
wszystkim uczestnikom imprezy na najwyższym poziomie.
Policja uczestniczyła w procesie legislacyjnym aktów wykonawczych do ustawy
z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych. Policja brała także udział
w pracach nad opracowaniem projektu i procedowaniem ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 roku
o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.
Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 maja 2011 r., a 22 września
2011 r. nowelizację podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Nowelizacja zmieniła łącznie
10 ustaw, w tym 5 kodeksów m.in.: ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, Kodeks
wykroczeń, ustawę o Policji, Kodeks karny, ustawę o broni i amunicji, Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia.
Kluczowe zmiany – termin wprowadzenia 12 listopada 2011 roku:
art. 1 pkt 6, 29 i 30, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 pkt.3, art. 6, art. 8, art. 9, art. 11, art. 12,
art. 13, art. 14
 wyposażenie obiektów wykorzystywanych do organizacji meczów piłki nożnej
w kompatybilne między sobą systemy służące do identyfikacji osób, sprzedaży biletów,
kontroli dostępu do określonych miejsc;
 zakres przetwarzanych danych identyfikujących osoby uczestniczące w meczu piłki nożnej;
 rozdział 9a – zapewnienie bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego
UEFA EURO 2012.
Zapewnienie bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego
UEFA EURO 2012 – rozdział 9a
Przepisy nowego rozdziału 9a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych miały
charakter przepisów temporalnych. Okres ich obowiązywania obejmuje czas wejścia tych
przepisów w życie, tj. od dnia 12 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Wprowadzone w zapisach niniejszego rozdziału nowe rozwiązania spełniły oczekiwania
ustawodawcy i zapewniły w pełni niezakłóconą realizację zadań przez wszystkie podmioty
zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy na najwyższym poziomie.
Najistotniejsze zmiany w przepisach niniejszego aktu dotyczą niżej wymienionych obszarów:
 police screaning;
 ekwiwalent pieniężny za przedłużony czas służby;
 zaliczki na poczet zamówień publicznych – wykonanie usług niezbędnych do zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Turnieju;
 liczebność służb porządkowych oraz informacyjnych na meczu UEFA EURO 2012;
 zakres danych widniejących na bilecie wstępu na mecz UEFA EURO 2012;
 strefy publicznego oglądania imprez – public viewing;
 zobowiązanie tłumaczy przysięgłych do pozostania w gotowości do wykonywania czynności
tłumacza przysięgłego.
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Kluczowe zmiany – termin wprowadzenia 1 stycznia 2012 roku – art. 1 pkt 17, 19,
27 i 28, art. 5 pkt 1, 2, 4 i 5, art. 7, art. 10
Od 1 stycznia 2012 roku w życie weszły przepisy, zmieniające między innymi sposób
orzekania obowiązku osobistego stawiennictwa w razie orzeczenia przez sąd środka karnego
w postaci zakazu wstępu na imprezę masową. W terminie tym obowiązywać zaczęły
wprowadzone również uregulowania dotyczące:
 rozszerzenia katalogu gromadzonych i przetwarzanych informacji przez Komendanta
o terminy i miejsca przeprowadzania imprez masowych;
 przekazywania przez Komendanta podmiotowi prowadzącemu centralę monitorowania
informacji o miejscu i terminach imprez masowych w zakresie osób, wobec których
orzeczono obowiązek przebywania w czasie trwania imprezy masowej w określonym
miejscu stałego zamieszkania;
 orzekania zakazu wstępu na imprezę masową za czyn popełniony w związku z masową
imprezą sportową.
Kluczowe zmiany – termin wprowadzenia 13 stycznia 2012 roku
art. 1 pkt 1-5, 7-16, 18 i 20-26
Rozwiązania nowatorskie, jakie wprowadzono do ustawy dotyczą poniżej
przedstawionych obszarów, natomiast szczególnym novum wydaje się być wprowadzenie
możliwości sprzedaży alkoholu, tym samym jego spożywanie na stadionie w trakcie trwania
imprezy masowej:
 definicja imprezy masowej artystyczno rozrywkowej;
 regulamin imprezy masowej artystyczno rozrywkowej – zmienna liczba uczestników;
 alkohol na imprezach masowych;
 zakres danych na bilecie wstępu na mecz piłki nożnej lub na innym dokumencie
uprawniającym do przebywania na nim;
 przerwanie imprezy masowej przez wojewodę w drodze decyzji administracyjnej;
 zakaz klubowy;
 sankcje karne.










Zmiany w innych ustawach
Ustawa – Kodeks karny;
Ustawa – Kodeks postępowania karnego;
Ustawa – kodeks karny wykonawczy;
Ustawa – Kodeks wykroczeń;
Ustawa – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
Ustawa o Policji;
Ustawa o ochronie granicy państwowej;
Ustawa o broni i amunicji;
Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie
dozoru elektronicznego.

Podjęto inicjatywę legislacyjną, opracowano i uzyskano zgodę MSW na podjęcie prac
legislacyjnych dotyczących:
 zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej
do udzielenia pomocy Policji (Zarządzenie Nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja
2012 roku). Zarządzenie obowiązywało od 1 czerwca do 5 lipca 2012 roku;
 zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie użycia funkcjonariuszy Straży
Granicznej do udzielenia pomocy Policji (Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
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z dnia 13 kwietnia 2012 roku. Zarządzenie obowiązywało od 1 czerwca do 5 lipca 2012
roku).
Przygotowanie i przeprowadzenie procedowania ww. projektów aktów prawnych miało
na celu, w fazie realizacji zabezpieczenia UEFA EURO 2012, zapewnienie podstaw prawnych,
umożliwiających wsparcie działań Policji przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej
i funkcjonariuszy Straży Granicznej, w przypadku wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa
i porządku publicznego. Podjęto również prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni
i przemieszczania jej w stanie rozładowanym, w związku z organizacją przez Polskę Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Rozporządzenie ostatecznie nie weszło w życie.
W sierpniu 2010 roku Biuro Prawne KGP, na prośbę Głównego Sztabu Policji KGP,
poddało analizie przepisy prawa krajowego i europejskiego oraz umowy międzynarodowe,
w tym dwustronne umowy międzynarodowe, dotyczące współpracy policyjnej z innymi
państwami europejskimi należącymi do Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA).
Rezultatem tych czynności była „Analiza aktów prawnych dotyczących współpracy policyjnej
z innymi państwami w kontekście EURO 2012”. W opracowaniu tym w szczególności poddano
ocenie przepisy dotyczące wymiany informacji między państwami, jak również dotyczące
możliwości prowadzenia wspólnych działań służb policyjnych w zakresie imprez masowych.
Powyższa analiza wykazała, iż w większości przypadków obowiązujące przepisy europejskie,
jak i umowy i porozumienia międzynarodowe stwarzają podstawy do zapewnienia wsparcia dla
polskiej Policji przez służby policyjne innych państw w trakcie trwania Turnieju. Ponadto analiza
wskazała obszary współpracy oraz państwa, z którymi należałoby podjąć przygotowania
do zawarcia dodatkowych porozumień lub deklaracji, tak by umożliwić współdziałanie służb
policyjnych tych państw z polską Policją.
Dodatkowo prowadzone były prace legislacyjne mające na celu zmianę lub wydanie
nowych przepisów krajowych dotyczących imprez masowych i wymiany informacji z innymi
państwami. Wśród najważniejszych zmian w prawie polskim w tym zakresie należy wymienić:
 Ustawę z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1280), która między innymi rozszerzała
zakres zakazu klubowego, także o międzynarodowe imprezy masowe, zaostrzała sankcje
karne dla osób zagrażających bezpieczeństwu imprez masowych, itd.;
 Ustawę z dnia 16 września 2011 roku o wymianie informacji z organami ścigania państw
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 230, poz. 1371). Ustawa ta wdrożyła
do polskiego porządku prawnego przepisy prawa europejskiego dotyczące wymiany
informacji, współpracy transgranicznej i ochrony danych osobowych przetwarzanych
w ramach współpracy policyjnej. Regulacja ponadto dała możliwość szybszej
i skuteczniejszej wymiany informacji pomiędzy organami ścigania państw członkowskich
Unii Europejskiej.

 dokumentacja,
W kwietniu 2006 roku Komenda Główna Policji dla potrzeb Sztabu Projektu
„EURO 2012” przygotowała Koncepcję zapewnienia bezpieczeństwa Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej EURO 2012. Dokument został włączony do dokumentacji stanowiącej Polską
ofertę zgłoszeniową.
Zamiar działania Policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „EURO 2012” (24 lipca 2007 r.)
– pierwszy dokument planistyczny w Policji, definiujący wstępną analizę ryzyka, organizację
działań policyjnych, określający etapy i priorytety procesu prowadzonych przygotowań do tego
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wydarzenia oraz przeprowadzenie operacji policyjnej zabezpieczenia przebiegu Turnieju
Finałowego UEFA EURO 2012.
Koncepcja przygotowania Policji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012 (18 maja 2010 r.) wraz z załącznikami oraz portfelem projektów policyjnego
zabezpieczenia Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
Dokument wraz 18 kartami projektów, definiował wszystkie obszary prowadzonych w Policji
przygotowań do tego międzynarodowego wydarzenia. Karty projektów dostosowane zostały
do standardów, zasad i metodologii zarządzania projektami oraz systemu PPM Clarity
(Project Portfolio Management), który administrowany był przez PL 2012 Spółkę z o. o.
Na podstawie danych zawartych w informatycznym systemie do zarządzania projektami – PPM
Clarity określano stan realizacji policyjnych projektów.
Koncepcja przygotowania zespołów funkcjonalnych sztabu dowódcy operacji
policyjnej Mistrzostwa Europy ME 2012 oraz pracy koordynatora operacyjnego
i koordynatorów obszarów (15 luty 2012 roku), zatwierdzona przez Komendanta Głównego
Policji nadinspektora Marka Działoszyńskiego. W Koncepcji wyodrębniono następujące obszary
przygotowań oraz koordynatorów tych przedsięwzięć:
 działania TSLO (opiekunów reprezentacji narodowych) – kom. Adam Kozak, Główny Sztab
Policji KGP;
 działania „Spotters Team Polska” – podkom. Tomasz Organek, Komenda Wojewódzka
Policji w Białymstoku;
 działania zagranicznych sił wsparcia – mł. insp. Marcin Chruściel, Biuro Międzynarodowej
Współpracy Policji KGP;
 realizacja eskort policyjnych – podinsp. Marek Niemira, Biuro Ruchu Drogowego KGP;
 obsługa logistyczna związków taktycznych – kom. Beata Szadkowska, Biuro Logistyki Policji
KGP;
 systemy łączności i informatyki – mł. insp. Mirosław Pięta, Biuro Łączności i Informatyki
KGP;
 obsługa logistyczna zagranicznych sił wsparcia – mł. insp. Beata Wójcicka, Biuro Logistyki
Policji KGP;
 środki transportu – podinsp. Tomasz Domański, Biuro Logistyki Policji KGP;
 Policyjne Centrum Dowodzenia w Legionowie – kom. Arkadiusz Waliszewski, Główny Sztab
Policji KGP;
 taktyka działań – mł. insp. Jerzy Czwarno, Główny Sztab Policji KGP;
 wymiana informacji w ramach NFIP – mł. asp. Daniel Kędziora, Główny Sztab Policji KGP;
 obsługa finansowa – Anna Stępień, Biuro Finansów KGP.
Na Koordynatora operacyjnego wyznaczony został insp. Krzysztof Lis,
Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP. Kompetencje koordynatora operacyjnego
w zastępstwie przysługiwały mł. insp. Dariuszowi Dymińskiemu, Naczelnikowi Wydziału
Operacyjnego Głównego Sztabu Policji KGP.

 uzgodnienia,
Prowadzone były prace zmierzające do wypracowania zasad współpracy i wymiany
informacji z Interpolem w ramach przygotowywania analiz ryzyka i realizacji zabezpieczenia
EURO 2012, w tym również przy wykorzystaniu struktur Policyjnego Centrum Dowodzenia.
Prowadzone były rozmowy z Sekretariatem Generalnym Interpolu w Lyonie w przedmiocie
oddelegowania do Polski na czas trwania Turnieju finałowego funkcjonariuszy wchodzących
w skład Interpolowskiej Grupy Wsparcia Wydarzeń Wysokiej Rangi – IMEST.
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 wykorzystanie dobrych praktyk,
Policja podczas procesu przygotowań i realizacji samego zabezpieczenia Turnieju
wykorzystała doświadczenia i dobre praktyki w tym zakresie, zastosowane przez policję
niemiecką w trakcie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, które odbyły się w 2006 roku oraz
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, które odbyły się w 2008 roku w Austrii i Szwajcarii.
Polscy policjanci podczas ww. imprez realizowali zadania w ramach zagranicznych sił wsparcia.
Między innymi ich wiedza i zdobyte doświadczenie wykorzystane zostało podczas
opracowywania rozwiązań systemowych na rzecz bezpieczeństwa w Polsce. Przykładem tutaj
może być między innymi obiekt Policyjnego Centrum Dowodzenia, zaproszenie do współpracy
zagranicznych sił wsparcia, policjanci TSLO (opiekunowie reprezentacji narodowych),
wdrożenie międzynarodowych porozumień (umów) na czas Turnieju, police screening,
czy samo wdrożenie filozofii działania polskiej Policji podczas Turnieju.
Przedstawiciele Policji uczestniczyli w spotkaniach grup eksperckich ds. imprez
sportowych – Grupa Robocza ds. Współpracy Policji (PCWP), grupa Think-Tank, spotkania
Grupy Sterującej (Steering Group) oraz Stałego Komitetu Rady Europy. W trakcie tych spotkań
omawiane były kluczowe kwestie dotyczące bezpieczeństwa imprez sportowych, w tym
w szczególności meczów piłki nożnej. Opracowywano dokumenty dotyczące przedmiotowej
problematyki, w zakresie aktualizacji podręcznika Football Handbook, inicjatyw dotyczących
kwestii związanych z poprawą bezpieczeństwa w trakcie imprez sportowych, itp.
Powyższe spotkania były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk
w ww. obszarach. Podczas spotkań przekazywane były również informacje dotyczące
planowanych rozwiązań systemowych w związku z przygotowaniami Policji do zapewnienia
bezpieczeństwa podczas Turnieju.
Most Stałej Współpracy Polsko-Austriackiej
W dniach 4-5 listopada 2010 roku w Wiedniu, podczas konferencji ekspertów polskich
oraz austriackich dokonano inauguracji współpracy polsko-austriackiej w ramach tzw.
„Mostu Stałej Współpracy Polsko-Austriackiej”. Stosowną „Wspólną Deklarację między
Ministrem Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Spraw
Wewnętrznych Republiki Austrii w sprawie ustanowienia wzmocnionej współpracy w związku
z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012” podpisali w dniu 4 listopada 2010
roku Podsekretarz Stanu w MSW Pan Adam Rapacki oraz Federalny Minister Spraw
Wewnętrznych Republiki Austrii Pani Maria Fekter.
W dłuższej perspektywie planowano przekształcenie współpracy polsko – austriackiej
w ramach „Mostu […]” we współpracę większego grona państw członkowskich Unii Europejskiej
– organizatorów masowych imprez sportowych. Wykaz obszarów współpracy:
 kontrola bezpieczeństwa na potrzeby udzielenia akredytacji;
 współpraca międzynarodowa.;
 międzynarodowa Wymiana Informacji w zakresie osób stwarzających zagrożenie
dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 działania logistyczne dla potrzeb wsparcia zagranicznych sił policyjnych;
 współpraca z prasą i mediami;
 służba prewencyjna;
 zasady kontroli tranzytu;
 służby ratownicze oraz ochrony ludności;
 współpraca z UEFA;
 Policyjne Centrum Koordynacji Informacji (Police Information Coordination Center);
 działania operacyjne.
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Deklaracja stanowiła również podstawę dla podjęcia współpracy także w innych
obszarach, niewymienionych powyżej. Ponadto współpraca obejmować miała wdrożenie
Inicjatywy Forum Salzburg w Sprawie Meczów Piłki Nożnej określonej w dokumencie roboczym
uzgodnionym podczas spotkania Ministrów w Salzburgu w dniach 26-28 sierpnia 2010 roku.
Formy realizacji współpracy:
 wizyty studyjne ekspertów polskich w Austrii;
 wizyty studyjne ekspertów austriackich w Polsce, szczególnie podczas Turnieju UEFA
EURO 2012;
 spotkanie robocze w Austrii lub w Polsce;
 telekonferencje;
 wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (e-mail, faks);
 inne formy dostosowane do bieżących potrzeb.

 szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne (w tym językowe),
Doskonalenie zawodowe przygotowujące policjantów do realizacji zadań
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie imprez
masowych, w tym podczas Turnieju (3xT)
a) centralnie (trenerzy):
 przeprowadzono dwie edycje doskonalenia dla kadry dydaktycznej jednostek szkoleniowych
Policji w Szkole Policji w Katowicach. Łącznie przeszkolonych zostało 40 nauczycieli
policyjnych. Szkolenia odbyły się w dniach: 16–18 marca 2010 roku i 23 – 25 marca 2010
roku;
 przeprowadzono szkolenie dla dowódców Oddziałów Prewencji Policji (Samodzielnych
Pododdziałów Prewencji Policji) w Szkole Policji w Katowicach. Szkolenie odbyło się
w dniach: 7-8.06.2010 roku;
 przyporządkowano kadrę dowódczą Oddziałów Prewencji Policji (Samodzielnych
Pododdziałów Prewencji Policji) (inną niż ww.) do jednostek szkoleniowych Policji w celu
odbycia przedmiotowego szkolenia;
 zrealizowano w jednostkach szkoleniowych Policji i Oddziale Prewencji Policji w Warszawie
szkolenia dla zastępców dowódców Oddziałów Prewencji Policji (Samodzielnych
Pododdziałów Prewencji Policji), pomocników dowódcy Oddziału Prewencji Policji w KSP
oraz dowódców kompanii ww. oddziałów. Szkolenia odbyły się w miesiącu czerwcu 2010
roku;
 przeszkolono w nw. jednostkach szkoleniowych Policji łącznie 205 trenerów: WSPol. – 14,
CSP Legionowo – 63, SP Słupsk – 22, SP Katowice – 106;
b) centralnie w ramach realizowanego szkolenia zawodowego podstawowego i szkolenia
zawodowego dla absolwentów szkół wyższych – od 2010 roku permanentnie z zakresu
wdrażanej filozofii 3xT szkoleni byli w ramach dodatkowych zajęć wszyscy nowo przyjęci
policjanci kierowani na szkolenie zawodowe podstawowe oraz szkolenie zawodowe
dla absolwentów szkół wyższych. Od początku 2010 roku do 6 czerwca 2012 roku
w powyższym zakresie przeszkolono:
 7195 policjantów w ramach szkolenia zawodowego podstawowego,
 1519 policjantów w ramach szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych;
c) lokalnie – po zakończeniu szkolenia centralnego w sierpniu 2010 r. rozpoczął się proces
kaskadowego szkolenia lokalnego. Z informacji zgromadzonych przez Wydział Koordynacji
Doboru i Szkolenia BKiSz KGP wg stanu na 13 września 2011 roku przeszkolenie
w powyższym zakresie uzyskało około 50 000 policjantów.
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Centralne doskonalenie zawodowe
W jednostkach szkoleniowych Policji od 2007 roku na priorytetowych, pod kątem
przygotowań do EURO 2012, kursach specjalistycznych i innych przedsięwzięciach
realizowanych w ramach centralnego doskonalenia zawodowego przeszkolono 4025
policjantów (zestawienie poniżej).
Centralne doskonalenie zawodowe
(kursy dedykowane EURO 2012) – zestawienie 2007 – 2012
Liczba absolwentów
Lp.

Nazwa kursu/szkolenia

Symbol
2007

2008

2009

2010

2011

2012*

RAZEM

DUŚPW

23

17

31

13

26

0

110

DŚPW

34

32

53

31

57

0

207

1

Kurs specjalistyczny w zakresie podnoszenia
umiejętności prowadzenia śledztwa po wybuchu

2

Kurs specjalistyczny w zakresie prowadzenia
śledztwa po wybuchu

3

Kurs specjalistyczny dla minerów – pirotechników
kandydatów na instruktorów

MPI

16

7

14

13

26

0

76

4

Kurs specjalistyczny w zakresie samodzielnego
prowadzenia działań minersko – pirotechnicznych

MPAT

0

33

16

18

20

26

113

5

Kurs specjalistyczny w zakresie neutralizacji
materiałów i urządzeń wybuchowych z użyciem
technik wysokościowych

MPW

25

16

0

16

13

0

70

6

Kurs specjalistyczny w zakresie rozpoznania
minersko - pirotechnicznego

DRMP

150

156

252

255

453

61

1327

7

Kurs specjalistyczny dla przewodników psów
służbowych do wyszukiwania zapachów
materiałów wybuchowych

SEW

26

18

8

5

13

10

80

8

Kurs specjalistyczny dla policjantów komórek
organizacyjnych Policji właściwych w sprawach
sztabowych

PKS

158

20

39

94

186

50

547

9

Kurs specjalistyczny dla dowódców operacji
policyjnych

DO

15

44

46

111

278

50

544

10

Kurs specjalistyczny z języka angielskiego –
poziom IV

Ang IV

0

13

24

23

16

0

76

11

Kurs specjalistyczny z języka angielskiego –
poziom V

Ang V

14

9

12

12

24

0

71

12

Kurs specjalistyczny z języka angielskiego –
poziom VI

Ang VI

13

0

0

9

21

0

43

13

Kurs specjalistyczny w zakresie języka
angielskiego dla policjantów Centrum
Dowodzenia Operacją oraz Centrum Wymiany
Informacji powołanych do zabezpieczenia EURO
2012

Ang E

15

42

0

57
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14

Kurs specjalistyczny dla policjantów - spottersów

15

Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania
przestępczości fałszerstw pieniędzy

16

Doskonalenie zawodowe przygotowujące
policjantów do realizacji zadań związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku
publicznego w trakcie imprez masowych, w tym
podczas finałowego turnieju UEFA EURO 2012

114

114

17

Doskonalenie zawodowe przygotowujące
policjantów do realizacji zadań związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku
publicznego w trakcie imprez masowych, w tym
podczas finałowego turnieju UEFA EURO 2012,
dla zastępców dowódców Oddziałów Prewencji
Policji oraz dowódców kompanii

11

11

18

Taktyczne aspekty zwalczania prania pieniędzy

39

39

19

Warsztaty językowe realizowane na podstawie
programu kursu AngE

13

13

19

Polsko – Ukraińskie warsztaty szkoleniowe
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i porządku publicznego w rejonie przygranicznym

55

55

20

Warsztaty dla obsady Centrum Dowodzenia
Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji
– sztabu dowódcy operacji policyjnej pod
kryptonimem "Mistrzostwa Europy 2012"
Razem

SPOT

124

0

124

FP

72

40

112

474

365

495

740

1478

236

236

473

4025

* zgodnie z planami do 6.06.2012 r.

Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Realizacja projektu prowadzona była od listopada 2011 roku. Projekt współfinansowany jest
z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału
administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.3 Podnoszenie kompetencji kadr służb
publicznych). Uczestnikami projektu byli policjanci i policjantki ze wszystkich garnizonów
w kraju (komend wojewódzkich, Komendy Stołecznej Policji) – z komórek ruchu drogowego
pełniących służbę na drogach publicznych, Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych
Pododdziałów Prewencji Policji, policjantów służby prewencji, w szczególności służby
patrolowo-interwencyjnej, z komórek wykonawczych Centralnego Biura Śledczego Komendy
Głównej Policji oraz pododdziałów antyterrorystycznych Policji, w tym Biura Operacji
Antyterrorystycznych KGP. Przed rozpoczęciem EURO 2012, tj. do dnia 4 czerwca 2012 roku,
zakończyło się 16 z 52 zaplanowanych edycji szkolenia, a tym samym w zabezpieczeniu
operacji mogło wziąć udział blisko ponad 950 policjantek i policjantów posiadających tytuł
ratownika, uzyskany dzięki udziałowi w projekcie „Szkolenie policjantów w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy”.
W terminie 31 marca – 4 kwietnia 2011 roku w Londynie w Wielkiej Brytanii, UEFA
wspólnie z EURO 2012 Polska Spółką z o. o. zorganizowała szkolenie dla dowódców operacji
stadionowych w związku z przygotowaniami do zapewnienia bezpieczeństwa podczas
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało
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w ramach unijnego projektu „European Policing Football Training Project”. Projekt skierowany
był dla funkcjonariuszy Policji, którzy podczas Turnieju będą odpowiedzialni za prowadzenie
i koordynowanie działań prowadzonych przez Policję, podczas odbywających się rozgrywek,
w szczególności w miastach gospodarzach tego wydarzenia, jednocześnie dla policjantów
zaangażowanych w proces przygotowań Policji do UEFA EURO 2012 na szczeblu centralnym.
W przedsięwzięciu udział wzięli policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Komendy Stołecznej Policji oraz Głównego
Sztabu Policji KGP. Łącznie w przedsięwzięciu udział wzięło 23 policjantów.
Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP prowadziło szkolenia w celu przygotowania
policjantów do realizacji zadań fizycznego zwalczania terroryzmu w środowisku narażonym
na działanie czynnika CBRN:
 w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie przeprowadzono 3 tury
(grudzień 2010 roku, styczeń i marzec 2011 roku) szkolenia z zakresu ochrony
radiologicznej, dla 60 policjantów BOA KGP;
 policjanci uczestniczyli w szkoleniu dla trenerów w zakresie pomiarów dozymetrycznych,
zorganizowane przez MAEA w Kijowie – ze strony polskiej przeszkolono 14 policjantów;
 policjanci wzięli udział w ćwiczeniu „EPIFAKTOR 2011" (maj 2011 rok);
 wspólnie z JRG – 6 PSP BOA KGP prowadziło treningi w zakresie dekontaminacji;
 BOA KGP dokonało zakupu sprzętu do działania w środowisku CBRN.
Realizowano program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie języka
angielskiego dla policjantów, którzy stanowili obsadę Policyjnego Centrum Dowodzenia oraz
policjantów spottersów. Program wdrożony został Decyzją Nr 107 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 kwietnia 2010 roku. Szkolenia w tym zakresie prowadzone były przez Wyższą
Szkołę Policji w Szczytnie.
Komenda Główna Policji (Główny Sztab Policji KGP) prowadziła bieżącą współpracę
z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie w przedmiocie naboru i organizacji kursów
specjalistycznych dla policjantów komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach
sztabowych oraz dla policjantów – dowódców operacji policyjnych. Kursy adresowane były
do policjantów, którzy realizowali zadania dowódców operacji policyjnych oraz zadania
w ramach bieżącego funkcjonowania sztabów Policji w jednostkach organizacyjnych Policji.
Prowadzono cykliczne szkolenia dla oficerów łącznikowych polskiej Policji, podczas
których omawiano stan prowadzonych w Policji przygotowań do UEFA EURO 2012 oraz
przedstawiano propozycje współpracy z polskimi oficerami łącznikowymi w tym zakresie.
W komendach wojewódzkich Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Katowicach,
Wrocławiu, Lublinie, Poznaniu, Gdańsku i w Komendzie Stołecznej Policji, zrealizowano kursy
językowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków pochodzących
z Europejskiego Funduszu Społecznego. W przedmiotowym przedsięwzięciu uczestniczyło
około 6200 policjantów. W związku z podpisaną umową partnerską pomiędzy Komendantem
Głównym Policji i Komendantem Stołecznym Policji, 50 policjantów Komendy Głównej Policji
uczestniczyło od maja 2010 roku w ww. szkoleniach językowych. Policjanci biorący udział
w kursie w 2012 roku realizowali zadania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego podczas Turnieju, również w strukturze Policyjnego Centrum Dowodzenia
w Legionowie.
Przygotowano i wdrożono „Instytucję spottersa w Policji polskiej”. Do końca 2011 roku
przeszkolonych zostało łącznie 264 policjantów. W 2011 roku utworzono grupę policjantów,
Spotters Team Polska (policjanci – Spottersi polskiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej).
Policjanci kierowani byli na mecze każdorazowo w przypadku rozgrywania spotkań przez
reprezentację narodową na terenie kraju oraz w miarę możliwości, byli przygotowywani
do wyjazdu na mecz i realizacji zadań poza granicami Polski. Rozwiązania tego rodzaju
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sprawdziły się, zarówno na terenie Polski, na arenach międzynarodowych oraz w komendach
wojewódzkich/Stołecznej Policji.
Podjęte zostały działania w celu właściwego przygotowania odpowiedniej liczby
policjantów do realizacji działań w zakresie rozpoznania minersko – pirotechnicznego
na przyszłych obiektach (stadionach, strefach dla kibiców, ośrodkach pobytowo treningowych,
hotelach, dworcach kolejowych i autobusowych, portach lotniczych, itp.) w związku z EURO
2012 w ramach Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego. Włączenie
w proces doskonalenia zawodowego usystematyzowanych zagadnień opracowanych przez
BOA KGP pozwoliło na standaryzację cyklicznych szkoleń w tym przedmiocie, podniesienie
kompetencji kadr policyjnych w kontekście zapewnienie bezpieczeństwa podczas Turnieju
UEFA EURO w 2012 roku.
Warsztaty dla obsady Policyjnego Centrum Dowodzenia – policjanci i pracownicy
Policji
Przygotowanie obsady Policyjnego Centrum Dowodzenia było jednym z kluczowych
przedsięwzięć prowadzonych w związku z przygotowaniami Policji do Turnieju. Przygotowanie
policjantów do realizacji zadań w strukturze PCD przeprowadzone zostało z formie warsztatów.
Program warsztatów uwzględniał w szczególności zakres:
 prowadzonych w Policji przygotowań do Turnieju, przyjętych i planowanych rozwiązań
w ramach operacji policyjnej pod krypt. „HAT TRICK 2012”,
 przygotowania i prowadzenia operacji policyjnej, w tym strukturę, funkcjonowanie PCD,
obieg informacji oraz dokumentacji wewnątrz PCD, pomiędzy PCD, a jednostkami
i komórkami organizacyjnymi Policji, innymi służbami, podmiotami i instytucjami
zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa podczas Turnieju,
 zadań i obowiązków przewidzianych do realizacji w poszczególnych zespołach
funkcjonalnych PCD,
 obsługi i wykorzystania narzędzia teleinformatycznego do prowadzenia dokumentacji
w czasie rzeczywistym działań w PCD oraz innych urządzeń teleinformatycznych
zainstalowanych w budynku PCD,
 problematyki dotyczącej ćwiczenia zgrywającego podmioty systemu zarządzania
kryzysowego przed rozgrywkami UEFA EURO 2012 pod krypt. „LIBERO”,
 panel przygotowany i przeprowadzony przez psychologów policyjnych,
 szkolenie przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 szkolenie z protokołu dyplomatycznego,
 zadania praktyczne sprawdzające znajomość procedur postępowania, przyjętego sposobu
obiegu dokumentacji i informacji w ramach PCD,
 zapoznania z regulaminami, zarówno samego PCD, jak i pozostałych obiektów na terenie
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
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Źródło: materiały własne Policji

Warsztaty przeprowadzone zostały zgodnie z Programem warsztatów dla obsady
Policyjnego Centrum Dowodzenia – sztabu Dowódcy operacji policyjnej pod kryptonimem „HAT
TRICK 2012”. Policjanci wyznaczeni do obsady PCD przed przystąpieniem do warsztatów
zobowiązani zostali do zapoznania się z uregulowaniami prawnymi oraz dokumentami
dotyczącymi przygotowań Policji do zapewnienia bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Harmonogram warsztatów w 2012 roku dla obsady PCD,
realizowany był w nw. terminach: 23 – 27 stycznia, 06 – 10 luty, 20 – 24 luty, 5 – 9 marca,
12 – 16 marca, 19 – 23 marca, 02 – 06 kwietnia, 16 – 20 kwietnia, 23 – 27 kwietnia.
W warsztatach udział wzięło niespełna 217 policjantów i pracowników Policji z: Komendy
Głównej Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
Szkoły Policji w Katowicach oraz komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji.
Warsztaty dla obsady Policyjnego Centrum Dowodzenia – przedstawiciele innych
służb i podmiotów zaproszonych do współpracy
Do pracy w PCD zaproszeni zostali przedstawiciele służb, podmiotów i instytucji
zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa podczas tego wydarzenia. Przygotowanie
wyznaczonych przedstawicieli służb, podmiotów i instytucji przeprowadzone zostało w formie
warsztatów.
W Policyjnym Centrum Dowodzenia w Legionowie zadania realizowali również
przedstawiciele:
 Biura Ochrony Rządu – 8 osób (udział w warsztatach 20 osób – w tym rezerwa 12 osób),
 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 8 osób (udział w warsztatach 12 osób – w tym
rezerwa 4 osoby),
 Żandarmerii Wojskowej – 4 osoby (udział w warsztatach 6 osób – w tym rezerwa 2 osoby),
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Straży Granicznej – 4 osoby (udział w warsztatach 8 osób – w tym rezerwa 4 osoby),
Straży Ochrony Kolei – 4 osoby (udział w warsztatach 7 osób – w tym rezerwa 3 osoby),
Państwowej Straży Pożarnej – 4 osoby (udział w warsztatach 4 osób),
Ministerstwa Obrony Narodowej (Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych, Wojska Specjalne)
– 12 osób (udział w warsztatach 14 osób – w tym rezerwa 2 osoby).

Program warsztatów, w których udział wzięło 71 osób – przedstawicieli innych służb,
uwzględniał w szczególności:
 zapoznanie z infrastrukturą PCD;
 współdziałanie podmiotów z Policją podczas przygotowania i przeprowadzania operacji
policyjnych;
 zakres odpowiedzialności podmiotów za zabezpieczenie imprez;
 informację o przygotowaniu oraz realizacji policyjnego zabezpieczenia Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;
 zapoznanie
z
zainstalowanym
w
obiekcie
sprzętem
i
oprogramowaniem
teleinformatycznym.
Warsztaty przeprowadzone zostały zgodnie z Programem warsztatów dla przedstawicieli
służb, podmiotów i instytucji zaproszonych do współpracy w Policyjnym Centrum Dowodzenia
– sztabie Dowódcy operacji policyjnej pod kryptonimem „HAT TRICK 2012”. Odbyły się
w terminach: 11, 12 i 13 kwietnia 2012 roku.

- narzędzia teleinformatyczne (PPM),
Prowadzone w Policji przygotowania na podstawie Koncepcji przygotowania Policji
do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, wraz z załącznikami oraz portfelem
projektów policyjnego zabezpieczenia Turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012, dostosowane zostały do standardów, zasad i metodologii zarządzania
projektami oraz systemu PPM Clarity (Project Portfolio Management). System ten
administrowany był przez PL 2012 Spółkę z o. o. Dokument Koncepcji […] wraz 18 kartami
projektów, definiował wszystkie obszary prowadzonych w Policji przygotowań do tego
międzynarodowego wydarzenia. Policja w całym portfelu projektów umieściła niespełna
1300 zadań, które następnie zostały zrealizowane w procesie przygotowań do Turnieju.
Systematycznie prowadzono czynności analityczne portfela, przeprowadzano spotkania
ewaluacyjne projektów obszaru Bezpieczeństwo i porządek publiczny, w którym uczestniczyli
wszyscy kierownicy projektów.
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System zarzą
zarządzania projektami (PPM – Project Portfolio
Management)
Management) dla projektó
projektów zwią
związanych z EURO 2012
realizowanych przez MSW

•

•
•
•
•
•
•

Monitoring i kontrola
projektów - zakres, czas,
koszty, ryzyko, jakość
Metody oceniania projektów
Wyniki realizowanych
projektów
Analiza portfela projektów
Zarządzanie obiegiem
informacji
System wczesnego
ostrzegania
Opracowywanie i wdrażanie
działań korygujących

W IV kwartale 2011 roku dokonano ewaluacji portfela projektów policyjnego
zabezpieczenia Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
Zdiagnozowano nowe zadania w ramach poszczególnych projektów oraz określono
priorytetowe działania na 2012 rok. Należały do nich:
 organizacja kierowania, współdziałania i zapewnienia łączności podczas operacji policyjnej
pod krypt. „HAT TRICK 2012”;
 przygotowanie dokumentacji planistycznej operacji policyjnej pod krypt. „HAT TRICK 2012”;
 przeprowadzenie cyklu szkoleń dla obsady Policyjnego Centrum Dowodzenia w Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie;
 przygotowanie narzędzia teleinformatycznego do prowadzenia dokumentacji działań,
w czasie rzeczywistym w PCD;
 przygotowanie zasad, form oraz trybu współpracy i wymiany informacji ze służbami
zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa EURO 2012;
 rekonesanse obiektów stadionowych, na których były rozgrywane mecze EURO 2012;
 przygotowanie policjantów delegowanych do pełnienia funkcji oficerów łącznikowych (TSLO)
akredytowanych przy reprezentacjach piłkarskich;
 przygotowanie polityki akredytacyjnej na potrzeby EURO 2012;
 prowadzenie police screeningu na rzecz bezpieczeństwa EURO 2012;
 podpisanie Wspólnej Deklaracji w sprawie współpracy w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa w związku z Turniejem Finałowym Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej
EURO 2012 z krajami uczestnikami Turnieju finansowego oraz krajami graniczącymi
terytorialnie z RP;
 realizacja testowych zabezpieczeń meczów piłki nożnej reprezentacji Polski;
 przygotowanie Spotters Team Polska;
 opracowanie planu przyjęcia delegacji zaproszonych przedstawicieli służb porządku
publicznego państw biorących udział w EURO 2012 oraz państw graniczących terytorialnie
z RP;
 sporządzenie analizy ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa Turnieju Finałowego;
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 realizacji działań obejmujących bezpieczny transfer kibiców, przemieszczających się przez
teren województw, graniczących z Ukrainą;
 zabezpieczenie stref publicznego oglądania meczów;
 uruchomienie PCD – sztabu dowódcy operacji policyjnej pod krypt. „HAT TRICK 2012”.
 rekonfiguracja kalkulacji tzw. związków taktycznych, a także obsady etatowej PCD;
 realizacje eskort policyjnych podczas EURO 2012 dla drużyn, UEFA VIP oraz osób
podlegających szczególnej ochronie;
 zapewnienia hoteli i zaplecza kwatermistrzowskiego oraz obsługi dla zagranicznych sił
wsparcia oraz ich opiekunów – polskich policjantów;
 przygotowanie i zapewnienie obsługi logistycznej dla sił kierowanych centralnie w ramach
operacji policyjnej, tzw. związków taktycznych.

 police screening,
Celem zagwarantowania i zapewnienia na najwyższym poziomie bezpieczeństwa
i porządku publicznego podczas Turnieju polska Policja wdrożyła do realizacji i zastosowała
między innymi przepisy dotyczące sprawdzenia i weryfikacji osób na podstawie procedury
police screening. Przedmiotowa procedura została uregulowana i jest wypełnieniem zapisów
art. 68d ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Należy nadmienić, że nie jest
to instytucja nowa, mianowicie stosowana była także przez poprzednich organizatorów
turniejów piłkarskich. W ramach instytucji police screening Policja dokonywała odpowiedniego
sprawdzenia osób ubiegających się o akredytację UEFA, umożliwiającą wstęp do różnych
miejsc aren piłkarskich, obiektów lub terenów użytkowanych przez UEFA, a także innych
określonych przez organizatora stref podczas Turnieju. Policja dokonywała w ramach tej
procedury sprawdzeń jedynie w zakresie możliwości stworzenia przez wskazane przez UEFA
osoby zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas organizowanej w naszym
kraju imprezy. Sprawdzenie danej osoby miało na celu ustalenie – na podstawie danych
posiadanych przez Policję – czy może ona stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku
publicznego podczas Turnieju, między innymi przez ograniczenie bezpieczeństwa uczestnikom
meczów UEFA EURO 2012, wpłynięcie na stan techniczny stadionu i jego infrastruktury,
a także na stan zabezpieczenia imprez pod względem medycznym.
W ramach sprawdzeń zgodnych z procedurą „police screening" dokonano weryfikacji
71 562 osób w dostępnych systemach informatycznych (KSIP, SIS oraz dla obywateli polskich
CEL) w wyniku, których stwierdzono 1742 błędów w danych osób lub dokumentów. Oprócz tego
w ramach procedury „last minute" dokonano sprawdzeń 201 plików z danymi 303 osób
i dokumentów.

 proces doboru (PCD, opiekunowie delegacji zagranicznych, TSLO),
W dniu 6 kwietnia 2011 roku Komendant Główny Policji zatwierdził dokument
„Założeń w sprawie przygotowania obsady, w tym naboru oraz postępu uruchamiania
Policyjnego Centrum Dowodzenia – sztabu Dowódcy operacji policyjnej”. Dokument określał
ramy przygotowania policjantów i pracowników Policji do realizacji zadań w strukturze sztabu
dowódcy operacji policyjnej, Policyjnego Centrum Dowodzenia, które było jednym z kluczowych
elementów prowadzonych przygotowań do zabezpieczenia tego przedsięwzięcia.
Ponadto właściwie przygotowana obsada PCD gwarantowała optymalny przepływ informacji
i dokumentacji w związku z prowadzoną operacją pod krypt. „HAT TRICK 2012”, zarówno
w płaszczyźnie międzynarodowej, jak i wewnątrz Policji, pomiędzy Policją a innymi służbami,
podmiotami i instytucjami zaangażowanymi w bezpieczeństwo Turnieju. Obsada Policyjnego
Centrum Dowodzenia przygotowana została podczas 9 edycji, tygodniowych warsztatów
na przełomie stycznia i kwietnia 2012 roku.
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Przedstawiciele zaproszonych do współpracy innych służb, podmiotów i instytucji,
tj.: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, PL 2012 Spółki
z o. o., przygotowani zostali do pracy w Policyjnym Centrum Dowodzenia podczas
jednodniowych warsztatów, które przeprowadzone zostały w miesiącu kwietniu 2012 roku.
Przygotowani zostali również policjanci w charakterze opiekunów reprezentacji
narodowych przebywającymi na terenie naszego kraju drużyn piłkarskich państw biorących
udział w UEFA EURO 2012 (ang. TSLO). Przedmiotowy komponent realizowało
13 funkcjonariuszy Policji, wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym do pełnienia funkcji
oficera łącznikowego TSLO. W celu optymalnego i profesjonalnego przygotowania policjantów
do pełnienia tej funkcji w Głównym Sztabie Policji KGP opracowano dokument pn.
„Plan przygotowania i pracy policjantów delegowanych do pełnienia funkcji oficerów
łącznikowych (TSLO) akredytowanych przy reprezentacjach piłkarskich, które będą przebywać
na terytorium Polski podczas ME UEFA EURO 2012”. Niniejszy dokument zawierał syntetyczny
wykaz przedsięwzięć do realizacji, których zobowiązani będą policjanci pełniący funkcję oficera
TSLO. Ponadto wskazywał obszar szkoleń, wyposażenie policjantów dedykowane do realizacji
zadań w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa członkom drużyny reprezentacji narodowej
uczestniczącej w rozgrywkach EURO 2012, a także podnosił kwestie związane
z finansowaniem pobytu, noclegu i wyżywienia policjantów TSLO, podczas UEFA EURO 2012.
Przygotowanie opiekunów delegacji zagranicznych. Do kwalifikacji, która odbyła się
w dniach 19 – 28 marca 2012 roku przystąpiło 147 osób. Ostatecznie wyselekcjonowano
59 opiekunów, którzy wspierani byli także policjantami wytypowanymi przez jednostki Policji
miast – gospodarzy – łącznie działania delegacji zagranicznych (spottersi i policjanci operacyjni)
wspierało 99 policjantów. W dniach 23 – 27 kwietnia 2012 roku w Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie odbyło się szkolenie połączone z instruktażem dla opiekunów delegacji
zagranicznych (zagranicznych sił wsparcia) na potrzeby zabezpieczenia Turnieju
– dotyczyło wyłącznie grupy wyselekcjonowanej „centralnie”.
Przedsięwzięcie zorganizowane zostało zgodnie z Procedurą zaakceptowaną przez
Zastępcę Komendanta Głównego Policji w dniu 30 grudnia 2011 roku oraz w oparciu
o opracowany przy współudziale Głównego Sztabu Policji KGP Harmonogram planowanych
przedsięwzięć i wykorzystania bazy szkoleniowo – kwatermistrzowskiej CSP w Legionowie
w 2012 roku. Celem przedsięwzięcia było przekazanie podstawowych wiadomości niezbędnych
do realizacji zadań przewodnika – opiekuna oraz w miarę możliwości ocena predyspozycji
kandydatów do pełnienia tej funkcji.
Podczas szkolenia
zagadnieniowych:

realizowano

wykłady

dotyczące

następujących

obszarów

 psychologiczne aspekty realizacji zadań policjanta – opiekuna przedstawicieli zagranicznych
sił wsparcia na EURO 2012;
 charakterystyka wyzwań związanych z policyjnym zabezpieczeniem Turnieju Finałowego
Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012;
 ogólne informacje na temat przygotowań do policyjnego zabezpieczenia Turnieju
Finałowego Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 – operacja, podoperacje,
 filozofia działania Policji na potrzeby realizacji zabezpieczenia;
 etapy policyjnych przygotowań do zabezpieczenia Turnieju UEFA EURO 2012;
 struktura i zadania Policyjnego Centrum Dowodzenia;
 zarządzanie bezpieczeństwem w strefach public viewing (strefy kibica);
 zadania wynikające z Rezolucji Rady Unii Europejskiej z dnia 3 czerwca 2010 roku
w sprawie zaktualizowanego podręcznika z zaleceniami w zakresie międzynarodowej
współpracy policyjnej oraz w zakresie działań prewencyjnych i kontrolnych związanych
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z aktami przemocy i zakłóceniami porządku podczas międzynarodowych meczów piłki
nożnej, które dotyczą, co najmniej jednego państwa członkowskiego;
 wybrane regulacje i zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych;
 wybrane elementy protokołu dyplomatycznego z ukierunkowaniem na realizowanie zadań
w środowisku multikulturowym.
Zajęcia realizowane były przez przedstawicieli komórek organizacyjnych KGP:
Głównego Sztabu Policji, Biura Kadr i Szkolenia (Wydział Psychologów Policyjnych) i Gabinetu
Komendanta Głównego Policji (Zespół Promocji Działań Policyjnych). Przy tym, podczas
spotkań dokonywano także szeregu ustaleń bieżących, niezbędnych do przeprowadzenia
akredytacji opiekunów. Odpowiadano także na pytania merytoryczne i organizacyjne zgłaszane
przez zainteresowanych. W części instruktażowej w oparciu o ww. Rezolucję Rady Unii
Europejskiej z dnia 3 czerwca 2010 r. oraz Plan Operacyjnego Działania Policji przedstawiono
zadania stawiane przed policjantem – opiekunem delegacji zagranicznej, a także przedstawiono
symulację przemieszczania się delegacji zagranicznych oraz Spotters Team Polska podczas
Turnieju UEFA EURO 2012. W trakcie zabezpieczenia delegacje zagraniczne i opiekunowie
wykonywali zadania w oparciu o harmonogramy – „timingi” przygotowane w PCD, określające
czas i miejsca pobytu (akomodacji) delegacji, transfery, realizację podstawowych zadań
służbowych oraz czas wolny. Opiekunowie Szefów Delegacji, pełniący funkcję koordynatorów
zespołów, prowadzili także korespondencję ze stanowiskami koordynatorów Zagranicznych Sił
Wsparcia w PCD w oparciu o przygotowany wzór meldunku dobowego. Delegaci i policjanci
– opiekunowie posługiwali się dedykowanymi środkami łączności (telefony komórkowe
i notebooki z dostępem do poczty e – mail) zapewnionymi przez polską Policję.

 konferencje i spotkania uzgodnieniowe,
Komenda Główna Policji przygotowała przeprowadzoną w dniach 27 – 29 czerwca 2011
roku we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Międzynarodową Konferencję
Uzgodnieniową – Bezpieczeństwo imprez sportowych w aspekcie priorytetu polskiej
Prezydencji oraz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w ramach, której odbyło
się również spotkanie ekspertów ds. bezpieczeństwa imprez sportowych grupy Think – Tank
oraz Konferencja dotycząca bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO
2012. Konferencja dotycząca bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 odbyła się w dniu 29 czerwca
2011 roku. W spotkaniu udział wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli delegacji zagranicznych
z Belgii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Węgier, Szwecji, Szwajcarii, Danii, Francji, Niemiec,
Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Cypru, Norwegii, Grecji,
Turcji, Chorwacji, Rumunii, Czech, Słowacji, Bułgarii, Słowenii, Malty, Białorusi, Mołdawii,
UEFA, Europolu i Interpolu. Po stronie polskiej udział wzięli przedstawiciele, m.in. Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, komend miejskich Policji,
Kierownicy ds. bezpieczeństwa Miast Gospodarzy, PL 2012 Spółki z o. o., EURO 2012 Polska
Spółki z o. o., Polskiego Związku Piłki Nożnej, Komendy Głównej Policji.
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Źródło: materiały własne Policji (obrady podczas konferencji uzgodnieniowej)

Głównym celem spotkania były robocze ustalenia z poszczególnymi państwami
w odniesieniu do międzynarodowej współpracy policyjnej i wymiany informacji w trakcie Turnieju
UEFA EURO 2012, a także zaprezentowanie projektu „Memorandum of Understanding”.
W trakcie paneli roboczych również poruszone zostały kwestie dotyczące przyjęcia delegacji
zagranicznych sił wsparcia w aspekcie zakwaterowania, wyposażenia, składu delegacji,
rozmieszczenia i oczekiwań. W zamyśle Konferencja […] służyła wypracowaniu praktycznych
aspektów współpracy pomiędzy organizatorami Turnieju UEFA EURO 2012, a poszczególnymi
państwami, a także instytucjami zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa.
Do udziału w Konferencji […] dotyczącej bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 zaproszeni zostali
również przedstawiciele takich międzynarodowych organizacji jak Interpol, Europol, a także
władze UEFA. Uczestnikami spotkania byli również oficer łącznikowy polskiej Policji na Ukrainie
Pan nadinspektor w st. spocz. Tadeusz Ławniczak oraz wszyscy oficerowie Policji akredytowani
w Polsce.
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Źródło: materiały własne Policji (obrady podczas konferencji uzgodnieniowej)

Na potrzeby Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012, w celu zapewnienia
odpowiedniego otoczenia prawnego, które umożliwi Komendantowi Głównemu Policji
zaproszenie policyjnych sił wsparcia z innych państw do udziału w zabezpieczeniu Turnieju
oraz przekazywania przez inne państwa informacji związanych z bezpieczeństwem tej imprezy
sportowej, Główny Sztab Policji KGP wraz z Biurem Prawnym KGP opracował projekt Wspólnej
Deklaracji w sprawie współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego w związku z Turniejem Finałowym Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012
pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej a organem administracji
państwowej delegującym na terytorium RP policyjne siły udzielających przedmiotowego
wsparcia. Projekt Wspólnej Deklaracji […], oprócz wskazania podstaw prawnych
do prowadzenia współpracy w obszarze bezpieczeństwa imprez sportowych, odnosił się
również do następujących kwestii:
 wsparcie kadrowe;
 wymiana informacji;
 zabezpieczenie przejazdu kibiców;
 działania w zakresie kontrolowania wjazdu kibiców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 współpraca z mediami;
 postanowienia końcowe.
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Źródło: materiały własne Policji (obrady podczas konferencji uzgodnieniowej)

Źródło: materiały własne Policji (uczestnicy konferencji uzgodnieniowej)

W ramach współpracy z Ukrainą w dniu 5 grudnia 2011 roku w Komendzie Głównej
Policji odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele MSW Ukrainy.
Podczas spotkania pod dyskusję poddano organizację przez stronę ukraińską II
Międzynarodowej Konferencji Uzgodnieniowej dotyczącej bezpieczeństwa Turnieju Finałowego
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w 2012 roku. Strona polska przekazała doświadczenia zebrane podczas przeprowadzonych na
terenie Polski, tzw. meczów testowych na obiektach, które będą arenami UEFA EURO 2012.
Omawiano również problematykę dotyczącą wymiany informacji i komunikowania się pomiędzy
Policyjnymi Centrami Dowodzenia umiejscowionymi na Ukrainie i w Polsce, przemieszczania
się delegacji zagranicznych wspierających działania służb bezpieczeństwa pomiędzy
współorganizatorami Turnieju, udziału w rekonesansach obiektów stadionowych w Polsce
i na Ukrainie, przygotowania przedstawicieli Milicji Ukrainy do realizacji zadań w strukturze
Policyjnego Centrum Dowodzenia w Polsce, przygotowania ukraińskiego podręcznika dobrych
praktyk dla Milicjantów Ukraińskich i przedstawicieli delegacji zagranicznych oraz polskiego
podręcznika dobrych praktyk – wymiana ich zawartości. Ponadto podniesiono kwestie związane
z negocjacjami i podpisaniem Memorandum of Understanding (MoU) z krajami biorącymi udział
w Turnieju Finałowym. Za niezbędne uznano organizacje, w I kwartale 2012 roku, roboczego
spotkania przedstawicieli polskiej Policji oraz Milicji Ukrainy wraz z innymi służbami
odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa podczas Turnieju.
Biorąc pod uwagę ww. ustalenia w dniu 16 lutego 2012 roku w Kijowie odbyła się Druga
Międzynarodowa Konferencja Uzgodnieniowa. Organizatorem Konferencji było Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych Ukrainy, natomiast jej uczestnikami byli przedstawiciele Milicji Ukrainy,
Policji państw uczestniczących w Turnieju oraz państw sąsiadujących i tranzytowych. Stronę
polską reprezentował I Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinspektor Krzysztof
Gajewski, wraz z kierownictwem Głównego Sztabu Policji KGP i kadrą kierowniczą Policji
wyższego szczebla z Miast Gospodarzy Turnieju. Głównym celem Konferencji […] było
zaprezentowanie, zarówno przez stronę ukraińską jak i polską aktualnego stanu przygotowań
do Turnieju, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej współpracy policyjnej.
Podczas spotkania zostały poruszone kwestie między innymi stanu policyjnych (milicyjnych)
przygotowań, wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami zaangażowanymi
w bezpieczeństwo UEFA EURO 2012 w tym przygotowanie ryzyka, organizacji Policyjnego
Centrum Dowodzenia i przygotowanie oficerów łącznikowych (TSLO) Team Security Liaison
Officers. Przedstawiono również informacje na temat zapisów zawartych w Memorandum
of Understanding. Przedstawiciele Polskiej Policji zaprezentowali wstępnie uzgodnione
z poszczególnymi państwami składy i harmonogram przyjazdów do Polski delegacji Policyjnych,
państw rozgrywających mecze na terenie RP.

 Think Tank,
Polska Policja aktywnie uczestniczyła w pracach gremiów międzynarodowych
zajmujących się tematyką bezpieczeństwa imprez sportowych, w szczególności meczów piłki
nożnej. Jednocześnie uczestniczyła w posiedzeniach Football Experts Group w ramach Grupy
Roboczej ds. Egzekwowania Prawa (LEWP) oraz od kilku lat aktywnie partycypowała
w spotkaniach grupy Think-Tank. W ramach współpracy w powyższych gremiach, Polska brała
udział w pracach i konsultacjach związanych z opracowaniem podręcznika bezpieczeństwa dla
międzynarodowych masowych imprez sportowych. Podczas posiedzenia FEG LEWP w dniu
17 marca 2011 roku w Brukseli, dokument ten został zaakceptowany i przekazany pod dyskusje
do wyższego gremium.

 obsługa kadrowa,
Biuro Kadr i Szkolenia KGP opracowało Koncepcję w obszarze opieki psychologicznej
nad policjantami i pracownikami Policji zaangażowanymi w operację policyjną zabezpieczenia
UEFA EURO 2012 oraz Zestawienie logistycznych potrzeb psychologów niezbędnych
do realizacji zadań z zakresu opieki psychologicznej podczas operacji. Jednocześnie Biuro
Kadr i Szkolenia KGP opracowało i wdrożyło Plan działania psychologów policyjnych
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w obszarze psychologii policyjnej stosowanej w związku z przygotowywaniem i realizacją
operacji policyjnej zabezpieczenia Turnieju.

 programy profilaktyczne,
Jednostki i komórki organizacyjnej Policji w ramach programów profilaktycznych
przygotowały oraz prowadziły między innymi następujące projekty:
 edukacyjno – alternatywny program dla dzieci i młodzieży pn. „Jestem Kibicem przez
duże K” (Policja, MEN, MS, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Polski Komitet
Olimpijski, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Projekt uzyskał
akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przy wsparciu MSW prowadzone były prace
nad jednym z elementów programu, tj. nad kampanią społeczną pod nazwą
„Polska gościnność również na stadionach”;
 „Pseudokibic” realizowany przez KWP w Rzeszowie poprzez prowadzenie prelekcji
w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestniczyli w nich policjanci wspólnie
z funkcjonariuszami straży miejskiej, piłkarze drużyn i przedstawiciele klubów sportowych,
których kibice są wobec siebie nastawieni antagonistycznie;
 „Kibic z klasą” realizowany przez Komendę Miejską Policji w Sosnowcu wraz z Urzędem
Miejskim w Sosnowcu, MOSiR – em, Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej oraz
sosnowieckimi klubami. Był programem adresowanym do uczniów sosnowieckich szkół
gimnazjalnych. Głównym celem programu było ograniczenie postaw chuligańskich
występujących na trybunach aren sportowych, które osiągnięte zostało poprzez
podniesienie świadomości prawnej wśród uczniów, w tym zapoznanie z sankcjami karnoadministracyjnymi przewidzianymi za nierespektowanie przepisów oraz zdobycie wiedzy
na temat pozytywnego dopingowania;
 „Kibic" realizowany przez stołecznych policjantów wspólnie z klubem sportowo – piłkarskim
"Polonia Warszawa". Kierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych propagował i kształtował wśród młodzieży pozytywne zachowania
podczas imprez sportowych pozbawione agresji, szowinizmu i antagonizmów klubowych;
 „Potrafię kibicować – EURO 2012" kierowany do młodzieży gimnazjalnej, realizowany przy
współudziale piłkarzy Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze. Porozumienie o wdrażaniu
programu podpisali również przedstawiciele władz pięciu gmin powiatu mikołowskiego.
Program zakładał między innymi spotkania uczniów z piłkarzami Ruchu Chorzów i Górnika
Zabrze oraz policjantami. Gimnazjaliści dowiedzieli się, jak sportowcy odbierają zamieszki
oraz niekulturalne zachowania na trybunach oraz jakie konsekwencje grożą za zakłócanie
przebiegu meczów.
Ponadto Biuro Prewencji KGP wspólnie z Fundacją „Dzieci Niczyje” prowadziło kampanię
informacyjno – edukacyjną „Nie przegraj" nt. zagrożeń dzieci i młodzieży komercyjnym
wykorzystywaniem seksualnym oraz prostytucją dziecięcą/handlem w trakcie Turnieju UEFA EURO 2012.
Inicjatywa została objęta honorowym patronatem przez Komendanta Głównego Policji. Materiały zostały
przesłane do Ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy z zaproszeniem do włączenia się w realizację
kampanii.

 współpraca ze stroną Ukraińską,
Zgodnie z międzynarodowymi uregulowaniami prawnymi, polska Policja współpracowała
i prowadziła międzynarodową wymianę informacji z innymi policjami i służbami porządku
publicznego, w tym ze stroną ukraińską na rzecz bezpiecznego przeprowadzenia Turnieju,
zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Ukrainy. Przedmiotowa współpraca
Strona 40 z 184
Zabrania się powielania, kopiowania oraz wykorzystywania treści zawartych w sprawozdaniu bez zgody
Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

prowadzona była w oparciu o wdrożone bilateralne protokoły (deklaracje) o współpracy z innymi
państwami w związku z UEFA EURO 2012.
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas Turnieju było priorytetem współpracy pomiędzy
Polską a Ukrainą. Nie bez znaczenia był tu fakt, że Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej
ani obszaru Schengen. W ramach bieżących kontaktów uzgadniano z właściwymi służbami
Ukrainy i Polski oficjalne kanały i osoby odpowiedzialne za koordynację kontaktów, a także
potwierdzano utrzymanie placówek oficerów łącznikowych delegowanych do partnera.
W dniu 28 marca 2008 roku w Kijowie Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
i Premier Gabinetu Ministrów Ukrainy podpisali Umowę między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy organizacji Turnieju finałowego
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na mocy, której powołano Polsko
– Ukraiński Komitet ds. Przygotowania i Przeprowadzenia UEFA EURO 2012. Zgodnie z art. 3
Umowy za koordynację działań w związku z UEFA EURO 2012 w imieniu Rządu RP odpowiada
Ministerstwo Sportu i Turystyki, natomiast w imieniu Gabinetu Ministrów Ukrainy – Biuro
Koordynacyjne ds. przygotowania i przeprowadzenia na Ukrainie Turnieju finałowego
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku przy Sekretariacie Rady Ministrów Ukrainy
– następnie Narodowa Agencja ds. Przygotowania EURO 2012.
Główne założenia Umowy w obszarze bezpieczeństwa to:
 powołanie Polsko – Ukraińskiego Komitetu ds. Przygotowania i Przeprowadzenia UEFA
EURO 2012, a w jego ramach stałych międzyrządowych grup roboczych, w tym grup
ds. współpracy przygranicznej i celnej, ds. koordynacji bezpieczeństwa oraz ds. koordynacji
obsługi medycznej;
 poprawa warunków ruchu granicznego między Polską a Ukrainą podczas przygotowań
i w czasie trwania mistrzostw;
 zagwarantowanie
należytej
obsługi
medycznej
oraz
realizacja
zobowiązań
międzynarodowych w zakresie walki z dopingiem podczas UEFA EURO 2012;
 wspieranie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w czasie meczów UEFA EURO
2012 na terenie obiektów sportowych poprzez organizację szkoleń dla służb porządkowych.
W maju 2009 roku w ramach wizyty w Kijowie podsekretarza stanu w MSW
odpowiedzialnego za proces przygotowań do UEFA EURO 2012, któremu towarzyszyli
szefowie służb i eksperci ds. bezpieczeństwa imprez masowych z Polski, w trakcie posiedzenia
ww. grupy roboczej ustalono, że w pierwszej kolejności należy usunąć ewentualnie
zdiagnozowane przeszkody prawne w zakresie współpracy między Polską a Ukrainą, które
mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo Turnieju. Praca grupy roboczej odbywała się w ramach
zespołów zadaniowych. Wskazano potrzebę szczególnej intensyfikacji prac w trzech obszarach:
współpraca policyjna, ratownictwo oraz ochrona granic i kontrola ruchu granicznego.
Za niezwykle istotną uznano potrzebę określenia jednolitych standardów bezpieczeństwa
krajów i Miast – Gospodarzy UEFA EURO 2012. Podkreślono jednak zasadność równoległego
prowadzenia dotychczasowej współpracy przez ograny, służby, instytucje, jednostki terenowe
– niezależnie od prac grupy roboczej. W ramach pracy grupy roboczej został wypracowany
również dokument określający dalszy rozwój kooperacji, a także wspólne standardy w zakresie
bezpieczeństwa turnieju (polsko – ukraińska strategia bezpieczeństwa UEFA EURO 2012).
Uzgodniono, że materiałem wyjściowym do dalszych prac będzie przyjęte Wspólne
oświadczenie, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RP Pana Adama
Rapackiego oraz Zastępcy Ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy Pana Oleksandra
Sawczenki, przyjęte 27 maja 2009 roku w Kijowie– które stanowi zarys koncepcji współdziałania
dwóch państw w sferze bezpieczeństwa.
W ramach przygotowań do organizacji Turnieju, polska Policja podjęła działania
zmierzające do zacieśnienia współpracy ze stroną ukraińską i włączenia ich przedstawicieli
do spotkań dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych odbywających się
w ramach międzynarodowej współpracy Policji. Zaoferowano również przekazanie MSW
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Ukrainy doświadczenia Polski z funkcjonowania
ds. imprez sportowych (polskiego NFIP-u).

narodowego

punktu

informacyjnego

Podstawy prawne współpracy
 Dokumentacja zgłoszeniowa do Finałowego turnieju UEFA EURO 2012;
 Umowa między Rządem RP, a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy organizacji
finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, podpisana
w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku;
 Deklaracja o współpracy w sprawie bezpieczeństwa turnieju finałowego Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, podpisana w Warszawie dnia 21 stycznia 2008 roku;
 Wspólne oświadczenie z dnia 27 maja 2009 roku Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych RP Pana Adama Rapackiego oraz Zastępcy Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji Ukrainy Pana Oleksandra Sawczenki (polsko – ukraińska
koncepcja współpracy);
 Umowa między Rządem RP, a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania
przestępczości zorganizowanej, podpisana dnia 3 marca 1999 roku;
 Porozumienie wykonawcze między Komendantem Głównym Policji RP, a Ministrem Spraw
Wewnętrznych Ukrainy o wykonaniu Umowy między Rządem RP, a Rządem Ukrainy
o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej sporządzonej w Kijowie
dnia 3 marca 1999 roku;
 Protokół o współpracy między Ministrem Spraw Wewnętrznych Ukrainy, a Komendą Główną
Policji RP w walce z zorganizowaną przestępczością podpisany we Lwowie dnia 16 marca
1996 roku;
 Porozumienie między Ministrem Spraw Wewnętrznych RP, a Ministrem Spraw
Wewnętrznych Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości, podpisana dnia
12 marca 1992 roku;
 Protokół Dodatkowy do Porozumienia o współpracy między Ministrem Spraw Wewnętrznych
RP, a Ministrem Spraw Wewnętrznych Ukrainy z dnia 12 marca 1992 roku oraz Protokołu
dodatkowego do Porozumienia o głównych kierunkach współpracy między Ministrem Spraw
Wewnętrznych RP, a Ministrem Spraw Wewnętrznych Ukrainy, sporządzonego w Łucku
dnia 2 marca 2000 roku;
 Protokół o współpracy między Komendą Główna Policji RP, a Ministrem Spraw
Wewnętrznych Ukrainy w walce z zorganizowaną przestępczością, podpisany w Bystrem
dnia 13 września 1996 roku.

 inne przedsięwzięcia
Zrealizowana została inwestycja w postaci remontu w budynku Komendy Głównej Policji
przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie, pomieszczeń Centrum Operacyjnego Komendanta
Głównego Policji, które zostały przygotowane na rzecz funkcjonowania Centrum Prasowo
Informacyjnego Komendanta Głównego Policji, realizującego zadania w ramach obsługi
medialnej Komendanta Głównego Policji podczas Turnieju.
Przedstawiciele Biura Logistyki Policji KGP w ramach prowadzonych przygotowań
związanych z zapewnieniem miejsc zakwaterowania dla przedstawicieli delegacji służb
porządku publicznego państw uczestników rozgrywek finałowych w 2012 roku, w tym ich
opiekunów – polskich policjantów oraz policjantów spottersów, wspólnie z przedstawicielami
PL 2012 Spółki z o. o. w dniach 16 – 19 marca 2012 roku dokonali rekonesansu bazy
hotelowej, znajdującej się na terenie miast gospodarzy rozgrywek w Gdańsku, Wrocławiu,
Poznaniu i Warszawie. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono hotele, w których
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podczas Turnieju zakwaterowani zostali przedstawiciele policji i służb porządku publicznego
innych państw oraz ich opiekunowie – polscy policjanci.
Komenda Główna Policji wystąpiła do Ministerstwa Obrony Narodowej RP z prośbą
o wsparcie działań Policji w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju.
Wniosek objął obszar wsparcia osobowo – technicznego żołnierzami i sprzętem
specjalistycznym, płaszczyznę zakwaterowania, wyżywienia oraz udostępnienia miejsc
parkingowych.
Biuro Wywiadu Kryminalnego KGP przygotowało analizę ryzyka w związku
z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas UEFA EURO 2012. Prowadziło prace w ramach
Zespołu ds. Analizy Ryzyka, powołanego decyzją Przewodniczącego Komitetu
ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 Podsekretarza Stanu
w MSW Pana Adama Rapackiego na mocy uchwały nr 3 Komitetu ds. Bezpieczeństwa
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 z dnia 16 grudnia 2010 roku.
Przewodniczącym Zespołu ds. Analiz Ryzyka był Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego KGP,
w skład zespołu wchodzą przedstawiciele: Departamentu Analiz i Nadzoru MSW, Komendy
Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej, Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rządowego
Centrum Bezpieczeństwa, Służby Celnej oraz PL 2012 Spółki z o. o. Zadaniami Zespołu było
między innymi opracowanie wytycznych dotyczących jednolitej metodologii analizy ryzyka
w poszczególnych obszarach Programu Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012, przygotowanie
– w oparciu o wypracowaną metodologię, dokumentu pn. „Analiza ryzyka - kompetencje
i reagowanie (scenariusze działania) w Programie Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 oraz
opracowanie trybu bieżącej aktualizacji wdrożonego instrumentu pn. „Analiza ryzyka
– kompetencje i reagowanie (scenariusze działania) w Programie Bezpieczeństwa UEFA EURO
2012. W trakcie prac Zespołu określono zakres analizy, zidentyfikowano obszary zagrożeń oraz
ryzyka w ramach tych zagrożeń, określono czynniki mające wpływ na prawdopodobieństwo
wystąpienia ryzyk, jak również czynniki mające wpływ na rozmiar skutków ryzyk.
Zidentyfikowano także najbardziej istotne miejsca (obiekty) z punktu widzenia bezpieczeństwa
przebiegu imprezy i opracowano metodologię wartościowania (mierzenia) zidentyfikowanych
czynników i w konsekwencji, zagrożenia ryzykami. Biuro Wywiadu Kryminalnego KGP wspólnie
z UEFA przygotowało koncepcję „police screening", określającą zasady współpracy Policji
z UEFA przy weryfikacji przez Policję, przekazanych przez UEFA danych osób, ubiegających
się o akredytacje. W trakcie prac związanych z koncepcją Biuro Wywiadu Kryminalnego KGP
korzystało z doświadczeń strony austriackiej – wymiana informacji prowadzona była
w ramach „Mostu Stałej Współpracy Polsko – Austriackiej" funkcjonującego na podstawie
Wspólnej Deklaracji między Ministrem Spraw Wewnętrznych RP a Federalnym Ministrem
Spraw Wewnętrznych Republiki Austrii w sprawie ustanowienia wzmocnionej współpracy
w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
Gabinet Komendanta Głównego Policji opracował i wydał podręcznik – informator
dla policjantów Zagranicznych Sił Wspierających. Dla polskiej Policji zapewnienie
bezpieczeństwa wszystkim przybyłym do naszego kraju uczestnikom Turnieju finałowego
Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012 i zapewnienie porządku publicznego było sprawą
priorytetową. W trosce o sprawne współdziałanie wszystkich funkcjonariuszy w tym policjantów
zagranicznych sił wsparcia realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i porządku
publicznego podczas Turnieju przygotowany i wydany został przez Gabinet KGP przewodnik
–„Informator polskiej Policji na EURO 2012”. Informator opublikowany został w czterech
językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.
W opracowaniu zawarte zostały kluczowe informacje dotyczące polskiej Policji.
Przede wszystkim podstawowe zadania i obowiązki do realizacji podczas Turnieju, wzory
umundurowania polskiej Policji, dokładny wzór legitymacji służbowej oraz telefony alarmowe
w Polsce oraz siedziby akredytowanych placówek dyplomatycznych. Ważnym zagadnieniem,
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do którego nawiązano w tym przewodniku było zwrócenie szczególnej uwagi na wdrożoną
przez Policję filozofię działania wszystkich rodzajów służb policyjnych podczas UEFA EURO
2012 i jej składowe elementy: troska, tolerancja i tłumienie – „3xT”. Przedstawiono również trzy
elementy zintegrowanego bezpieczeństwa, stanowiące drugi filar ww. filozofii, tj.: security,
service i safety a także trzeci filar filozofii działań polskiej Policji podczas Turnieju, czyli
instytucję policjanta spottersa. W przewodniku zawarto podstawowe informacje z obszaru
współdziałania i wsparcia polskiej Policji przez inne podmioty i służby, których działalność miała
niebagatelne znaczenia w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
podczas tego wspólnego święta piłkarskiego. Zaakcentowano rolę między innymi:
Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej oraz służby informacyjnej i służby
porządkowej organizatora Turnieju. W myśl zapisów ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych przygotowano pakiet informacji z zakresu przepisów karnych w tym zestaw
przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie przez osoby uczestniczące w imprezie jest
zabronione. W realizację zadań podczas operacji policyjnej pod krypt. „HAT TRICK 2012”
zaangażowani byli również psycholodzy policyjni, którzy podczas Turnieju pełnili całodobowe
dyżury w miejscach skoszarowania policjantów. W przypadku potrzeby kontaktu
z psychologiem podano dla potrzeb policjantów numery telefonów psychologów policyjnych
pełniących dyżury w komendach wojewódzkich Policji.
Biorąc pod uwagę, że wśród policjantów jest sporo kibiców piłki nożnej w niniejszym
przewodniku wydanym przez Gabinet KGP znalazły się również informacje dotyczące
terminarza – planu rozgrywek mistrzostw, podstawowe informacje o arenach piłkarskich,
drużynach finalistów Turnieju oraz oficjalnych strefach publicznego oglądania – public viewing
w Miastach Gospodarzach.
Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP zebrało informacje dotyczące udziału
Interpolu w zabezpieczeniu Turnieju. Podczas spotkań z przedstawicielami Interpolu
prowadzono rozmowy o możliwościach udziału IMEST w Turnieju. Po uprzednim spotkaniu
w Sekretariacie Generalnym w Lyonie, zorganizowano w dniach 22 – 23 marca 2011 roku
w Polsce trójstronne spotkanie pomiędzy polską Policją, Sekretariatem Generalnym Interpolu
oraz przedstawicielami strony ukraińskiej. Na przedmiotowym spotkaniu przekazano informację
nt. stanu przygotowań do UEFA EURO 2012 oraz omówiono szczegóły planowanej współpracy
z Sekretariatem Generalnym Interpolu.
W zakresie wzmocnienia oficera łącznikowego na Ukrainie zgodnie z harmonogramem
prac, wyłoniono w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydata na to stanowisko,
który po przeszkoleniu oraz odpowiednim wyposażeniu został, w roku 2012, delegowany do
pracy na terenie Ukrainy.
Biuro Logistyki Policji KGP zrealizowało szereg zakupów sprzętu i wyposażenia, które
również były wykorzystywane podczas realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa Turnieju.
Dokonano zakupu sprzętu transportowego dla Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych
Pododdziałów Prewencji Policji w całym kraju, łącznie 600 oznakowanych pojazdów
służbowych. Ponadto dokonano zakupu 24 sanitarek oraz 13 Ruchomych Stanowisk
Dowodzenia, uzbrojenia i wyposażenia indywidualnego PZ, (pałek szturmowych, pałek
wielofunkcyjnych, plecakowych miotaczy pieprzu, ręcznych miotaczy pieprzu, tarcz ochronnych
i kasków ochronnych). Dokonano także wymiany sprzętu ochrony osobistej policjantów.
Biuro
Łączności
i
Informatyki
KGP
zrealizowało
zakupy
wyposażenia
teleinformatycznego Policyjnego Centrum Dowodzenia w Legionowie. Zadnie to realizowane
było we współpracy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Zrealizowane zostało również
postępowanie przetargowe w zakresie poszczególnych elementów wyposażenia i usług.
W ramach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 roku w sprawie
wykazu przedsięwzięć EURO 2012 (Dz. U. Nr 192, poz. 1385, z późn. zm.) zrealizowano
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zadanie pn. „Przebudowa i adaptacja siedziby Komendy Miejskiej Policji przy ul. Szylinga 2
w Poznaniu”, obiekt został oddany do użytkowania w lipcu 2010 roku.
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zrealizowało zadanie inwestycyjne dotyczące
przygotowania Policyjnego Centrum Dowodzenia – sztabu dowódcy operacji policyjnej pod
krypt. „HAT TRICK 2012”, (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 roku
w sprawie wykazu przedsięwzięć EURO 2012 (Dz. U. Nr 192, poz. 1385, z późn. zm.).
Przygotowanie samego obiektu PCD, jaki i jego obsady było jednym z kluczowych
przedsięwzięć prowadzonych w związku z przygotowaniami w Policji do Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Sztab Dowódcy ww. operacji policyjnej stał się głównym
podmiotem zarządzającym prowadzonymi działaniami przez Policję na rzecz bezpieczeństwa
Turnieju.
Policja uczestniczyła w ćwiczeniu zgrywającym podmioty systemu zarządzania
kryzysowego przed rozgrywkami EURO 2012 pod krypt. „LIBERO”, organizowanym przez
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
W związku z przeprowadzonym w terminie 6 – 7 lutego 2010 roku w Warszawie,
losowaniem grup eliminacyjnych do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
podjęto działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku
z tym przedsięwzięciem. Działania prowadzone były wspólnie z Komendą Stołeczną Policji,
Biurem Ochrony Rządu oraz EURO 2012 Polska Spółką z o. o.
Główny Sztab Policji KGP w miesiącu maju 2010 roku kanałem wymiany informacji
pomiędzy Krajowym Punktem Informacyjnym ds. Imprez Sportowych GSP KGP a NFIP – ami
innych państw, w oparciu o Rezolucję Rady z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie
zaktualizowanego podręcznika zaleceń w zakresie międzynarodowej współpracy policyjnej oraz
w zakresie działań prewencyjnych i kontrolnych związanych z aktami przemocy
i zakłóceniami porządku podczas międzynarodowych meczów piłki nożnej, które dotyczą,
co najmniej jednego państwa członkowskiego, wystosował propozycję składu delegacji
zagranicznych podczas EURO 2012. W korespondencji przekazana została również informacja
dotycząca powołania na czas Turnieju, Policyjnego Centrum Dowodzenia.
Wprowadzenie na stadiony UEFA EURO 2012 umundurowanych policjantów
tzw. „przyjaźnie umundurowanych” było koncepcją rekomendowaną przez Kierownictwo Policji
w pierwszej połowie 2011 roku i wdrożoną w trakcie meczów ligowych oraz meczów testowych.
Podczas odpraw i wideokonferencji określono ich zadania, jako zadania ustawowe, które
pozwalały rozwiązywać sytuacje konfliktowe lub minimalizować ich skutki (działania
skoncentrowane na udzielaniu pomocy i przekazywaniu informacji skierowane były
bezpośrednio do kibiców i skorelowane z zadaniami służb organizatora). Podstawowymi
miejscami pełnienia służby tych policjantów były w szczególności rejony kas biletowych oraz
bramki wejściowe, główne ciągi komunikacyjne wokół trybun, wejścia na trybuny, przejścia
pomiędzy sektorami, wszelkie miejsca newralgiczne dla systemu bezpieczeństwa.
Policjanci „przyjaźnie umundurowani” byli czynnymi obserwatorami zachowań kibiców oraz
wszystkich działań podejmowanych przez służby porządkowe i służby informacyjne
organizatora imprezy, w szczególności stewardów, a także stymulowali ich działania.
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Źródło: materiały własne Policji

Poza tym policjanci aktywnie wykonywali zadania w zakresie kierowania, lokowania oraz
obserwacji reakcji kibiców, informowali uczestników imprezy o zasadach i regulacjach
obowiązujących na stadionie, reagowali na skargi widzów oraz zaistniałe incydenty a także
wspierali działania służb ratunkowych. Jednocześnie policjanci wymieniali informacje
o zaobserwowanych osobach, sytuacjach, wydarzeniach mogących mieć wpływ na poziom
bezpieczeństwa na obiekcie stadionowym.
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Źródło: materiały własne Policji

Źródło: materiały własne Policji

W ramach rozgrywek polskiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej – meczów
towarzyskich rozegranych na nowo wybudowanych obiektach stadionowych dedykowanych
UEFA EURO 2012 w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie, tzw. meczów testowych,
Policja przygotowała i przeprowadziła zabezpieczenie tych imprez masowych, przyjmując
tożsame rozwiązania, jakie były planowane do zabezpieczenia głównej imprezy w 2012 roku.
Proces przygotowania i przeprowadzenia każdego meczu testowego był analizowany,
wyciągane były wnioski, a następnie wdrażane nowe rozwiązania, zmierzające do optymalizacji
działań na rzecz bezpieczeństwa kolejnych imprez tego rodzaju, a w konsekwencji samego
Turnieju UEFA EURO 2012.
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W zakresie prowadzonych przygotowań do Turnieju odbyły się cztery mecze testowe
piłki nożnej reprezentacji narodowej Polski w ramach, których sprawdzeniu podlegały przyjęte
w procesie planowania rozwiązania organizacyjno – taktyczne dotyczące zabezpieczania
UEFA EURO 2012. Mecze odbyły się:


w dniu 6 września 2011 roku na stadionie PGE Arena w Gdańsku (Polska – Niemcy),

Źródło: materiały własne Policji (praca policjantów polskich i niemieckich na ulicach Gdańska bezpośrednio przed meczem)

Źródło: materiały własne Policji (praca policjantów tzw. przyjaźnie umundurowanych)



w dniu 11 listopada 2011 r. na stadionie miejskim we Wrocławiu (Polska – Włochy),
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Źródło: materiały własne Policji (odprawa przed meczem w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu)

Źródło: materiały własne Policji (odprawa policjantów Spotters Team Polska na stadionie we Wrocławiu, praca policjantów włoskich
na stadionie)

NATIONAL POLICE HEADQUARTERS

Źródło: materiały własne Policji (praca policjantów Spotters Team Polska na stadionie)
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w dniu 15 listopada 2011 r. na stadionie miejskim w Poznaniu (Polska – Węgry),

Źródło: materiały własne Policji (praca policjantów Spotters Team Polska na stadionie)

Strona 50 z 184
Zabrania się powielania, kopiowania oraz wykorzystywania treści zawartych w sprawozdaniu bez zgody
Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

Źródło: materiały własne Policji (praca policjantów Spotters Team Polska oraz policjantów węgierskich na stadionie)

Źródło: materiały własne Policji (praca policjantów Spotters Team Polska oraz policjantów węgierskich na stadionie)
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w dniu 29 lutego 2012 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie (Polska – Portugalia),

Źródło: materiały własne Policji (Stadion Narodowy w Warszawie)

Źródło: materiały własne Policji (praca policjantów Spotters Team Polska oraz policjantów tzw. przyjaźnie umundurowanych na
stadionie)
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Źródło: materiały własne Policji (praca policjantów Spotters Team Polska oraz policjantów tzw. przyjaźnie umundurowanych na
stadionie)

Podczas
przeprowadzonych
który zdefiniowano, jako:

meczów

testowych

określono

cel

działań,

 ochronę życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi
te dobra;
 ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym zapewnienie spokoju w miejscach
publicznych;
 zapewnienie prawidłowej organizacji i koordynacji przedsięwzięć związanych
z zabezpieczeniem oraz kierowaniem działaniami policyjnymi.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas meczy wprowadzono zintegrowany
system zarządzania, zorganizowano spotkania, w których uczestniczyli przedstawiciele:
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji, Prezydentów Miast Gospodarzy,
Wydziałów Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędów Miast Gospodarzy,
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, PL 2012 Spółki z o. o., Polskiego Związku
Piłki Nożnej oraz EURO 2012 Polska Spółki z o. o., a także przedstawicieli miejskiego
transportu publicznego.
Na odprawach przed meczami testowymi podkreślano kluczowe aspekty dotyczące
zapewnienia bezpieczeństwa i określano następujące kierunki działania:
 przedstawiciele Policji uczestniczyli w szkoleniach przygotowujących służby informacyjne
organizatora imprezy masowej, tzw. stewardów, którzy brali udział w zabezpieczeniu
meczów piłki nożnej podczas Turnieju;
 optymalizowano rozwiązania dotyczące współpracy pomiędzy służbami zaangażowanymi
w zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych a ich organizatorami;
 opracowano procedury postępowania służb na różne rodzaje mogących pojawić się
zagrożeń podczas odbywania się imprez masowych oraz samego Turnieju;
 włączono psychologów do szkolenia kadr policyjnych przed Turniejem z zakresu
zarządzania tłumem, również angażując do tych przedsięwzięć ekspertów z wyższych
uczelni;
 wypracowano optymalne rozwiązania w obszarze współpracy służb z mediami, mające
na celu określenie ram współpracy i wymiany informacji na tej linii podczas Turnieju;
 do realizacji zadań w związku z zabezpieczeniem meczów towarzyskich kierowanie
policjantów realizujących zadania w ramach Spotters Team Polska (STP) oraz policjantów
w umundurowaniu wg nowego wzoru „przyjaźnie umundurowanych”;
 tworzenie Zespołów Interwencyjnych dedykowanych poszczególnym odcinkom działań
umiejscowionych w miejscach ich wyczekiwania.
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Ponadto uczestniczący podczas meczów przedstawiciele zespołów oceniających
w tym również Komendanci Wojewódzcy Policji oraz Komendant Stołeczny Policji stwierdzili,
dodatkowo, że:
 niezbędna była osoba (osoby) wyznaczona z komórek logistycznych Policji, która
zaangażowana była w przygotowanie rozwiązań, ich koordynowanie w trakcie trwania
imprezy oraz następne bilansowanie i rozliczanie w obszarze zabezpieczenia
kwatermistrzowskiego całego przedsięwzięcia. Dotyczy to również obszaru współpracy
w tym zakresie pomiędzy Policją a innymi służbami, podmiotami, instytucjami i firmami
prywatnymi, świadczącymi usługi na rzecz Policji;
 doświadczenia na polu policyjnej współpracy międzynarodowej, zebrane podczas meczów
testowych wskazywały, że stosowanie rozwiązań zawartych w Rezolucji Rady
z dnia 3 czerwca 2010 roku w sprawie zaktualizowanego podręcznika z zaleceniami
w zakresie międzynarodowej współpracy policyjnej oraz w zakresie działań prewencyjnych
i kontrolnych związanych z aktami przemocy i zakłóceniami porządku podczas
międzynarodowych meczów piłki nożnej, które dotyczą, co najmniej jednego państwa
członkowskiego, przyczyniły się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa masowych
imprez sportowych;
 obecność policjantów – spottersów oraz policjantów umundurowanych reprezentujących
służby policyjne państw, z których pochodzą kibice drużyny przyjezdnej, wpływało bardzo
korzystnie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego i zachowania kibiców
gości;
 obecność przedstawicieli sił policyjnych z innych krajów na dworcach kolejowych,
autobusowych i w portach lotniczych powodowało, że kibice drużyny gości już od chwili
przybycia do miasta, w którym odbywała się impreza sportowa, mieli możliwość uzyskania
pomocy lub informacji w języku ojczystym od osób kompetentnych będących
funkcjonariuszami publicznymi;
 obecność funkcjonariuszy delegowanych z zagranicy, w miejscach przebywania kibiców
przyjezdnych, działała prewencyjnie na ewentualną eskalację zachowań negatywnych,
ponadto przyczyniała się do minimalizowania poczucia braku anonimowości u kibiców
drużyny przyjezdnej;
 delegowani funkcjonariusze byli obecni przy bramach wejściowych na stadion
przeznaczonych dla kibiców drużyny gości od momentu udostępnienia obiektu sportowego
dla publiczności, a następnie w trakcie meczu przebywali w sektorze kibiców drużyny
przyjezdnej do czasu opuszczenia przez nich stadionu, służyli pomocą kibicom
i ściśle współpracowali z funkcjonariuszami polskiej Policji (wskazane, aby byli tam również
obecni polscy policjanci – spottersi) oraz pracownicy służby porządkowej organizatora;
 należy zaznaczyć, że dotychczasowe doświadczenia wykazały, że w celu prawidłowego
sprawnego działania każdemu z delegowanych funkcjonariuszy, powinien asystować polski
policjant posługujący się biegle językiem angielskim lub innym językiem określonym
wcześniej przez obie strony;
 delegowani policjanci powinni być wyposażeni w kamizelki identyfikacyjne zgodnie
z wzorem zawartym w Rezolucji Rady UE z dnia 3 czerwca 2010 r. lub umundurowani
(należy unikać umundurowania ćwiczebnego);
 obecność przedstawicieli punktów NFIP, wśród osób bezpośrednio współpracujących
podczas działań podejmowanych przez siły policyjne w związku z masową imprezą
sportową, gwarantowało wysoki poziom wiedzy merytorycznej, dotyczącej zagadnień
związanych ze szczególnymi aspektami imprez sportowych;
 dobrą praktyką pozostawało rejestrowanie za pomocą urządzeń audio – video zachowań
osób wskazanych przez delegowanych funkcjonariuszy, w celu późniejszej identyfikacji
ewentualnych sprawców przestępstw i wykroczeń.
W trakcie działań podczas operacji policyjnych przeprowadzonych w związku meczami
testowymi nie odnotowano przypadków zbiorowego zakłócenia porządku publicznego w miejscu
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odbywania się imprez sportowych oraz na trasach przejazdu kibiców. Policjanci biorący udział
w zabezpieczeniach nie używali środków przymusu bezpośredniego. Nie odnotowano strat
w mieniu publicznym, prywatnym i resortowym.
Badanie nastrojów społecznych przez Turniejem (inicjatywa Policji)
Celem badania było poznanie potrzeb i oczekiwań związanych z poczuciem
bezpieczeństwa w dużych miastach Polski oraz analiza potencjalnych zagrożeń w miejscach
publicznych i w okolicy miejsca zamieszkania w związku z organizacją Turnieju w Polsce.
Turniej wg respondentów to szansa na zatrudnienie wielu osób (powstanie sporo nowych
miejsc pracy) oraz na krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży (na pewno powstanie sporo
szkółek piłki nożnej). Głównym zagrożeniem, a w zasadzie niedogodnością, jaką w związku
z organizacją Turnieju dostrzegali uczestnicy wywiadów, są problemy komunikacyjne, które
spowodują, zdaniem badanych, ograniczoną mobilność, możliwość poruszania się (…).
Złożą się na nie, według uczestników badania: korki, utrudnienia w parkowaniu, problemy
z transportem miejskim/komunikacją miejską, zamknięte całkowicie lub częściowo ulice,
wydzielone tzw. zamknięte strefy, określane też, jako „strefy zero. Problemy komunikacyjne
będą dotyczyły, zdaniem badanych, obszarów całych miast, w których będzie organizowany
Turniej, przy czym różne będzie ich natężenie – największe w okolicach stadionów, dworców,
głównych arterii komunikacyjnych, okolic hoteli, miejsc atrakcyjnych turystycznie, takich jak
Stare Miasto. Problemy komunikacyjne to pierwsza niedogodność, na jaką zwracają uwagę
badani, ale nie mniejsze znaczenie ma dla nich obawa przed niszczeniem mienia
i wandalizmem. Często, w związku z organizacją takiej imprezy jak Turniej, pojawia się wśród
badanych obawa przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą tłum. Tłum kojarzy im się przede
wszystkim ze wzrostem agresji, konfliktów. Kolejnym zagrożeniem, na które zwracają uwagę
badani, są kibice oraz animozje między nimi. Mogą one doprowadzić do różnego rodzaju
incydentów. Uczestnicy wywiadów obawiają się agresji kibiców spowodowanej spożywaniem
alkoholu oraz narkotyków (piwo, wódka, narkotyki – wtedy są bardziej agresywni),
a przybierającej formę awantur, bójek, zaczepek, hałasów i nocnych śpiewów.
Wprawdzie w mniejszym stopniu, ale badani respondenci obawiają się również: kradzieży
kieszonkowych, nasilenia zjawiska handlu narkotykami, zwiększenia zjawiska prostytucji,
utrudnień w codziennym życiu, podwyżek cen na usługi oraz artykuły spożywcze, kolejek
w sklepach, śmieci i bałaganu w miastach. W pojedynczych wypowiedziach badani zwracają
uwagę, że nastąpi ogólne obniżenie poczucia bezpieczeństwa i wzrost przestępczości.
Pozytywnie wypowiadają się na temat możliwości oglądania transmisji meczów na telebimach.
Wprawdzie uczestnicy wywiadów ze wszystkich miast, w których zostanie zorganizowany
Turniej, obawiają się niemal tych samych zagrożeń, przy czym często w różnej kolejności
i z różnym natężeniem na nie wskazują. I tak między innymi:
 respondenci z Poznania na pierwszym miejscu, wymieniają obawę przed dewastacją
mienia;
 mieszkańcy Wrocławia bardziej niż inni, obawiają się agresywnych zachowań kibiców;
 młode kobiety z Warszawy obawiają się bardziej niż inni tego, że agresja kibiców będzie
często kierowana do stosunku do kobiet.
Procentowy udział niepokoju spowodowany był powstawaniem korków, problemami
z parkowaniem, obawami przed zatłoczoną komunikacją miejską, zamkniętymi ulicami.
W niejednolity sposób też będą się kształtowały obawy, związane z występowaniem
przypadków wandalizmu oraz niszczenia mienia. Obawy, które formułowali osoby
zamieszkujące strefy kibica, to również tłok/tłum. Pojawia się również problem zakłócania ciszy
nocnej, burd i awantur. Głównie ze względu na kłótnie, zaczepliwość, zawadiackość badani
obawiali się agresji kibiców, a skala tego niepokoju to 80 – 90%. Bijatyk kibiców respondenci
obawiali się na skali od 1 do 100% w 20 – 60%. Hałas, czyli krzyki, śpiewy nocne to problem
zajmujący 20 – 40% na skali niepokoju. Kolejny problem, który powstaje to łatwiejszy dla dzieci
(nieletnich) dostęp do alkoholu podczas Turnieju. Kradzieżom z kolei, według respondentów
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będzie sprzyjał panujący tłok, głównie w autobusach i tramwajach, a obawy związane z takimi
sytuacjami kształtują się na poziomie 70 – 80%. Największego problemu ze złodziejami można
się spodziewać, według respondentów, na dworcach, stadionach, rynkach miast oraz
w komunikacji miejskiej (70 –100%). Nie bez znaczenia jest też problem narkotyków. Narkotyki
będą większym zagrożeniem ze względu na łatwiejszy do nich dostęp, wynikający z przyjazdu
obcokrajowców, ale również z charakteru imprezy – luźnej atmosfery. Kontrowersyjne sytuacje
będą związane również z nagromadzeniem śmieci, bałaganem i brudem. Brak kubłów na śmieci
stanowi bieżący problem mieszkańców miast. Natomiast zaostrzenie reakcji Policji
wg badanych może dotyczyć kontroli związanych z zagrożeniem atakami terrorystycznymi,
o których respondenci wyrażają się dosyć powściągliwie. Mówią, że zamach terrorystyczny
może się wydarzyć, nie jest to jednak do końca takie pewne, ale też nie da się go wykluczyć.
Postrzeganie kibiców (profil kibica UEFA EURO 2012) przez mieszkańców Miast
Gospodarzy:
Zdaniem większości respondentów kibice to grupa osób, którą trudno okiełznać,
ponieważ kierują się oni głównie emocjami – euforią z powodu zwycięstwa „swojej” drużyny lub
rozgoryczeniem związanym z porażką. Badani niezależnie od miejsca zamieszkania, życzyliby
sobie przede wszystkim, aby kibice zachowywali się kulturalnie, z umiarem wyrażali swoje
emocje i nie stanowili zagrożenia dla mieszkańców. Jak już wcześniej wspomniano, głośne
śpiewy i wyrażanie entuzjazmu przez kibiców w trakcie trwania Turnieju należą
do zachowań w pewnym stopniu akceptowalnych. Podobnie jest w przypadku spożywania
alkoholu w miejscach publicznych – pod warunkiem, że nie wiąże się to z zachowaniami
agresywnymi: Zagrożenia ze strony kibiców. Zdaniem większości uczestników badania,
największy problem stanowią agresywni kibice znajdujący się pod wpływem alkoholu.
Uczestnicy badania uważają, że wobec kibiców zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców
i zakłócających porządek publiczny powinno się stosować surowe kary, natomiast
do pozostałych uczestników imprezy należy podejść ze zrozumieniem: być tolerancyjnym,
uszanować to, jak się bawią, ale żądać od nich tego samego.
Jak wynika z wypowiedzi badanych, za zapewnienie bezpieczeństwa podczas Turnieju
odpowiedzialne są różne służby. W największym stopniu podmiotem odpowiedzialnym
za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest Policja. Kolejne to pogotowie
ratunkowe, Straż Miejska, firmy ochroniarskie. Do zadań dla Policji należy między innymi:
zabezpieczanie przejazdów kibiców – powinny być monitorowane zdarzenia związane
z zachowaniem kibiców znajdujących się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, zwalczanie
dilerów narkotyków, kontrola miejsc, w których mogłaby odbywać się sprzedaż narkotyków,
reagowanie na agresję tłumu, reagowanie na pobicia i bójki zagrożenia związane
z zachowaniem pseudokibiców. Badani oczekują dokładnych kontroli osób przy wejściu
na stadion, monitoringu oraz korzystania z zasobów europejskiej bazy danych dotyczącej
kibiców, reagowanie na dewastacje, niszczenie mienia poprzez nakładanie wysokich mandatów
i grzywien, nakaz zapłaty odszkodowania, naprawy we własnym zakresie – kary te należy
egzekwować skutecznie i bezzwłocznie, szczególnie w przypadku szkód poczynionych przez
obcokrajowców.
Badani oczekiwali, że podczas Turnieju w ich miastach będzie wzmożona ilość patroli
policyjnych. Funkcjonariusze powinni przebywać w szczególności na dworcach, w środkach
komunikacji publicznej, na przystankach. Najważniejsze jest, aby Policja była widoczna, czujna,
działała szybko i zdecydowanie. Powinna wyłapywać sytuacje, zanim rozpocznie się awantura,
nie czekać na rozwój sytuacji. W opinii badanych jednak bardzo istotne jest, żeby wobec
niektórych zachowań Policja była bardziej tolerancyjna. Bardzo ważne jest, żeby Policja
nie prowokowała. Zbyt „gorliwe” reagowanie Policji, a także nadmierne uzbrojenie, zamiast
wzbudzać szacunek, może prowokować do agresywnych zachowań, nie prowokować,
nie zwracać uwagi na idący, śpiewający tłum, powinni być w okolicy. Wkraczać, kiedy zauważą,
zagrożenie i sytuacje niepokojące. Działania Policji w związku z zabezpieczaniem meczy
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i innych imprez masowych oceniane były w tamtym czasie dobrze, badani dostrzegali poprawę
w stosunku do lat ubiegłych. Bardzo istotną rzeczą podczas zabezpieczenia Turnieju była
koordynacja działań poszczególnych służb.
Wyniki oraz rekomendacje wynikające z przeprowadzonego przez Policję badania opinii
publicznej były również pomocne w przygotowaniu rozwiązań systemowych oraz przy realizacji
samej operacji policyjnej zabezpieczenia Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012.
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III. ORGANIZACJA DOWODZENIA I WSPÓŁDZIAŁANIA (poziom KGP, poziom
KWP/KSP)

Podczas Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
od 8 czerwca do 1 lipca 2012 roku 16 piłkarskich reprezentacji narodowych rozegrało na terenie
Polski i Ukrainy 31 meczów na 8 stadionach. W Polsce rozegranych zostało 15 meczów
(12 meczów fazy grupowej, 2 mecze ćwierćfinałowe i jeden mecz półfinałowy).
W ramach działań polskiej Policji podczas Turnieju, wyodrębnione zostały trzy
jednocześnie realizowane oraz korespondujące ze sobą płaszczyzny:
 działania realizowane w dniach 15 maja – 2 lipca 2012 roku w ramach zarządzonej przez
Komendanta Głównego Policji – operacji policyjnej pod krypt. „HAT TRICK 2012”,
na terenie miast gospodarzy rozgrywek, Małopolski oraz w strefie przygranicznej
z Ukrainą;
 działania realizowane na terenie pozostałych komend wojewódzkich Policji (nieujętych
w planie działania dowódcy operacji policyjnej), w ramach własnych planów przedsięwzięć
zapewnienia na podległym terenie bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku
z Turniejem lub samodzielnych operacji policyjnych zarządzanych przez właściwych
terytorialnie Komendantów Wojewódzkich Policji;
 zadania wynikające z bieżącej sytuacji operacyjnej oraz potrzeb w ramach codziennej
służby we wszystkich komendach wojewódzkich Policji i Komendzie Stołecznej Policji.
Podstawowym celem operacji (działania Policji w obszarze bezpieczeństwa Turnieju)
była ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi
te dobra, a także ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju
w miejscach publicznych na terenie całego kraju oraz na trasach przemieszczania się ich
uczestników, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji,
przy zachowaniu pełnej autonomii organizatora imprez masowych w trakcie UEFA EURO 2012
oraz współdziałania wszystkich podmiotów współodpowiedzialnych za bezpieczeństwo
uczestników Turnieju i porządek publiczny podczas jego trwania. Zgodnie z Planem działania
dowódcy operacji policyjnej pod kryptonimem „HAT TRICK 2012” założony cel osiągnięto
poprzez:
 organizację i koordynację przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i dowodzeniem
działaniami policyjnymi;
 współdziałanie i wymianę informacji ze służbami, podmiotami i innymi instytucjami
krajowymi zaangażowanymi w bezpieczeństwo Turnieju;
 współpracę międzynarodową i wymianę informacji z policjami i służbami porządku
publicznego państw uczestników Turnieju, państw graniczących z Polską, państw
„tranzytowych” oraz organizacjami międzynarodowymi.
W dniu 27 czerwca 2012 roku od godz. 14.00 podczas Turnieju na podstawie
Zarządzenia nr 56 Prezesa Rady Ministrów wprowadzono na terenie kraju pierwszy stopień
alarmowy „ALFA”. Tego samego dnia Komendant Główny Policji wydał Decyzję
Nr 207 w sprawie wprowadzenia niebieskiego stopnia gotowości Policji do przeciwdziałania
zagrożeniom terrorystycznym (zgodnie z zapisami zarządzenia KGP nr pf/964/04). Wszystkie
jednostki organizacyjne Policji przystąpiły do realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi
przepisami i procedurami.
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 dokumenty operacji,
Dokumenty planistyczne operacji policyjnej pod kryptonimem „HAT TRICK 2012”:
 Plan operacyjnego działania Policji zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 z dnia 19 marca
2012 roku, dokument przygotowany na potrzeby Komitetu do Spraw Koordynacji Organizacji
Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;
 Decyzja Nr 174 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 maja 2012 roku w sprawie
zarządzenia operacji policyjnej oraz upoważnienia do podjęcia decyzji o użyciu środków
przymusu bezpośredniego prze pododdziały Policji;
 Koncepcja realizacji operacji policyjnej pod kryptonimem „HAT TRICK 2012” z dnia
6 maja 2012 roku, zatwierdzona przez Komendanta Głównego Policji;
 Plan działania Dowódcy Operacji Policyjnej pod kryptonimem „HAT TRICK 2012”
z dnia 9 maja 2012 roku, zatwierdzony przez Dowódcę Operacji Pana nadinspektora
Krzysztofa Gajewskiego, Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji;
 Plany działania dowódców podoperacji w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu,
Lublinie, Rzeszowie i Krakowie, w ramach operacji policyjnej pod kryptonimem
„HAT TRICK 2012”;
 Plany zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na terenie odpowiedzialności komendanta
wojewódzkiego Policji w Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach,
Kielcach, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Radomiu i Szczecinie.
Dokumentację planistyczną operacji policyjnej pod kryptonimem „HAT TRICK 2012”
przygotowano zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Nr 213 Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji
w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa
i porządku publicznego.

 Policyjne Centrum Dowodzenia,
Policyjne Centrum Dowodzenia – sztab Dowódcy operacji policyjnej pod kryptonimem
„HAT TRICK 2012”
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Obiekt Policyjnego Centrum Dowodzenia na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Źródło: materiały własne Policji

Otwarcie Policyjnego Centrum Dowodzenia

Otwarcie Policyjnego Centrum Dowodzenia w Legionowie przez Pana Jacka Cichockiego Ministra Spraw Wewnętrznych
na 101 dni przed Turniejem Finałowym Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012
Źródło: materiały własne Policji
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Otwarcie Policyjnego Centrum Dowodzenia w Legionowie przez Pana Jacka Cichockiego Ministra Spraw Wewnętrznych
na 101 dni przed Turniejem Finałowym Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012
Źródło: materiały własne Policji

Odprawa dla obsady Policyjnego Centrum Dowodzenia – sztabu Dowódcy operacji policyjnej pod kryptonimem „HAT TRICK 2012”
(14 maja 2012 roku)
Źródło: materiały własne Policji
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Odprawa dla obsady Policyjnego Centrum Dowodzenia – sztabu Dowódcy operacji policyjnej pod kryptonimem „HAT TRICK 2012”
(14 maja 2012 roku)
Źródło: materiały własne Policji

G da ńs k

Centrum Dowodzenia
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L ublin
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Centrum Dowodzenia
Sztaby dowódców podoperacji
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Stan gotowości dla sił i środków Policji w ramach operacji policyjnej pod
kryptonimem „HAT TRICK 2012”, został określony w dokumencie Koncepcji przygotowania
Policji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 i wyznaczony na dzień
15 maja 2012 roku na godz. 08.00. W tym dniu uruchomiony został sztab dowódcy operacji
policyjnej – Policyjne Centrum Dowodzenia, umiejscowione na terenie Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie. PCD było strukturą zapewniającą współdziałanie z krajowymi
i zagranicznymi podmiotami współpracującymi z Policją w obszarze bezpieczeństwa
i porządku publicznego na poziomie strategicznym oraz zapewniało obsługę Dowódcy operacji
policyjnej.
Struktura dowodzenia podczas operacji policyjnej pod kryptonimem. „HAT TRICK 2012”
przedstawiała się następująco:
 Dowódca Operacji – nadinspektor Krzysztof Gajewski, Pierwszy Zastępca Komendanta
Głównego Policji;
 Zastępca dowódcy operacji do spraw taktyki działań – inspektor Krzysztof Lis, Dyrektor
Głównego Sztabu Policji KGP;
 Zastępca dowódcy operacji do spraw kryminalnych – nadinspektor Andrzej Rokita, Zastępca
Komendanta Głównego Policji;
 Zastępca dowódcy operacji do spraw logistycznych – inspektor Arkadiusz Letkiewicz,
Zastępca Komendanta Głównego Policji;
 Zastępca dowódcy operacji do spraw funkcjonowania sztabu dowódcy operacji
– Policyjnego Centrum Dowodzenia – inspektor dr Roman Stawicki, Komendant Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie.

Ogólnopolska operacja policyjna – struktura dowodzenia
DOWÓ
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Zastępca Komendanta Gł
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W skład Policyjnego Centrum Dowodzenia wchodziło Centrum Dowodzenia Operacją
(parter), którego głównym zadaniem było skoordynowanie działań prowadzonych przez Policję
w związku z tym wydarzeniem na terenie całego kraju oraz Centrum Wymiany Informacji
(I piętro), które ukierunkowane było na prowadzenie współpracy i wymiany informacji,
w szczególności międzynarodowej. W strukturze Centrum Wymiany Informacji zadania
realizowali oficerowie zagranicznych sił wspierających działania polskiej Policji, zaproszonych
do współpracy na mocy międzynarodowych uregulowań. W Centrum Wymiany Informacji
gościliśmy policjantów i przedstawicieli służb porządku publicznego z Grecji, Rosji, Czech,
Hiszpanii, Włoch, Irlandii, Chorwacji, Anglii, Holandii, Danii, Niemiec, Portugalii, Szwecji,
Słowacji oraz Ukrainy.

Policyjne Centrum Dowodzenia w Legionowie – Centrum Wymiany Informacji
Źródło: materiały własne Policji

Policyjne Centrum Dowodzenia w Legionowie – Centrum Wymiany Informacji
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Policyjne Centrum Dowodzenia w Legionowie – Centrum Wymiany Informacji

Policyjne Centrum Dowodzenia w Legionowie – Centrum Wymiany Informacji
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Policyjne Centrum Dowodzenia w Legionowie – Centrum Dowodzenia Operacją (Koordynator wraz z zespołem obsługi)

Policyjne Centrum Dowodzenia w Legionowie – Centrum Dowodzenia Operacją (sala operacyjna)
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Policyjne Centrum Dowodzenia w Legionowie – Centrum Dowodzenia Operacją (sala operacyjna)
Źródło: materiały własne Policji

Do współpracy w Policyjnym Centrum Dowodzenia zaproszeni zostali przedstawiciele
służb, podmiotów i instytucji zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa podczas
Turnieju. Należały do nich: Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna,
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Ochrony Kolei, Żandarmeria Wojskowa, a także
Ministerstwo Obrony Narodowej (Dowództwo Wojsk Specjalnych i Dowództwo Operacyjne Sił
Zbrojnych RP).

Policyjne Centrum Dowodzenia w Legionowie – Centrum Dowodzenia Operacją (sala operacyjna, przedstawiciel Państwowej
Straży Pożarnej)
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Policyjne Centrum Dowodzenia – Centrum Dowodzenia Operacją (sala operacyjna, przedstawiciel Straży Granicznej)

Policyjne Centrum Dowodzenia – Centrum Dowodzenia Operacją (sala operacyjna, przedstawiciel Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei)
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Policyjne Centrum Dowodzenia – Centrum Wymiany Informacji (pomieszczenie Koordynatora oraz zespołu obsługi, współpraca
z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej)
Źródło: materiały własne Policji

Policja w oparciu o przyjęte rozwiązania współpracowała również z przedstawicielami
Interpolowskiej Grupy Wsparcia Wydarzeń Wysokiej Rangi (IMEST) oraz Europolu, których
zadaniem było wspieranie działań i realizowanych przedsięwzięć przez służby kryminalne.

Policyjne Centrum Dowodzenia – wizyta Sekretarza Generalnego

W ramach zintegrowanego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa do realizacji
zadań w PCD skierowani zostali policjanci i pracownicy Policji z Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komend wojewódzkich Policji oraz Komendy
Głównej Policji. Przygotowanie obsady PCD poprzedzone zostało cyklem warsztatów,
przeprowadzonych bezpośrednio i w oparciu o obiekt i znajdujące się tam wyposażenie.
Struktury organizacyjne oraz obsada Policyjnego Centrum Dowodzenia, przygotowana
została do współpracy i wymiany informacji z innymi służbami, podmiotami, instytucjami w tym
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również zagranicznymi odpowiedzialnymi bądź zaangażowanymi
bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Turnieju.

w

zapewnienie

Współdziałanie i wymiana informacji w ujęciu MSW
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Policyjne Centrum Dowodzenia rozpoczęło swoje funkcjonowanie w dniu 15 maja 2012
roku o godz. 08.00 i działało do czasu zakończenia operacji policyjnej pod krypt. „HAT TRICK
2012”, tj. do godz. 17.00 w dniu 2 lipca 2012 roku. Łącznie obsadę obiektu stanowiło niespełna
300 osób, w tym 220 policjantów. Obsadę stanowili policjanci i pracownicy Policji
reprezentujący wszystkie służby i piony funkcjonujące w polskiej Policji.
Kierownictwo Policyjnego Centrum Dowodzenia – sztabu dowódcy operacji policyjnej
pod kryptonimem „HAT TRICK 2012”:
 Szefem Sztabu dowódcy operacji policyjnej – Policyjnego Centrum Dowodzenia
był mł. insp. Dariusz Dymiński – Naczelnik Wydziału Operacyjnego Głównego Sztabu Policji
KGP;
 Pierwszym zastępcą szefa sztabu dowódcy operacji – Policyjnego Centrum Dowodzenia był
mł. insp. Robert Żółkiewski – Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji
KGP;
 Drugim zastępcą szefa Sztabu dowódcy operacji – Policyjnego Centrum Dowodzenia
był podinsp. Mariusz George – Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego Głównego
Sztabu Policji KGP;
 Zastępcy szefa sztabu dowódcy operacji – Policyjnego Centrum Dowodzenia:



mł. insp. Zbigniew Zubel – Kierownik Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego Szkoły Policji
w Słupsku;
podinsp. Krzysztof Kancerski – ekspert Wydziału Komunikacji Społecznej KWP
w Łodzi;
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podinsp. Robert Kowalski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Zakopanem;
nadkom. Tomasz Zawada – specjalista Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP
w Poznaniu;

 Koordynatorzy Centrum Dowodzenia Operacją Policyjnego Centrum Dowodzenia:





podinsp. Grzegorz Kalina – Naczelnik Wydziału Sztab Policji KMP w Nowym Sączu;
podinsp. Jarosław Kowalik – ekspert Sztabu Policji KWP w Katowicach;
kom. Adam Kozak – ekspert Wydziału Operacyjnego GSP KGP;
kom. Arkadiusz Waliszewski – ekspert Wydziału Operacyjnego GSP KGP;

 Koordynatorzy Centrum Wymiany Informacji Policyjnego Centrum Dowodzenia:
 mł. insp. Ireneusz Bodzoń – ekspert Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP
w Gorzowie Wlkp.;
 podinsp. Bogdan Dominiczak – ekspert Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP
w Kielcach;
 podinsp. Agnieszka Michalak – ekspert Wydziału Koordynacji Międzynarodowej
Wymiany Informacji BMWP KGP;
 podkom. Marek Żyła – ekspert Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Katowicach.
W celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów niejawnych w Policyjnym
Centrum Dowodzenia, przygotowano oraz wdrożono niezbędną dokumentację.
Dane dotyczące funkcjonowania PCD

Współdziałanie podczas EURO 2012 w PCD
Policyjne Centrum Dowodzenia
(PCD)
DOWÓDCA OPERACJI

SZEF SZTABU
DOWÓDCY OPERACJI

KOORDYNATOR CENTRUM
DOWODZENIA OPERACJĄ

CENTRUM
INFORMACYJNO
PRASOWE KGP

ZESPÓŁ
KOORDYNACJI
OPERACYJNEJ

KOORDYNATOR
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W celu sprawnego, codziennego zarządzania informacjami przyjęto w PCD sposób ich
codziennego dokumentowania i dystrybucji poprzez:
 odprawy w formie
wideokonferencji
prowadzone
przez Dowódcę
operacji
nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, w których uczestniczyli Dowódcy Podoperacji, dyrektorzy
Biur Komendy Głównej Policji: Centralnego Biura Śledczego, Kryminalnego, Wywiadu
Kryminalnego, Logistyki Policji, Finansów oraz w zależności od potrzeb, również inni
komendanci wojewódzcy Policji (Szczecin, Gorzów Wlkp.);
 odprawy oficerów łącznikowych policyjnych delegacji zagranicznych prowadzone przez
kierownictwo PCD w czasie, których omawiano sytuację operacyjną za ostatnie 24 godziny
oraz przedstawiano prognozę na najbliższą dobę;
 dynamiczne analizy ryzyka na każdy mecz rozgrywany na terytorium Polski opracowywane
w celu wsparcia rozpoznania zagrożeń o zasięgu krajowym i międzynarodowym, godzących
w bezpieczeństwo i porządek publiczny, w tym zagrożeń o charakterze terrorystycznym
przygotowywane wyprzedzająco przez Biuro Kryminalne KGP przy wsparciu Biura Wywiadu
Kryminalnego KGP oraz Centralne Biuro Śledcze KGP;
 przygotowywanie meldunku dobowego (za ostatnie 24 godziny), codziennie na godz. 4.30,
zawierającego informacje dotyczące realizacji działań w ramach operacji policyjnej oraz
innych przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem Turnieju;
 przetwarzanie danych zamieszczanych na międzynarodowej platformie wymiany informacji
NFIP;
 przygotowywanie meldunków doraźnych w przypadku wystąpienia zdarzeń lub uzyskania
informacji podlegających meldowaniu zgodnie z katalogiem;
 przygotowywanie meldunku meczowego, codziennie na godz. 16.30, zawierającego
informacje podsumowujące – pomeczowe oraz informacje wyprzedzające przedmeczowe,
w kontekście międzynarodowej współpracy i wymiany informacji, ze szczególnym
uwzględnieniem danych o przemieszczających się kibicach oraz prognozach zagrożeń.
Meldunki sporządzane były na podstawie informacji przekazanych przez sztaby
Dowódców Podoperacji, struktury funkcjonalne wspierające dowodzenie w komendach
wojewódzkich Policji, dynamicznych analiz ryzyka przygotowywanych przez Dyrektora Biura
Kryminalnego KGP, danych przekazanych przez zagranicznych oficerów łącznikowych
akredytowanych w PCD i każdorazowo dystrybuowane do wiadomości Dowódcy Operacji,
Komendanta Głównego Policji, Sztabu MSW/MAiC, Dyrektorów Biur KGP, oficerów
łącznikowych na Ukrainie oraz obsady PCD.
W strukturze PCD realizowano zadania z zakresu procesu dowodzenia między innymi
poprzez:
 zarządzanie działaniami w ramach ogólnokrajowej operacji policyjnej;
 przetwarzanie informacji dotyczących planowanych oraz prowadzonych działań oraz
wypracowywanie na ich podstawie wniosków i prognoz rozwoju sytuacji w zakresie
dotyczącym prowadzenia i kierowania operacją policyjną;
 określanie sił i środków niezbędnych do usunięcia zaistniałych zagrożeń;
 przygotowanie Dowódcy Operacji szczegółowych propozycji wariantów działań;
 przekazywanie podległym siłom decyzji Dowódcy Operacji;
 sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez siły podległe;
 sprawowanie nadzoru nad osiąganiem pełnej gotowości podległych sił do działań;
 sprawowanie nadzoru i koordynowanie wykonania zadań przez podległe siły podczas
prowadzenia działań, kierowanie sił i środków Policji, niezbędnych do prawidłowej realizacji
zadań w ramach operacji;
 monitorowanie zabezpieczenia logistycznego i medycznego operacji;
 współdziałanie ze służbami oraz instytucjami pozapolicyjnymi, uczestniczącymi
w zapewnieniu bezpieczeństwa Turnieju oraz innymi odpowiedzialnymi za zapewnienie
bezpieczeństwa podczas tego wydarzenia, w tym organizatorem imprezy;
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 przygotowywanie okresowych i doraźnych meldunków, w tym z prowadzonych działań
na terenie kraju oraz z prowadzonych działań przez policjantów delegowanych
do zabezpieczenia Turnieju na terenie Ukrainy;
 nadzór nad prowadzonymi działaniami realizowanymi w ramach podoperacji przez komendy
wojewódzkie/Stołeczną Policji oraz nad działaniami wynikającymi z planu przedsięwzięć;
 wymiana informacji z innymi służbami oraz podmiotami odpowiedzialnymi
za bezpieczeństwo podczas Turnieju;
 międzynarodową wymianę informacji ze służbami i podmiotami odpowiedzialnymi
za bezpieczeństwo podczas Turnieju;
 sporządzanie meldunków, informacji na potrzeby Dowódcy Operacji policyjnej i dowódców
podoperacji;
 gromadzenie dokumentacji z przeprowadzonych działań, meldunków informacyjnych oraz
innej dokumentacji planistycznej;
 po zakończeniu operacji policyjnej, sporządzenie raportu końcowego i przedłożenia
go Dowódcy Operacji policyjnej.

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi:

Wymiana informacji podczas UEFA EURO 2012 w CWI
CENTRUM WYMIANY INFORMACJI
(CWI)

MIĘDZYNARODOWA
WSPÓŁPRACA POLICYJNA

WSPÓŁPRACA KRAJOWA

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – od dnia 15 maja 2012 roku w systemie
czterozmianowym ośmiu oficerów łącznikowych ABW pełniło służbę w Centrum Wymiany
Informacji. Do ich zadań należało koordynowanie wymiany informacji pomiędzy
CAT ABW, a PCD/CWI, w tym przede wszystkim przekazywanie informacji niejawnych
z CAT ABW otrzymywanych za pomocą będących w dyspozycji ABW systemów łączności;
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 Żandarmeria Wojskowa – żołnierze ŻW od dnia 4 czerwca do 1 lipca 2012 roku
koordynowali działania oraz prowadzili wymianę informacji w obszarze działania
zadeklarowanych do wsparcia Policji sił ŻW (1011 żołnierzy i 158 pojazdów wydzielonych
do wsparcia Policji oraz 169 żołnierzy i 35 pojazdów wydzielonych do wsparcia Straży
Granicznej). Wymienione siły wykonały ogółem 11170 patroli, w tym 9294 patrole
z Policją. Ponadto Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie zabezpieczył
pobyt 11 delegacji;
 Siły Zbrojne RP – żołnierze z Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych prowadzili
współpracę i wymianę informacji w jednostkami wojskowymi oraz powołanymi na czas
Turnieju czterema Wojskowymi Zgrupowaniami Zadaniowymi (WZZ), rozlokowanymi
w miastach gospodarzach. Ponadto dodatkowo w podporządkowaniu Dowództwa
Operacyjnego SZ znajdowało się 1235 żołnierzy i 608 jednostek sprzętu, przeznaczonych
do wzmocnienia systemu Obrony Powietrznej RP;
 Wojska Specjalne – żołnierze z Dowództwa Wojsk Specjalnych prowadzili współpracę
i wymianę informacji z jednostkami utrzymującymi w ciągłej gotowości do użycia
278 żołnierzy. Główne siły realizujące zabezpieczenie Turnieju rozmieszczone były
w miastach: Warszawie i Gdańsku;
 Straż Ochrony Kolei – funkcjonariusze prowadzili współpracę i wymianę informacji
z jednostkami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze kolejowym,
w które zaangażowanych było 11524 funkcjonariuszy SOK, w tym 2942 w miastach
gospodarzach. W ramach realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa dla osób
korzystających z transportu kolejowego, przekonwojowano 37 pociągów międzynarodowych
oraz 238 pociągów międzywojewódzkich i lokalnych. Szacunkowo, opierając się na ilości
sprzedanych biletów, w czasie Turnieju z transportu kolejowego skorzystało 483169 osób;
 Straż Graniczna – funkcjonariusze prowadzili współpracę i wymianę informacji
z jednostkami i komórkami organizacyjnymi SG zaangażowanymi w zapewnienie
bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Turnieju, w szczególności na przejściach
granicznych, strefach przygranicznych oraz portach lotniczych (przemieszczanie się
kibiców);
 Biuro Ochrony Rządu – funkcjonariusze prowadzili współpracę i wymianę informacji
z jednostkami i komórkami organizacyjnymi BOR zaangażowanymi w zapewnienie
bezpieczeństwa osobom podlegającym szczególnej ochronie (planowanie i realizacja eskort
policyjnych, zapewnienie porządku publicznego w miejscach przebywania osób
podlegających szczególnej ochronie);
 Państwowa Straż Pożarna – funkcjonariusze prowadzili współpracę i wymianę informacji
w obszarze planowania i realizacji przedsięwzięć na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
i porządku publicznego w miejscach oficjalnych Turnieju i innych imprez i uroczystości
związanych z tym wydarzeniem.
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System meldowania i zarządzania informacją w PCD

Policyjne Centrum Dowodzenia realizowało zadania podczas Turnieju:
 w dniu 15 maja 2012 roku od godz. 8.00 do godz. 22.00;
 od dnia 16 maja 2012 roku od godz. 6.00 do dnia 30 maja 2012 roku w godz.
6.00 – 22.00;
 w dniu 31 maja 2012 roku od godz. 6.00 do godz. 24.00;
 od dnia 1 czerwca 2012 roku od godz. 0.00 do godz. 17.00 2 lipca 2012 roku
– całodobowo.
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Obsada Policyjnego Centrum Dowodzenia w Legionowie



Sztaby KWP/KSP,

Działania w ramach operacji policyjnej pod kryptonimem „HAT TRICK 2012” zostały
podzielone na podoperacje:
 podoperacja „Gdańsk”, realizowana na terenie odpowiedzialności Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Gdańsku; Dowódca podoperacji „Gdańsk” – insp. Marian Szlinger,
Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku;
 podoperacja „Poznań”, realizowana na terenie odpowiedzialności Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Poznaniu; Dowódca podoperacji „Poznań” – insp. Zbigniew
Hultajski, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu;
 podoperacja „Warszawa”, realizowana na terenie odpowiedzialności Komendanta
Stołecznego Policji; Dowódca podoperacji „Warszawa” – insp. Tadeusz Bereda, Zastępca
Komendanta Stołecznego Policji;
 podoperacja „Wrocław”, realizowana na terenie odpowiedzialności Komendanta
Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu; Dowódca podoperacji „Wrocław” – mł. insp. Artur
Falkowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu;
 podoperacja „Lublin”, realizowana na terenie odpowiedzialności Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Lublinie; Dowódca podoperacji „Lublin” – insp. Jacek Buczek,
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
 podoperacja „Rzeszów”, realizowana na terenie odpowiedzialności Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie; Dowódca podoperacji „Rzeszów” – insp. Andrzej
Sabik, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie;
 podoperacja „Kraków”, realizowana na terenie odpowiedzialności Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Krakowie; Dowódca podoperacji „Kraków” – podinsp. Paweł
Dzierżak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.
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Obsługę dowódców podoperacji policyjnych zapewniły sztaby dowódców podoperacji,
będące strukturami zapewniającymi współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami
współpracującymi z Policją w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego – na poziomie
operacyjnym.

 współpraca z MSW/MAiC,
Współpraca z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych prowadzona była w oparciu
o postanowienia Zarządzenia Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie Komitetu do spraw Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Struktura Komitetu (źródło: Sprawozdanie z działalności Komitetu do spraw Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 utworzonego zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 6 z dnia 10 lutego 2012 dla
Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 utworzonego Zarządzeniem nr 13 Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 lutego 2008 r.)

W ramach prac Komitetu […] powołano Krajowy Sztab Operacyjny, który był strukturą
powołaną między innymi do koordynacji działań oraz przepływu informacji pomiędzy
podmiotami oraz strukturami zarządczymi związanymi z organizacją Turnieju w Polsce
w trakcie tego wydarzenia. Powołany został 10 lutego 2012 roku Uchwałą Nr 4 Komitetu […].
W dniu 29 lutego 2012 roku została zatwierdzona lokalizacja Krajowego Sztabu
Operacyjnego – Centrum Olimpijskie w Warszawie. Krajowy Sztab Operacyjny składał się z:
 Centrum Operacyjnego – odpowiedzialnego za zbieranie, analizę oraz przetwarzanie
danych i informacji na potrzeby Komitetu i Krajowego Sztabu Operacyjnego;
 Centrum Medialnego – obsługujące Krajowy Sztab Operacyjny, Komitet oraz Radę
Ministrów w zakresie komunikacji zewnętrznej (do środków masowego przekazu) związanej
z Turniejem.
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Od 17 maja 2012 roku centra operacyjne i sztaby: Krajowe, Miejskie i Turniejowe
rozpoczęły działanie w trybie gotowości operacyjnej w cyklu 8 – godzinnym. W ramach
ich wspólnego działania przeprowadzone zostały ćwiczenia zegara turniejowego, testowana
była łączność, przepływ raportów, wymiany informacji oraz działania w sytuacjach normalnych
i nadzwyczajnych.

Struktura Krajowego Sztabu Operacyjnego (źródło: Sprawozdanie z działalności Komitetu do spraw Koordynacji Organizacji
Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 utworzonego zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów
nr 6 z dnia 10 lutego 2012 dla Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 utworzonego
zarządzeniem nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2008 r.)

Struktura koordynacyjno - zarządcza w fazie operacyjnej (wraz z Sztabem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Administracji
i Cyfryzacji oraz podległym Policyjnym Centrum Dowodzenia), (źródło: Sprawozdanie z działalności Komitetu do spraw Koordynacji
Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 utworzonego zarządzeniem Prezesa Rady
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Ministrów nr 6 z dnia 10 lutego 2012 dla Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 utworzonego
zarządzeniem nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2008 r.)

Dobowy cykl przepływu informacji/raportowania przebiegu operacji Turniejowej (wg Krajowego Sztabu Operacyjnego), (źródło:
Sprawozdanie z działalności Komitetu do spraw Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012 utworzonego zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 6 z dnia 10 lutego 2012 dla Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 utworzonego zarządzeniem nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2008 r.)
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Przepływ raportów planowych (Policja, Sztab MSW MAiC w przedmiotowym systemie), (źródło: Sprawozdanie z działalności Komitetu
do spraw Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 utworzonego
zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 6 z dnia 10 lutego 2012 dla Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
EURO 2012 utworzonego zarządzeniem nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2008 r.)

Przedstawiciele Policji włączeni zostali w prace w Krajowym Sztabie Operacyjnym oraz
Sztabie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Administracji i Cyfryzacji.
Powołanie Sztabu UEFA EURO 2012 Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra
Administracji i Cyfryzacji zakładał Plan Operacyjny UEFA EURO 2012 Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, opracowany zgodnie z § 2 ust. 1
pkt 2 lit. b Zarządzenia Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie
Komitetu do spraw Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012. W Planie tym za celowe uznano powołanie na czas UEFA EURO
2012 Sztabu […], jako struktury koordynacyjno – analitycznej wspierającej Ministra Spraw
Wewnętrznych i Ministra Administracji i Cyfryzacji w realizacji zadań związanych
z organizacją Turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
Sztab […] został utworzony w dniu 14 maja 2012 roku na podstawie trójstronnego porozumienia
Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Administracji i Cyfryzacji i Dyrektora Rządowego
Centrum Bezpieczeństwa. Zgodnie z treścią porozumienia, Sztab […] działał od 15 maja
do zakończenia się Turnieju Finałowego (2 lipca 2012 r.).
Kierowanie pracami Sztabu powierzono Dyrektorowi Departamentu Nadzoru MSW,
Panu Jackowi Zalewskiemu. Zastępcami Szefa Sztabu byli przedstawiciele MAiC – Pani Edyta
Szafran i MSW – Pan Robert Szlachta.
W skład Sztabu weszli pracownicy i funkcjonariusze reprezentujący:









MSW – kierownik zmiany;
MAiC – ds. współpracy z wojewodami;
Policję;
Państwową Straż Pożarną;
Straż Graniczną;
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa;
komórki prasowe MSW;
komórki prasowe MAiC.
Sztab zlokalizowany został w siedzibie RCB, przy Al. Ujazdowskie 5 w Warszawie.

Sztab w okresie od 4 czerwca do 2 lipca 2012 roku funkcjonował całodobowo
w systemie zmianowym po 12 godzin na jedną zmianę. Zmiana poranna ustalona została
w godzinach 9.00 – 21.00, natomiast zmiana nocna w godzinach 21.00 – 9.00. Taki tryb pracy
podyktowany był koniecznością zapewnienia możliwości całodobowego kontaktu z ministrami
i Krajowym Sztabem Operacyjnym, a także umożliwiał sprawny przepływ i analizę docierających
do Sztabu informacji.
Członkowie Sztabu otrzymywali informacje o zdarzeniach, które mogły mieć wpływ
na bezpieczeństwo Turnieju, odpowiednio do właściwości służbowej, w zakresie:
 bezpieczeństwa i porządku publicznego – z Policyjnego Centrum Dowodzenia;
 bezpieczeństwa powszechnego i zagrożeń miejscowych – z Krajowego Centrum
Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP;
 zdarzeń na granicy – ze Sztabu Operacji Straży Granicznej – Granica 2012 – KG SG;
 incydentów z osobami podlegającymi ochronie (również oficjalnymi przedstawicielami FIFA
i UEFA) – z Centrum Kierowania BOR i Policyjnego Centrum Dowodzenia;
 zagrożeń terrorystycznych – z CAT ABW;
 zagrożeń dla zdrowia lub epidemiologicznych – z PIS MSW;
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 innych zagrożeń – ze sztabów miejsko – wojewódzkich i wojewódzkich centrów zarządzania
kryzysowego.
Na podstawie otrzymanych meldunków Szef Sztabu lub jego Zastępca w cyklicznym
komunikacie informowali Ministrów oraz Krajowy Sztab Operacyjny o przebiegu zabezpieczenia
Turnieju. Na podstawie informacji z podmiotów raportujących przesyłanych do godz. 4.30,
Sztab sporządzał meldunek dobowy dla Krajowego Sztabu Operacyjnego przesyłany do
godz. 6.30 (stan na godz. 2.00).
Szef Sztabu lub jego Zastępca uczestniczyli także w porannych posiedzeniach grupy
operacyjnej Krajowego Sztabu Operacyjnego, na których przekazywali najistotniejsze informacje
mające wpływ na bezpieczeństwo Turnieju.
W przypadku otrzymania informacji doraźnej istotnej dla bezpieczeństwa Turnieju,
po jej przeanalizowaniu, była ona przekazywana właściwemu Ministrowi. Jeśli zaistniała taka
potrzeba, do informacji dołączano rekomendację dalszych działań. Informacje dotyczyły
w szczególności działań realizowanych przez służby podległe MSW, wojewodów i RCB
w następujących obszarach turniejowych:







stadiony i ich otoczenie;
oficjalne strefy kibica i strefy publicznego oglądania meczów;
centra pobytowo-treningowe;
hotele transferowe drużyn i hotele VIP;
przemieszczanie kibiców (drogowe, kolejowe, lotnicze);
sytuacja na granicy.

Komórki prasowe MSW i MAiC przygotowywały informacje dla mediów w zakresie
kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji, a także
bieżące informacje z monitoringu mediów w zakresie dotyczącym Turnieju.
W fazie turniejowej Sztab opracował łącznie 28 meldunków dobowych do Krajowego
Sztabu Operacyjnego oraz 41 meldunków doraźnych.
Na bieżąco aktualizowane były książki wydarzeń prowadzone w ramach działania Sztabu.
W ramach informowania ministrów i sekretarzy/podsekretarzy stanu w MSW i MAiC oraz
rzeczników, Sztab między innymi aktualizował i przesyłał informacje o liczbie zatrzymanych
z związku z EURO 2012, ich narodowości, podstawie zatrzymania i dalszych czynnościach
w stosunku do zatrzymanych, ponadto o planowanych i zorganizowanych zgromadzeniach
publicznych oraz o użytych siłach policyjnych.
Praca Sztabu polegała również na śledzeniu informacji medialnych dotyczących Turnieju,
a także informacji w aplikacji EUROMASTER. Dyżurujący w Sztabie analityk Rządowego
Centrum Bezpieczeństwa odpowiedzialny był za aktualizowanie zakładki „Bezpieczeństwo”
w aplikacji EUROMASTER. Dodatkowo w Sztabie dostępny był komunikator Policyjnego
Centrum Dowodzenia, który umożliwiał bieżące śledzenie korespondencji PCD z podmiotami
raportującymi.
Współpraca prowadzona była bezpośrednio ze sztabem Dowódcy operacji policyjnej
po kryptonimem „HAT TRICK 2012” zlokalizowanym w Policyjnym Centrum Dowodzenia
w Legionowie, skąd przekazywane były wszystkie meldunki terminowe (dobowe) i doraźne
bezpośrednio do Sztabu MSW i MAiC oraz prowadzona korespondencja telefoniczna
i elektroniczna.
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 Sztaby Miejsko – Wojewódzkie.
Miejsko – Wojewódzkie Sztaby Operacyjne (MSzO) powstały w oparciu
o wytyczne opracowane przez Krajowy Sztab Operacyjny (KSzO) w celu koordynacji działań
służb miejskich i wojewódzkich oraz organizatorów UEFA EURO 2012, a także w celu
monitorowania sytuacji na terenie Miast Gospodarzy i w Krakowie. Pozwoliło to na bardzo
sprawny przepływ i wymianę informacji pomiędzy strukturami miejskimi i wojewódzkimi
przyspieszając, w razie konieczności, szybkie podejmowanie niezbędnych decyzji. Ważnym
komponentem podczas funkcjonowania i realizacji zadań na tej płaszczyźnie podczas Turnieju
była systematyczna współpraca i wymiana informacji z Krajowym Sztabem Operacyjnym
(KSzO) z siedzibą w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Powołanie Sztabów pozwoliło
na skupienie w jednym miejscu podczas Turnieju szeregu osób decyzyjnych z wielu
zaangażowanych w zabezpieczenie imprezy instytucji i podmiotów w szczególności służb
mundurowych (w tym Policji), dyżurnych Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
dyżurnych Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dyżurnych Inżynierów Miast.
Współdziałanie wskazanych podmiotów w MSzO przyczyniło się do lepszej wymiany informacji
oraz szybkiego podejmowania decyzji w sytuacji zainicjowania działań przy wystąpieniu
zdarzeń, które wymagały interwencji poszczególnych służb. Przedstawiciele służb czuwali nad
bezpieczeństwem wszystkich uczestników Turnieju i mieszkańców poszczególnych metropolii
oraz województw do czasu zakończenia mistrzostw, a także do zadań ich należało działanie
w sytuacjach kryzysowych. Na codziennych posiedzeniach Sztabów Miejsko – Wojewódzkich
ustalane były najważniejsze zadania do realizacji w dniach przedmeczowych, meczowych
i pomeczowych dla wszystkich służb i podmiotów partycypujących z zapewnieniu bezpiecznego
przebiegu Turnieju. Wymiana informacji z Policją realizowana była podczas Turnieju w trybie
ciągłym 24 godziny na dobę poprzez delegowanych Oficerów łącznikowych ze Sztabami
Dowódców Podoperacji.
Przedstawiciele ww. Sztabów w ramach przygotowań do zabezpieczenia tego
międzynarodowego święta piłkarskiego mieli możliwość współpracować wspólnie podczas
dużych imprez i meczów testowych organizowanych na stadionach piłkarskich w Miastach
Gospodarzach. W bieżącym roku uczestniczyli w ogólnopolskich przed turniejowych
ćwiczeniach „Libero”, zorganizowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
we współpracy z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Spółką PL. 2012. Manewry miały na celu
sprawdzenie procedur zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz doskonalenie procesu
zarządzania informacjami wymienianymi pomiędzy ćwiczącymi ze wszystkich poziomów
administracji. Uczestnicy symulacji podczas ćwiczeń „Libero” byli zobowiązani w czasie
rzeczywistym skutecznie przeciwdziałać sytuacjom trudnym i niejednokrotne ekstremalnym,
między innymi: były to niepokoje społeczne, demonstracje, awarie energetyczne i techniczne,
anomalie pogodowe, a nawet zamachy terrorystyczne.
Do Sztabów Miejsko – Wojewódzkich docierały informacje, które następnie
przekazywane były do Krajowego Sztabu Operacyjnego. Wypracowanie wspólnego wzorca
funkcjonowania w/w. struktur, pozwoliło na osiągnięcie porównywalnych standardów, jakości
organizacji imprezy w poszczególnych Miastach Gospodarzach i Krakowie, a także na bieżący,
pełny przepływ informacji z jej przebiegu do wszystkich interesariuszy.
Reasumując bardzo wysoko należy ocenić współpracę polskiej Policji z powołanymi
w miastach gospodarzach Sztabami Miejsko – Wojewódzkimi. Przepływ informacji pomiędzy
Sztabami Dowódców Podoperacji a Sztabami Miejsko – Wojewódzkimi oraz innymi
zaangażowanymi w zabezpieczenie służbami i podmiotami był ekspresowy i dynamiczny.
Pozwoliło to na właściwy i proporcjonalny dobór i przygotowanie sił policyjnych
do planowanych zabezpieczeń na terenie poszczególnych miast oraz gwarantowało
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na najwyższym poziomie wszystkim
uczestnikom przedmiotowego przedsięwzięcia.
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IV. ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI
 statystyka, źródła, wykorzystanie,
Zarządzanie informacjami w Policyjnym Centrum Dowodzenia zorganizowane zostało
w dwóch trybach:
 na poziomie decyzyjnym w układzie – szef (zastępca) Policyjnego Centrum Dowodzenia
– Koordynator Centrum Dowodzenia Operacją – Koordynator Centrum Wymiany Informacji;
 na poziomie wykonawczym – Koordynator Centrum Dowodzenia Operacją – Koordynator
Centrum Wymiany Informacji – obsługa stanowisk (w układzie zadaniowym)
– podoperacje – podmioty zewnętrzne.
Informacje o charakterze jawnym przesyłane były wyłącznie droga elektroniczną,
natomiast informacje oznaczone gryfem niejawności – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Komórkami odpowiedzialnymi za przetwarzanie informacji były wyodrębnione komórki
Policyjnego Centrum Dowodzenia – kancelaria jawna i kancelaria tajna.
Liczba zarejestrowanych dokumentów w kancelarii jawnej to 2251 (dziennik
korespondencyjny) oraz 279 (dziennik podawczy), natomiast w kancelarii tajnej to
232 (dokumenty wpływające) oraz 189 (dziennik podawczy).
W Krajowym Systemie Informatycznym Policji umieszczono 810 rekordów – danych
osób ukaranych zakazem wstępu na imprezy masowe wydanym przez podmioty zagraniczne
oraz 4928 rekordy – dane osób mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa
i porządku publicznego w czasie Turnieju (tabela poniżej).
Obywatelstwo

ID KSIP [ONK] notowania

ALBANIA
ARMENIA
AUSTRIA
BELGIA
BIAŁORUŚ
BOŚNIA I HERCEGOWINA
BRAK DANYCH
BUŁGARIA
CHORWACJA
CZECHY
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA (ZAIR)
FRANCJA
GHANA
GRECJA
HISZPANIA
HOLANDIA
IRAK
KAZACHSTAN
LIBAN
MOŁDAWIA
NIEMCY
POLSKA
ROSJA
RUMUNIA
SERBIA
SŁOWACJA
SZWAJCARIA
TURCJA
UKRAINA
WIELKA BRYTANIA
WŁOCHY
RAZEM

20
1
5
1
183
1
18
1
101
442
1
5
1
257
5
1
3
1
1
1
3612
11
193
1
4
34
4
7
5
6
2
4928
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Podstawowym narzędziem do wymiany informacji w ramach podoperacji oraz
z pozostałymi komendami wojewódzkimi Policji było Dedykowane Narzędzie Informatyczne,
za pomocą którego przekazano łącznie 10 172 informacje.
Do Policyjnego Centrum Dowodzenia wpłynęło ponadto:
 231 informacji o charakterze niejawnym,
 239 informacji od oficerów łącznikowych policyjnych delegacji zagranicznych pracujących
w Policyjnym Centrum Dowodzenia,
 85 zapytań/odpowiedzi z krajowych biur Interpolu, Europolu, Sirene,
 Wykonano 300 sprawdzeń osób i pojazdów w bazie ASF.

 odprawy, briefingi, wideokonferencje,
W celu sprawnego codziennego zarządzania informacjami przyjęto sposób ich
codziennego dokumentowania i dystrybucji poprzez:


odprawy w formie wideokonferencji prowadzone przez Dowódcę operacji policyjnej
nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, w których uczestniczyli Dowódcy Podoperacji,
dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji: Centralnego Biura Śledczego, Kryminalnego,
Wywiadu Kryminalnego, Logistyki Policji, Finansów oraz w zależności od sytuacji inni
komendanci wojewódzcy Policji (Szczecin, Gorzów Wlkp.);



odprawy oficerów łącznikowych policyjnych delegacji zagranicznych prowadzone przez
kierownictwo Policyjnego Centrum Dowodzenia w czasie, których omawiano sytuację
operacyjna za ostatnie 24 godziny oraz przedstawiano prognozę na najbliższą dobę;



dynamiczne analizy ryzyka na każdy mecz rozgrywany na terytorium Polski
opracowywane w celu wsparcia rozpoznania zagrożeń o zasięgu krajowym
i międzynarodowym, godzących w bezpieczeństwo i porządek publiczny, w tym zagrożeń
o charakterze terrorystycznym przygotowywane wyprzedzająco przez Biuro Kryminalne
KGP przy wsparciu Biura Wywiadu Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego
KGP;



przetwarzanie danych
informacji NFIP.

zamieszczanych

na

międzynarodowej

platformie

wymiany

 system meldunkowy,
Meldunki sporządzane były na podstawie informacji przekazanych przez sztaby
Dowódców Podoperacji, struktury funkcjonalne wspierające dowodzenie w komendach
wojewódzkich Policji, dynamicznych analiz ryzyka przygotowywanych przez Dyrektora Biura
Kryminalnego KGP, danych przekazanych przez zagranicznych oficerów łącznikowych
akredytowanych w Policyjnym Centrum Dowodzenia i każdorazowo dystrybuowane
do wiadomości Dowódcy Operacji, Komendanta Głównego Policji, Sztabu MSW/MAiC,
Dyrektorów Biur KGP, oficerów łącznikowych na Ukrainie oraz obsady Policyjnego Centrum
Dowodzenia.




przygotowywanie meldunku dobowego (za ostatnie 24 godziny) - codziennie na godz.
4.30 zawierającego informacje dotyczące realizacji działań w ramach operacji policyjnej
oraz innych przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem Turnieju;
przygotowywanie meldunków doraźnych - w przypadku wystąpienia zdarzeń lub
uzyskania informacji podlegających meldowaniu zgodnie z katalogiem;
przygotowywanie meldunku meczowego - codziennie na godz.16.30 zawierający
informacje podsumowujące - pomeczowe oraz informacje wyprzedzające przedmeczowe,
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w kontekście międzynarodowej współpracy i wymiany informacji, ze szczególnym
uwzględnieniem danych o przemieszczających się kibicach oraz prognozach zagrożeń.
Sporządzono 50 meldunków terminowych oraz 32 meldunki doraźne.

 Dedykowane Narzędzie Informatyczne (DNI),
Główny Sztab Policji KGP przy wsparciu technicznym i zaangażowaniu przedstawicieli
Biura Łączności i Informatyki KGP przygotował narzędzie teleinformatyczne dedykowane
do wsparcia działań związanych z dokumentacją przebiegu zabezpieczenia Turnieju.
Mając na uwadze konieczność właściwego przygotowania funkcjonariuszy jednostek
terenowych Policji do korzystania ze wszystkich możliwość, jakie daje użytkownikowi
przedmiotowe narzędzie oraz kierując się potrzebą sprawdzenia funkcjonowania aplikacji
w warunkach rzeczywistych działań, w dniu 18 lutego 2012 roku przy współudziale jednostek
organizacyjnych Policji szczebla wojewódzkiego, rozpoczęto testy ww. aplikacji.
Założeniem planowanego przedsięwzięcia było przygotowywanie meldunków informacyjnych
opracowywanych przez Centrum Operacyjne Komendanta Głównego Policji podczas
tzw. weekendów meczowych, w oparciu o informacje przekazywane przez poszczególne
komendy wojewódzkie Policji przy użyciu właściwości funkcjonalnych przedmiotowego systemu.
Mając na względzie konieczność zapewnienia właściwego funkcjonowania narzędzia,
wskazano w każdej z komend wojewódzkiej Policji oraz w Komendzie Stołecznej Policji
lokalnych administratorów DNI, którzy również prowadzili instruktarze dla użytkowników
aplikacji. Pomimo tego szkolenie z funkcjonalności ww. aplikacji było częścią warsztatów
prowadzonych w Legionowie dla obsady Policyjnego Centrum Dowodzenia.
Aplikacja już z początkiem maja 2012 roku funkcjonowała w pełnym zakresie
w komendach wojewódzkich/ Komendzie Stołecznej Policji, jako narzędzie wspierające prace
wojewódzkich Centrów Operacyjnych, następnie podczas Turnieju – sztabów dowódców
podoperacji.
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V. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZATOREM (EURO 2012 Polska Spółka z o. o.)

Razem tworzymy przyszłość

 VMWG,
Ustalenia z UEFA (EURO 2012 Polska Spółka z o. o.) – VMWG Venue Management
Working Group
W okresie 18 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie Turnieju UEFA EURO 2012 odbyło
się 9 edycji spotkań VMWG (Venue Working Management Group) w każdym z miast
gospodarzy w trakcie, których omawiane były między innymi kwestie planowania działań
i udziału Policji na stadionach podczas Turnieju. W spotkaniach uczestniczyli wyznaczeni
dowódcy odcinków „Stadion”, przedstawiciele sztabów Policji, ruchu drogowego (poziom miejski
i wojewódzki) oraz komórek AT. W znacznej liczbie spotkań uczestniczyli także Zastępcy
Komendantów wojewódzkich Policji/Stołecznego Policji do spraw prewencji.
W ich trakcie dokonano ustaleń na temat: liczby miejsc parkingowych dla pojazdów
Policji i ich rozmieszczenia na stadionach, liczby policjantów na stanowisku dowodzenia,
sprawdzeń pirotechnicznych, eskort policyjnych. Od początku UEFA prezentowała sztywne
stanowisko ograniczania obecności służb (w tym policjantów) do niezbędnego minimum.
Finalnie ustalono, że w pomieszczeniach stanowiska dowodzenia przebywać będzie do
5 policjantów (ogółem 28 osób na stanowisku). Liczba miejsc parkingowych była ustalana
indywidualnie na każdym stadionie (pomiędzy 15 a 20 pojazdów). Uzgodniono także liczbę
50 – 60 „przyjaźnie umundurowanych” policjantów wspierających działanie stewardów.
Uzyskano
także
konsensus
w
sprawie
obecności
policjantów
pododdziałów
antyterrorystycznych (w kontekście działań własnych i sprawdzeń CBRN).
Co do zasady UEFA nie akceptowała obecności policjantów poza minimum, które nie
uwzględniało policjantów oddziałów prewencji lub grup realizacyjnych przeznaczonych
do podjęcia natychmiastowej interwencji na stadionie w przypadku wystąpienia zakłóceń
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w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Tym samym oddziały „interwencyjne”
Policji pozostały poza terenem imprezy masowej. Efekt uzgodnień poczynionych w trakcie
spotkań VMWG skutkował liczbą akredytacji, które zostały przyznane Policji.

 TSLO,
Przygotowani zostali policjanci w charakterze opiekunów reprezentacji narodowych
przebywającymi na terenie naszego kraju drużyn piłkarskich państw biorących udział w UEFA
EURO 2012 (ang. TSLO). Przedmiotowy komponent realizowało 13 funkcjonariuszy Policji,
wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym do pełnienia funkcji oficera łącznikowego TSLO.
W celu optymalnego i profesjonalnego przygotowania policjantów do pełnienia tej funkcji
w Głównym Sztabie Policji KGP opracowano dokument pn. „Plan przygotowania i pracy
policjantów delegowanych do pełnienia funkcji oficerów łącznikowych (TSLO) akredytowanych
przy reprezentacjach piłkarskich, które będą przebywać na terytorium Polski podczas ME UEFA
EURO 2012”. Niniejszy dokument zawierał syntetyczny wykaz przedsięwzięć do realizacji,
których zobowiązani byli policjanci pełniący funkcję oficera TSLO. Ponadto wskazywał obszar
szkoleń, wyposażenie policjantów dedykowane do realizacji zadań w związku z zapewnieniem
bezpieczeństwa członkom drużyny reprezentacji narodowej uczestniczącej w rozgrywkach
EURO 2012, a także podnosił kwestie związane z finansowaniem pobytu, noclegu i wyżywienia
policjantów TSLO, podczas UEFA EURO 2012.

Źródło: materiały własne Policji
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Źródło: materiały własne Policji, Centra pobytowo treningowe na terenie Polski (strzałkami oznaczono miejscowości, z których
reprezentacje narodowe, w fazie grupowej rozgrywek przemieszczały, się na mecze na Ukrainę)

Grupa A (mecze: Warszawa, Wrocław)
Czechy – Hotel Monopol Wrocław, Stadion Miejski przy ul. Oporowskiej we Wrocławiu,
Grecja – Hotel Warszawianka Wellness & Spa, Serock, Stadion Miejski w Legionowie,
Polska – Hotel Hyatt Regency Warszawa, stadion Polonii Warszawa,
Rosja – Hotel Le Meridien Bristol Warszawa, Stadion Miejski w Sulejówku,

Centrum Treningowo-Pobytowe Reprezentacji Czech (szczegóły)
Baza noclegowa: 5* Hotel Monopol
121 pokoi (z czego federacja czeska zarezerwowała ok. 50 pokoi)
Baza treningowa: Stadion Oporowska 8346 miejsc, z czego:
- 5 122 miejsc przeznaczono dla kibiców
- 293 miejsca dla mediów
- 221 miejsc dla VIPów i gości
Przyjazd drużyny czeskiej 3.06.2012
Wyjazd drużyny czeskiej po ostatnim meczu (najwcześniej 17.06, najpóźniej po Finale)
Otwarty trening 4 – 6.06.2012
W Teatrze Lalek przy pl. Teatralnym urządzony zostanie tzw. CZESKI DOM - reprezentacyjne miejsce
federacji, w którym spotykać się będą goście VIP, sponsorzy, rodziny zawodników, wybrani dziennikarze
itp. i w którym będą odbywać się imprezy o charakterze oficjalnym oraz nieoficjalnym w okresie 6.0617.06

KMP Wrocław
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Źródło: materiały własne Policji, (przykładowe Centrum Treningowo – Pobytowe w Polsce)

Grupa B (mecze: Charków, Lwów)
Dania – Hotel Marine, Kołobrzeg, Stadion Miejski w Kołobrzeg,
Holandia – Hotel Sheraton Kraków, Stadion Wisły Kraków,
Niemcy – Hotel Dwór Oliwski Gdańsk, Miejski Ośrodek Sportowy w Gdańsku,
Portugalia – Hotel Remes Sport & Spa, Opalenica, Stadion Miejski w Opalenicy.
Grupa C (mecze: Gdańsk, Poznań)
Chorwacja – Hotel Sielanka Warka, baza treningowa Sielanka
Hiszpania – Hotel Mistral Sport, Gniewino, Stadion Miejski Gniewino
Irlandia – Hotel Sheraton Sopot, Stadion Miejski w Gdyni
Włochy – Turówka Hotel & Spa Wieliczka, Stadion Cracovii w Krakowie
Grupa D (mecze: Kijów, Donieck)
Anglia – Hotel Stary, Kraków, stadion Hutnika Kraków
Francja – Centrum Treningowe Kirsza, Donieck, boiska Kirszy
Szwecja – Hotel Platinum, Kozyn k/Kijowa, Centrum Treningowe Koncza Zaspa Kijów
Ukraina – Ośrodek Treningowy Dynama Kijów, boiska Ośrodka Treningowego Dynama Kijów.
Centra Treningowo-Pobytowe (wybrane)

Źródło: materiały UEFA, (przykładowe fotografie Centr Treningowo – Pobytowych w Polsce)

 proces akredytacji,
Akredytacje dla Policji na czas Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy UEFA
EURO 2012, ustalenia z UEFA (EURO 2012 Polska Spółka z o. o.)
Rozmowy na temat liczby akredytacji dla Policji były prowadzone na przełomie lat
2011/2012.
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Łącznie uzyskano 900 akredytacji, była to liczba porównywalna do liczby akredytacji
policyjnych wydanych podczas UEFA EURO 2008. Komendanci Wojewódzcy/Stołeczny Policji
mieli pełną swobodę w zakresie dystrybucji akredytacji dla podległych policjantów.
Postanowiono, że w sytuacjach podjęcia przez Policję działań interwencyjnych na stadionie
akredytacje nie będą wymagane.

 inne,
Szkolenia dla służb porządkowych (stewards) w ujęciu filozofii działania polskiej Policji
Ideą przewodnią implementacji standardów organizacji i bezpieczeństwa imprez,
wielokrotnie podkreślaną przez przedstawicieli UEFA, było nie tylko przygotowanie
profesjonalnie działającego stewardingu na potrzeby meczów Turnieju. Przede wszystkim
chodziło o podniesienie standardów pracy stewardów funkcjonujących w klubach piłkarskich
zrzeszonych w strukturach PZPN, co miało być swoistym „dziedzictwem”, które pozostanie
w naszym kraju po zakończeniu UEFA EURO 2012. Kluczowe cele i korzyści programu:
 podniesienie standardu organizacji imprez i zarządzania bezpieczeństwem na polskich
stadionach piłkarskich;
 poprawa poziomu bezpieczeństwa na polskich stadionach piłkarskich;
 podniesienie jakości obsługi kibiców;
 poprawa wizerunku PZPN oraz klubów piłkarskich;
 podniesienie wartości produktu "Polska piłka nożna".
Zgodnie z koncepcją programu „Stewarding – najwyższa jakość organizacji imprez”,
wyselekcjonowani kandydaci na tzw. super trenerów, po ukończeniu tygodniowego szkolenia
w Wielkiej Brytanii, m.in. na obiektach klubów Arsenal oraz Milwall, wyszkolą (drugi etap)
trenerów wyselekcjonowanych przez polskie kluby piłkarskie, którzy przekażą wiedzę członkom
służb informacyjno – porządkowych (trzeci etap). Stewarding – Pakiet Szkoleniowy PZPN
uwzględnia wszystkie obszary tematyczne związane z pracą stewardów, najlepsze europejskie
praktyki i był zgodny z polskimi regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o bezpieczeństwie
imprez masowych z 20 marca 2009 roku i w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 sierpnia
2011 roku w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa,
służby porządkowe i służby informacyjne.
W dniach 27 do 30 stycznia 2011 r. w Warszawie, odbyły się dwa szkolenia w ramach
wdrażania programu „STEWARDING – Najwyższa Jakość Organizacji Imprez”, dla trenerów
stewardów. Składało się ono z 8 modułów, a po omówieniu każdego z nich, trenerzy pisali test
sprawdzający wiedzę. Uczestnikami szkoleń byli przedstawiciele klubów: Cracovia Kraków,
Jagiellonia Białystok, Lechia Gdańsk, Polonia Bytom, Ruch Chorzów, GKP Gorzów
Wielkopolski, Górnik Łęczna, Górnik Polkowice, Kolejarz Stróże, KSZO Ostrowiec
Świętokrzyski, MKS Kluczbork, Pogoń Szczecin, Ruch Radzionków i Sandecja Nowy Sącz,
a także operatora Stadionu Narodowego. 27 uczestników szkolenia ukończyło je z wynikiem
pozytywnym i uzyskało certyfikat trenera stewardów.
Koncepcja i treść programu szkoleniowego powstała pod nadzorem takich ekspertów,
jak prof. Steve Frosdick - autor programu szkoleniowego, osoba uznawana za największy
autorytet w dziedzinie programów szkoleniowych dla stewardów i kierowników
ds. bezpieczeństwa w Europie, Marc Timmer - szef Wydziału Bezpieczeństwa i Infrastruktury
Stadionowej UEFA, oraz wyznaczeni przez niego konsultanci, między innymi Kenneth Scott doradca UEFA ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012, a także, John Beattie, prezes ESSMA,
będący równocześnie dyrektorem zarządzającym Stadionu Emirates klubu piłkarskiego Arsenal
Londyn.
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Źródło; materiały własne Policji
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VI. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
 negocjacje MOU (współpraca z MSZ),
Współpraca międzynarodowa realizowana była w oparciu o zapisy Wspólnych Deklaracji
(Memorandum of Understanding) w sprawie współpracy w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa w związku z Turniejem, podpisywanych pomiędzy Komendantem Głównym
Policji Rzeczypospolitej Polskiej, a upoważnionymi przedstawicielami policji innych państw.
Takie deklaracje podpisano z następującymi krajami: Ukraina, Rosja, Włochy, Grecja,
Chorwacja, Dania, Czechy, Niemcy, Słowacja, Austria, Portugalia, Hiszpania, Anglia, Holandia
i Szwecja. Natomiast z policjami z Irlandii oraz Francji współpracowano na podstawie
zaproszenia do współpracy – „Protocol for deployment …”, które zostało podpisane prze
Komendanta Głównego Policji, a następnie przesłane do zainteresowanych stron. Łącznie
wsparcie polskiej Policji udzielone zostało przez 182 funkcjonariuszy policyjnych delegacji
zagranicznych, z czego w PCD zadania realizowało 24 oficerów łącznikowych.
Na zaproszenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy polscy policjanci wykonywali także
zadania w Kijowie i we Lwowie.

Źródło: materiały własne Policji

Wynegocjowano i podpisano następujące
of Understanding) lub Protokoły o współpracy:






Wspólne

Deklaracje

(Memorandum

z Anglią – podpisana w dniu 29 maja 2012 roku;
z Austrią – podpisana w dniu 25 maja 2012 roku;
z Chorwacją – podpisana w dniu 25 kwietnia 2012 roku;
z Czechami – podpisana w dniu 15 maja 2012 roku;
z Danią – podpisana w dniu 14 maja 2012 roku;
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z Irlandią i Francją – podpisane w dniu 15 maja 2012 roku;
z Grecją – podpisana w dniu 6 maja 2012 roku;
z Hiszpanią – podpisana w dniu 24 maja 2012 roku;
z Holandią – podpisana w dniu 4 czerwca 2012 roku;
z Niemcami – podpisana 22 maja 2012 roku;
z Rosją – podpisana przez obie strony w dniach 3 i 7 maja 2012 roku;
ze Słowacją – podpisana przez obie strony w dniach 15 i 23 maja 2012 roku;
ze Słowenią – podpisana w dniu 19 czerwca 2012 roku;
ze Szwecją – podpisana w dniu 4 czerwca 2012 roku;
z Włochami – podpisana w dniu 25 kwietnia 2012 roku;
z Ukrainą – podpisana w dniu 27 kwietnia 2012 roku.

 policyjne delegacje zagraniczne,
Liczba i skład poszczególnych delegacji zagranicznych sił wsparcia:
 Grecja – 6 funkcjonariuszy, w tym oficer łącznikowy, realizujący zadania w Policyjnym
Centrum Dowodzenia, przewodniczący delegacji, koordynator spottersów oraz
3 spottersów, realizujących zadania w miastach – gospodarzach, pobyt w Polsce
od 6 do 24 czerwca 2012 roku;
 Czechy – 13 funkcjonariuszy, w tym oficer łącznikowy, realizujący zadania w Policyjnym
Centrum Dowodzenia, przewodniczący delegacji, 2 koordynatorów spottersów oraz
9 spottersów, realizujących zadania w miastach – gospodarzach, dodatkowo działania
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zostały wsparte przez 2 dodatkowych
funkcjonariuszy Policji czeskiej oraz 50 umundurowanych funkcjonariuszy prewencji Policji
Republiki Czech, którzy zabezpieczali przejazdy kibiców przemieszczających się
z terytorium Czech na terytorium Polski, (wsparcie działania Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu), pobyt w Polsce od 4 do 23 czerwca 2012 roku;
 Rosja – 10 funkcjonariuszy, w tym oficer łącznikowy, realizujący zadania w Policyjnym
Centrum Dowodzenia, przewodniczący delegacji oraz 8 spottersów, realizujących zadania
w miastach – gospodarzach, pobyt w Polsce od 4 do 19 czerwca 2012 roku;
 Irlandia – 4 funkcjonariuszy, w tym przewodniczący delegacji, koordynator spottersów,
realizujący również zadania oficera łącznikowego oraz 2 spottersów, realizujących zadania
w miastach-gospodarzach, pobyt w Polsce od 6 do 20 czerwca 2012 roku;
 Chorwacja – 16 funkcjonariuszy, w tym oficer łącznikowy, realizujący zadania
w Policyjnym Centrum Dowodzenia, przewodniczący delegacji, koordynator spottersów,
9 spottersów oraz 4 funkcjonariuszy umundurowanych, realizujących zadania w miastach
– gospodarzach, pobyt w Polsce od 6 do 20 czerwca 2012 roku;
 Włochy – 10 funkcjonariuszy, w tym oficer łącznikowy, realizujący zadania w Policyjnym
Centrum Dowodzenia, przewodniczący delegacji, koordynator spottersów, 3 spottersów,
koordynator funkcjonariuszy umundurowanych, 3 funkcjonariuszy umundurowanych,
realizujących zadania w miastach – gospodarzach, pobyt w Polsce od 6 do 21 czerwca
2012 roku i od 26 do 29 czerwca 2012 roku;
 Hiszpania – 10 funkcjonariuszy, w tym oficer łącznikowy, realizujący zadania
w Policyjnym Centrum Dowodzenia, przewodniczący delegacji, koordynator spottersów,
3 spottersów oraz 4 funkcjonariuszy umundurowanych, realizujący zadania w miastach
– gospodarzach, pobyt od 6 do 21 czerwca 2012 roku;
 Niemcy – 13 funkcjonariuszy, w tym 3 oficerów łącznikowych, realizujących zadania
w Policyjnym Centrum Dowodzenia, przewodniczący delegacji, koordynator spottersów,
4 spottersów oraz 4 funkcjonariuszy umundurowanych realizujących zadania w Gdańsku,
pobyt od 4 do 25 czerwca 2012 roku oraz w Warszawie od 26 do 29 czerwca 2012 roku.
Oprócz tego Policyjne Centrum Dowodzenia wsparte zostało przez niemieckiego oficera
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łącznikowego
akredytowanego
przy
Ambasadzie
Niemieckiej
w
Warszawie
odpowiedzialnego za współpracę ze Strażą Graniczną;
Anglia – 6 funkcjonariuszy, w tym oficer łącznikowy, realizujący zadania w Policyjnym
Centrum Dowodzenia, przewodniczący delegacji oraz 4 spottersów, realizujących zadania
w Krakowie, pobyt od 5 do 27 czerwca 2012 roku;
Dania – 5 funkcjonariuszy, w tym oficera łącznikowy, realizujący zadania w Policyjnym
Centrum Dowodzenia oraz 4 spottersów, realizujących zadania w Krakowie, pobyt od 6
do 19 czerwca 2012 roku;
Ukraina – 2 oficerów łącznikowych, realizujących zadania w Policyjnym Centrum
Dowodzenia;
Szwecja – 2 oficerów łącznikowych, realizujących zadania w Policyjnym Centrum
Dowodzenia;
Holandia, Portugalia oraz Słowacja – po 1 oficerze łącznikowym, realizującym zadania
w Policyjnym Centrum Dowodzenia;
Ponadto, w Policyjnym Centrum Dowodzenia realizowało zadania 3 przedstawicieli
Europolu oraz 3 przedstawicieli IMEST.

Źródło: materiały własne Policji

Działania polskiej Policji były również wspierane przez zagraniczne siły policyjne,
pierwotnie realizujące zadania na terenie Ukrainy. W związku powyższym w dniu 19 czerwca
2012 roku, do Warszawy oraz Gdańska delegowanych zostało 8 funkcjonariuszy Policji
portugalskiej oraz 16 funkcjonariuszy Policji niemieckiej.
Łącznie wsparcie polskiej Policji zostało udzielone przez 182 funkcjonariuszy
policyjnych delegacji zagranicznych, z czego w Policyjnym Centrum Dowodzenia zadania
realizowało 24 oficerów łącznikowych.
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 oficerowie łącznikowi Policji,
Dodatkowe wsparcie udzielone zostało przez Oficera łącznikowego polskiej Policji
akredytowanego przy Ambasadzie RP w Kijowie nadinsp. w st. spocz. Tadeusza Ławniczaka
oraz Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemara Jarczewskiego.
Policja wzmocniła również stanowisko oficera łącznikowego na Ukrainie, wyłaniając
w 2011 roku w postępowaniu, a następnie przygotowując policjanta z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Lublinie do realizacji zadań na terenie Ukrainy. Policjant został delegowany
do realizacji zadań na terenie Ukrainy w 2012 roku.

 polscy policjanci delegowani do Kijowa i Lwowa
Na zaproszenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy polscy policjanci wykonywali
także zadania w Kijowie i we Lwowie:



Od 6 czerwca do 4 lipca 2012 roku 2 polskich policjantów w Policyjnym Centrum Wymiany
Informacji MSW Ukrainy podinsp. Igor Forysiak i asp. sztab. Tomasz Orłowski,
Od 6 do 19 czerwca 2012 roku 5 polskich policjantów delegowanych do realizacji zadań
we Lwowie: podkom Piotr Kramerek, st. sierż. Przemysław Gumiński, sierż. sztab. Mirosław
Ościłkowski, post. Bartłomiej Pipka, mł. asp. Piotr Wolak.
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VII.

WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
W trakcie realizowanych czynności w Policyjnym Centrum Dowodzenia w Legionowie
w ramach zapewnienia bezpieczeństwa podczas Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 od dnia 15 maja 2012 roku w systemie czterozmianowym
ośmiu oficerów łącznikowych ABW pełniło służbę w Centrum Wymiany Informacji. Do ich zadań
należało koordynowanie wymiany informacji pomiędzy Centrum Antyterrorystycznym ABW,
a PCD/CWI w Legionowie, w tym przede wszystkim przekazywanie informacji niejawnych
z CAT ABW otrzymywanych za pomocą będących w dyspozycji ABW systemów łączności.
 Żandarmeria Wojskowa
W trakcie zabezpieczenia Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012, od dnia 04 czerwca 2012 roku do 01 lipca 2012 roku, w ramach zadeklarowanych
sił do wsparcia Policji oraz Straży Granicznej użyto 1180 żołnierzy oraz 193 pojazdów
Żandarmerii Wojskowej (1011 żołnierzy i 158 wydzielonych do wsparcia Policji oraz 169
żołnierzy i 35 pojazdów wydzielonych do wsparcia Straży Granicznej). Wymienione siły
wykonały ogółem 11 170 patroli, w tym: 9294 patroli z Policją, 993 patroli ze Strażą Graniczną,
888 patroli samodzielnie. Z ogólnej liczby 11 170 patroli – 7422 stanowiły patrole piesze (w tym
na trasach i obiektach kolejowych 1058 patroli), 2127 stanowiły patrole zmotoryzowane, 1621
stanowiły patrole ruchu drogowego. W trakcie realizowanych zadań wydzielone pojazdy
służbowe Żandarmerii Wojskowej przejechały łącznie 284 406 km. Pomijając powyższe Oddział
Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie w omawianym okresie zabezpieczył ochronnie
pobyt 11 delegacji.
 Siły Zbrojne RP
W ramach udziału Sił Zbrojnych RP w zabezpieczeniu Turnieju pod komendę Dowódcy
Operacyjnego Sił Zbrojnych gen. broni Edwarda Gruszki przekazano żołnierzy oraz sprzęt
wydzielony z innych Rodzajów Sił Zbrojnych. Na czas Turnieju funkcjonowały cztery Wojskowe
Zgrupowania Zadaniowe (WZZ) rozlokowane w miastach – gospodarzach: Warszawie,
Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu. W każdym składzie zgrupowań znajdowały się między innymi:
Grupy Łącznikowe, Zespoły Rozpoznania i Likwidacji Skażeń, Sekcje Analizy i Pobierania
Próbek Biologicznych, Zespoły Reagowania Epidemiologicznego, Zespoły Rozpoznania
Biologicznego, Interwencyjne Zespoły Sanitarno – Weterynaryjne, Zespoły Ewakuacji
Medycznej,
Laboratoria
Mikrobiologiczne
i
Epidemiologiczne,
Sekcje
Analiz,
Patrole Rozminowania oraz personel odpowiedzialny za wsparcie logistyczne i transportowe.
Zgrupowania zadaniowe liczyły 609 osób i 202 jednostek różnego specjalistycznego
sprzętu. Dodatkowo, do monitoringu sytuacji i oceny ewentualnych zagrożeń oraz wsparcia
podmiotów wojewódzkich, wytypowano blisko 30 oficerów łącznikowych i specjalistów między
innymi z Zespołów Medycznych i Przeciwepidemicznych, Rozpoznania Biologicznego,
Zespołów Sanitarno – Weterynaryjnych rozlokowanych w Krakowie, Rzeszowie i Lublinie.
Oprócz Zgrupowań Zadaniowych w podporządkowaniu Dowództwa Operacyjnego Si Zbrojnych
znajdowało się 1235 żołnierzy i 608 jednostek sprzętu, przeznaczonych do wzmocnienia
systemu Obrony Powietrznej RP. Poza dodatkowymi parami dyżurnymi samolotów F16
w miastach – gospodarzach rozmieszczone zostały Zespoły Ogniowe z dywizjonów
rakietowych, wyposażone w rakiety ziemia – powietrze.
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 Wojska Specjalne
W ramach realizacji zadań wsparcia Policji w obszarze bezpieczeństwa Turnieju Wojska
Specjalne utrzymywały w ciągłej gotowości do użycia 278 żołnierzy. Główne siły realizujące
zabezpieczenie EURO 2012 rozmieszczone były w Warszawie oraz Gdańsku. W skład
wydzielonych sił Wojsk Specjalnych wchodziły dwa Zespoły Bojowe z Jednostki Wojskowej
GROM oraz siły działające, jako odwód z Jednostki Wojskowej Komandosów i Jednostki
Wojskowej FORMOZA. Dodatkowo na czas trwania Mistrzostw Europy wydzielony został
z Jednostki Wojskowej NIL bezzałogowy statek powietrzny klasy MINI BSP typu FLY EYE
wspierający działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 Straż Ochrony Kolei
W trakcie trwania rozgrywek piłkarskich w ramach Turnieju, dla zapewnienia właściwego
bezpieczeństwa na obszarze kolejowym zaangażowano 11 524 funkcjonariuszy Straży Ochrony
Kolei w tym 2942 w miastach – gospodarzach. W ramach realizacji zadań zabezpieczających
osoby korzystające z transportu kolejowego, przekonwojowano 37 pociągów o zasięgu
międzynarodowym oraz 238 pociągów międzywojewódzkich i lokalnych. Szacunkowo, opierając
się na ilości sprzedanych biletów, w czasie EURO 2012 z transportu kolejowego orientacyjnie
skorzystało 483 169 osób.
W omawianym okresie przeprowadzono 1930 interwencji, które w szczególności
obejmowały naruszenia przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym
– 853 przypadki w związku, z którymi przekazano do dyspozycji Policji 17 osób oraz nałożono
257 kar w postaci mandatów karnych, pozostałe przypadki zakończyły się pouczeniem
sprawców.
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VIII.

DYNAMICZNA ANALIZA RYZYKA

 metodologia,
Biorąc pod uwagę rangę oraz złożoność tej międzynarodowej imprezy, przed Turniejem
identyfikowano między innymi następujące obszary ryzyka:
 zakłócenie bezpieczeństwa i porządku publicznego w strefach kibiców, na stadionach,
trasach przemieszczania się uczestników imprez – największe zagrożenie dla
bezpieczeństwa będzie niosła za sobą organizacja stref kibica. W miejscach tzw. public
viewing bawić się będzie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy osób jednorazowo.
Z uwagi, że w tym samym miejscu w strefie przebywać będą kibice różnych narodowości,
posiadający swobodny dostęp do alkoholu, generować to może zbiorowe zakłócenia
porządku publicznego z udziałem nawet kilku tysięcy osób. Usytuowanie stref w centrach
miast mogło skutkować przenoszeniem się i eskalacją zakłóceń porządku publicznego
na terenie części miasta lub w różnych jego miejscach w tym samym czasie;
 utrudnienia lub zakłócenia w komunikacji na terenie miast gospodarzy rozgrywek, a także
drogach prowadzących do tych miast – szacowało się znaczne zwiększenie ruchu kołowego
na drogach w związku z napływem kibiców z państw ościennych (zwłaszcza Niemiec
i Czech). Oprócz większej liczby pojazdów negatywny wpływ na płynność ruchu mogła mieć
zwiększona liczba kolizji i wypadków, wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych
oraz niedostateczne informowanie użytkowników dróg o sytuacji na tych drogach;
 wzrost przestępczości: w środkach komunikacji miejskiej, na obszarach portów lotniczych,
terenach kolejowych – z uwagi na rangę i rozmiar imprezy oraz liczbę jej uczestników
i kibiców przewidywało się w tych miejscach wzrost przestępczości pospolitej, zwłaszcza
kradzieży
kieszonkowych,
rozbojów,
wymuszeń
i
kradzieży
rozbójniczych.
Wpływ na to mogła mieć znaczna liczba osób zgromadzona na stosunkowo niewielkim
obszarze, zajęcie uwagi tych osób trwającą imprezą sportową oraz pobyt w obcym państwie
lub miejscu, co mogło wpływać na wzrost podatności na tego typu przestępstwa, jak też
napływ grup przestępczych specjalizujących się w dokonywaniu tego typu przestępstw;
 bójki, pobicia – z uwagi na gromadzenie się znacznych liczb osób na stosunkowo niewielkim
obszarze, pochodzących z różnych krajów oraz charakteryzujących się odmiennością
kulturową a także kibicujących lub sympatyzujących zantagonizowanym klubom sportowym
lub reprezentacjom piłkarskim, przewidywało się wzrost liczby bójek i pobić w miastach
gospodarzach Turnieju oraz w miastach pełniących funkcję centrów pobytowo
treningowych;
 przestępczość pseudokibiców, w tym bójki pomiędzy grupami kibiców, organizowanie
tzw. ustawek – napływ kibiców i pseudokibiców z innych krajów europejskich oraz
antagonistyczne nastawienie do siebie grup polskich pseudokibiców mogły wpływać
na liczbę zdarzeń z ich udziałem zwłaszcza ocenianych pod kątem organizacji planowanych
bójek tzw. ustawek, które mogły stwarzać zagrożenie dla uczestników i osób postronnych.
Ponadto zdiagnozowano zagrożenie większą liczbą bójek i pobić, zarówno w kontekście
kibicowania konkretnym drużynom piłkarskim i zespołom narodowym, jak też o charakterze
chuligańskim;
 wzrost zagrożeń oraz przestępczości związanej z prostytucją, handlem ludźmi
– uzyskane informacje dotyczące przedmiotowych zjawisk i ich nasilenia podczas
organizacji tego typu imprez sportowych w innych krajach uprawdopodabniają tezę,
że w związku z Turniejem nastąpi wzrost liczby przestępstw tego rodzaju.
Niewątpliwy wpływ na nasilenie wymienionych zjawisk będzie miał napływ znacznej liczby
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ludzi do miast gospodarzy, anonimowość i przypadkowość ofiar, anonimowość sprawców
oraz ich incydentalne działanie na danym obszarze;
 rozboje, kradzieże kieszonkowe, kradzieże z miejsc zakwaterowania uczestników imprezy,
kradzieże samochodów oraz z samochodów – głównym czynnikiem wpływającym na wzrost
zagrożenia tego typu przestępczością będzie znaczny napływ ludności obcojęzycznej nie
znającej topografii miejsc przebywania oraz ukierunkowanej przede wszystkim na zabawę
podczas imprezy sportowej, co miało przejawiać się też zwiększonym spożyciem alkoholu,
brakiem należytej troski o posiadane bagaże lub przedmioty użytkowe. Dodatkowo należy
podkreślić, że do miast, w których będą gromadziły się grupy kibiców przewidywano,
że przyjadą też krajowe i międzynarodowe grupy przestępcze zajmujące się dokonywaniem
ww. kradzieży;
 przestępczość narkotykowa – w związku ze znacznym skupieniem się w większości
młodych ludzi ukierunkowanych na zabawę podczas widowiska sportowego oraz analizując
dane i informacje o skali zjawiska w trakcie innych tego typu przedsięwzięć, zdiagnozowano
zagrożenie zwiększeniem używania, a co za tym idzie też rozprowadzania i produkcji
środków odurzających;
 wzrost sprzedaży środków odurzających i substancji psychotropowych, środków
zastępczych oraz napojów alkoholowych i środków podobnie działających do alkoholu
– przyjazd do Polski setek tysięcy kibiców i sympatyków piłki nożnej w konsekwencji
generować mogły wzrost zapotrzebowania na środki odurzające i substancje
psychotropowe, środki zastępcze oraz napoje alkoholowe, również z uwagi na fakt,
że alkohol dostępny będzie na terenie imprez masowych;
 wprowadzanie do obrotu produktów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym
– zwiększony popyt na produkty z oficjalnym logo Turnieju i koszulki reprezentacji
narodowych oraz inne stroje opatrzone znakami towarowymi podlegającymi ochronie
prawnej miał rodzić działania przestępcze skierowane na produkowanie oraz sprzedaż
produktów z podrobionymi znakami towarowymi;
 nieautoryzowane transmisje meczy z płatnych platform cyfrowych – chęć obejrzenia meczy
w telewizji przez znaczną rzeszę odbiorców telewizji kablowych lub satelitarnych miała
rodzić przestępstwa w zakresie transmisji rozgrywek piłkarskich bez wniesienia
wymaganych opłat na rzecz UEFA w celu osiągnięcia jak największego zysku;
 wprowadzenie do obrotu sfałszowanych biletów – chęć bezpośredniego udziału
w imprezie sportowej z drugiej strony osiągnięcia zysku przez inne osoby miał skutkować
wprowadzaniem do obrotu sfałszowanych biletów wstępu na mecze Turnieju lub
oferowaniem biletów przez Internet, mającym znamiona oszustwa;
 fałszerstwa pieniędzy – głównym czynnikiem nasilenia się aktywności przestępców
ukierunkowanej na fałszowanie środków płatniczych oraz ich dystrybuowanie miał mieć
napływ znacznej liczby ludzi, a ponadto dokonywanie płatności w walutach obcych
(nieznajomość przez cudzoziemców banknotów PLN oraz przez rodzimych handlowców
waluty EURO bądź walut narodowych);
 nieautoryzowane wypłaty pieniędzy z bankomatów – zwiększona liczba osób
przyjeżdżających z innych krajów europejskich, determinowała zwiększoną liczbę wypłat
z bankomatów. Dlatego też wypłaty z kont zagranicznych miały znacznie ułatwiać
prowadzenie przestępczej działalności osób ukierunkowanych na dokonywanie
nieautoryzowanych wypłat z bankomatów, mających ułatwioną możliwość „wtopienia się”
w tłum oraz przyjazd i pobyt na terenie Polski pod legendą udziału w Turnieju;
 naruszenie bezpieczeństwa osobistego osób podlegających szczególnej ochronie oraz
kluczowych gości organizatora Turnieju – na podstawie doświadczeń z wcześniej
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organizowanych przedsięwzięć tego typu można było stwierdzić, że nie istniało znaczne
zagrożenie w przedmiotowej kategorii, jednakże nie można było wykluczyć ich zaistnienia;
 ryzyka związane z międzynarodową wymianą informacji – w tym zakresie zdiagnozowano
między innymi problem ze zbyt małą liczbą osób zajmujących się międzynarodową wymianą
informacji, co mogło skutkować „zapchaniem” się kanałów wymiany informacji
i niemożliwością uzyskania oraz przekazania jakichkolwiek danych, awarię systemu
przepływu informacji, brak dostępu do baz danych będących w posiadaniu służb policyjnych
innych państw, brak zasad, formy oraz trybu współpracy i wymiany informacji z policją,
służbami porządku publicznego państw biorących udział w EURO 2012, a w szczególności
państwami graniczącymi terytorialnie z RP (istnieją ograniczenia związane z wymianą
informacji, np. z Rosją, Białorusią czy Ukrainą), odmienne umiejscowienie NFIP w Polsce
i na Ukrainie (NFIP Polska funkcjonuje w strukturze Głównego Sztabu Policji KGP, NFIP
Ukraiński w strukturze Krajowego Biura Interpolu. Brak przepisów regulujących wymianę
informacji kryminalnych z Ukrainą dotyczących osób podejrzanych o naruszenie
i naruszających przepisy prawa podczas imprez masowych;
 ryzyko związane z przeprowadzeniem zamachu terrorystycznego – z uwagi na rangę
i kategorię imprezy nie można było wykluczyć, iż działanie takie może być podjęte, jednakże
sytuacja geopolityczna Polski oraz prowadzone rozpoznanie przez odpowiednie służby
a także informacje z imprez tego typu w innych krajach pozwalają stwierdzić, że ryzyko takie
było na niskim poziomie. Na wzrost poziomu zagrożenia wpływ miał napływ znacznej liczby
ludzi, możliwość przekraczania granicy bez wiz oraz znajomość miejsc odbywania się
imprezy i gromadzenia się ludzi, ze znacznym wyprzedzeniem;

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

Zagadnienie 3
Operacja policyjna pod krypt.
„MISTRZOSTWA EUROPY 2012”
Dynamiczna analiza ryzyka
 Mecze w

Źródło: Rezolucja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie zaktualizowanego podręcznika z zaleceniami w zakresie
międzynarodowej współpracy policyjnej oraz w zakresie działań prewencyjnych i kontrolnych związanych z aktami przemocy
i zakłóceniami porządku podczas międzynarodowych meczów piłki nożnej, które dotyczą, co najmniej jednego państwa
członkowskiego

 inne ryzyka, w tym: awaria systemów informatycznych, niewystarczająca liczba policjantów
(w szczególności: odejścia ze służby doświadczonych policjantów, absencja chorobowa
funkcjonariuszy) – w tamtym czasie kilkakrotnie wystąpiły problemy z dostępnością baz
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danych dla policjantów, w związku z powyższym niemożliwe było uzyskanie podstawowych
informacji o osobach. Mogło to rodzić negatywne skutki w przypadkach wystąpienia
potrzeby sprawdzenia osób legitymowanych oraz zatrzymywanych. Niemniej jednak
wskazane przypadki pozwoliły na wyeliminowanie części zagrożeń oraz wypracowanie
odpowiednich mechanizmów pozwalających na szybkie przywrócenie sprawności systemu.
W kontekście informacji o zmianach w systemie emerytalno rentowym służb mundurowych
większym problemem mogła być zbyt mała liczba policjantów, w szczególności
posiadających niezbędne doświadczenie zawodowe, co mogło przełożyć się też
na problemy z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa publicznego
podczas Turnieju. W największym stopniu problem ten może dotyczyć służby prewencji,
ruchu drogowego oraz kryminalnej.
Zgodnie z założeniami analiza zawierała zagrożenia dla samego przebiegu
meczu, jak i imprez towarzyszących, oczekiwaną liczbę kibiców na meczu i w obrębie stadionu
oraz strefy kibica, liczbę kibiców przyjezdnych oraz sposobach ich dotarcia do Miasta
– Gospodarza, a także informacje o pseudokibicach, którzy mogą przybyć do Miasta
– Gospodarza, ich nastawieniu do pozostałych kibiców oraz szacunkowych liczbach oraz
przewidywanych zagrożeniach. Analizy zawierały także informacje o ewentualnej potrzebie
wzmocnienia sił i środków oraz miejscach, które należy objąć szczególnym nadzorem.
Ponadto dane do analizy ryzyka w zakresie pionu techniki operacyjnej zawierały
zagrożenia związane z wystąpieniem incydentów w obszarze teleinformatycznym, co mogło
skutkować brakiem możliwości pozyskiwania przez Policję danych retencyjnych osób i grup
mogących dokonywać przestępstw w trakcie trwania Turnieju. Działania obejmowały systemy
dostawców usług teleinformatycznych, a w szczególności algorytmy działań w przypadku
ich uszkodzenia, m.in. manualna obsługa danych telekomunikacyjnych.

 terminy sporządzania,
W celu zapewnienia zdolności Policji do neutralizacji zagrożeń planowano sporządzanie
cyklicznej analizy ryzyka (w 2012 roku każdorazowo do dnia: 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja,
natomiast w okresie realizacji operacji policyjnej – codziennie). Zgodnie z przyjętymi
założeniami analizy ryzyka były sporządzane na 24 godziny przed każdym z meczów
rozgrywanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 jakość,
Oceniając z perspektywy czasu należy stwierdzić, że informacje o potencjalnych
zagrożeniach, ale też i pozostałe dotyczące kibiców, pseudokibiców oraz planowanej dyslokacji
sił i środków w większości potwierdziły się w trakcie przebiegu imprezy sportowej.
Należy podkreślić, że Policja uzyskała dość dużo informacji na temat możliwych tzw. ustawek,
z których potwierdzone zostały 2 informacje (doszło do zaistnienia incydentów), pozostałym
incydentom zapobieżono, bądź też nie doszło do nich z innych powodów. Należy stwierdzić,
że większość pozostałych informacji potwierdzona została w trakcie przebiegu imprezy,
w tym przewidywane zagrożenia podczas meczu Polska-Rosja oraz Polska-Czechy.

 źródła,
Analiza ryzyka opierała się o dane spływające z różnych źródeł (jednostki szczebla
wojewódzkiego/Stołecznego, a zwłaszcza Miast – Organizatorów, dane z CBŚ KGP, dane
własne Biura Kryminalnego KGP oraz nadesłane z PCD w Legionowie, dane nadesłane
z podmiotów współpracujących i innych służb oraz uzyskane z innych państw
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za pośrednictwem oficerów łącznikowych oraz kanałów Interpolu i Europolu).
Dynamiczna analiza ryzyka opierała się na wzorcu udostępnionym przez NFIP-Polska.
Przewidywane największe zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego
podczas Turnieju niosło ze sobą organizowanie stref kibica (tego typu projekt do czasu
UEFA EURO 2012 w Polsce nie był realizowany)

Strefy kibica Fan Zone (miejsca publicznego oglądania transmisji z meczów,
tzw. public viewing) podczas Turnieju:





Gdańsk – Plac Zebrań Ludowych, pojemność 50 tys. osób,
Poznań – Plac Wolności, pojemność 30 tys. osób,
Warszawa – Plac Defilad, pojemność 100 tys. osób,
Wrocław – Rynek i Plac Solny, pojemność 25 tys. osób.

Strefa kibica w Warszawie (źródło: materiały własne Policji)

Strefy kibica – public viewing były nowym zjawiskiem zaobserwowanym w ostatnich
latach, związanym z oglądaniem przez dużą liczbę kibiców, wydarzeń sportowych, a przede
wszystkim meczy piłki nożnej. Tzw. miejsce public viewing, rozumiane jest, jako miejsce
transmisji imprez sportowych na telebimach, w przestrzeni publicznej ogólno – dostępnej.
Tego typu forma śledzenia wydarzeń sportowych oraz spędzania czasu jest coraz bardziej
popularna wśród kibiców sportowych, co w szczególności dało się zauważyć podczas
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2006 roku w Niemczech. Liczba osób oglądających
w miejscach publicznych mecze w Niemczech osiągnęła wielkość 14 mln. w stosunku do 3 mln.
widzów zasiadających na stadionach piłkarskich. Równie dużym zainteresowaniem strefy
publicznego oglądania meczów cieszyły się podczas ostatnich Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej w 2008 roku w Austrii i Szwajcarii, gdzie odwiedziło je 7 mln. osób.
Tak duża popularność tego zjawiska spowodowana jest atmosferą święta piłkarskiego, która
również i w tym miejscu mocno udziela się kibicom. Zapotrzebowanie na bilety wstępu na
imprezy masowe zazwyczaj przekracza dostępną ich liczbę, dlatego public viewing są jedyną
alternatywą dla każdego kibica, chcącego współuczestniczyć w przeżywaniu święta piłki nożnej.
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Sklep na terenie strefy kibica (źródło: materiały własne Policji)

Obecnie większość incydentów ma miejsce poza stadionem, dlatego też organizacja
public viewing przyciągała duże liczby pseudokibiców. Brano pod uwagę duże
prawdopodobieństwo wystąpienia bójek pomiędzy kibicami zwaśnionych drużyn, których
po części występowanie spowodowane będzie mniejszą możliwością kontroli spożywanego
alkoholu w miejscu odbywania się imprezy masowej.

Źródło: materiały własne Policji, Stoisko z alkoholem (oficjalnego sponsora UEFA EURO 2012),

W Polsce do tej pory nie organizowano stref kibica w takiej formie i na taką skalę.
Policja swoje działania mogła przygotować i oparła wyłącznie na wiedzy i doświadczeniu innych
państw, organizatorów tego rodzaju przedsięwzięć w latach wcześniejszych.
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Strefy Fan Camp (organizator Carlsberg) podczas Turnieju:
 Gdańsk – Hipodrom Sopot ul. Polna, pojemność 10 tys. osób, 3 tys. miejsc noclegowych
(1,5 tys. namiotów), czas funkcjonowania 8 – 25 czerwca 2012 roku;
 Poznań – Park Kasprowicza i hala Arena Poznań, ul. Wyspiańskiego i ul. Reymonta,
pojemność 10 tys. osób, 3 tys. miejsc noclegowych (1,5 tys. namiotów), czas
funkcjonowania 8 – 26 czerwca 2012 roku;
 Warszawa – teren obok Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ul. Wybrzeże Gdyńskie,
pojemność 10 tys. osób, 5 tys. miejsc noclegowych (2,5 tys. namiotów), czas
funkcjonowania 7 czerwca – 2 lipca 2012 roku;
 Wrocław – Młodzieżowy Klub Sportowy „Parasol” ul. Lotnicza, pojemność 10 tys. osób,
3 tys. miejsc noclegowych (1,5 tys. namiotów), czas funkcjonowania 7 – 20 czerwca
2012 roku.
Projekt Carlsberg FanCamp to nowatorska wizja miasteczka piłkarskiego,
który przygotowywany był przez jednego z oficjalnych sponsorów Turnieju. W strefie na jednej
przestrzeni połączona została atmosfera stadionu, pubu, pikniku i bazy noclegowej.
Przygotowano miejsca kempingowe z pełną infrastrukturą i sanitariatami. Strefę podzielono
na część noclegową, zabawy, sportu, gastronomiczną, eko i punkt turystyczny.
PL 2012 Spółka z o. o. w podsumowaniu Turnieju podała, że w strefach kibicach
w miastach – gospodarzach oraz w Krakowie bawiło się i korzystało z nich ponad 3 miliony
kibiców. Finał UEFA EURO 2012 w strefie kibica w Warszawie obejrzało ponad 60 tys. osób.
W strefie kibica we Wrocławiu wynik był też niezły – 40 tys. Rekord frekwencji w strefach kibica
padł 16 czerwca 2012 roku – w dzień meczów Polska – Czechy we Wrocławiu i Rosja – Grecja
w Warszawie. Wówczas we wszystkich pięciu strefach bawiło się łącznie prawie 400 tysięcy
osób. Podczas meczu Polska – Rosja w Warszawie biało – czerwonych dopingowało ponad
100 tys. osób. Podczas Turnieju w strefie kibica w Gdańsku zanotowano prawie 400 tys.
kibiców, w Poznaniu – 675 tys., w Warszawie ponad 1,2 miliona, we Wrocławiu prawie 600 tys.,
a w Krakowie ponad 120 tys.
Skala wydarzenia, podjętych działań w miastach gospodarzach – rozgrywek
 ponad 652 tys. – tylu kibiców obejrzało mecze na czterech stadionach w Polsce;
 272 300 – tylu kibiców było na Stadionie Narodowym w Warszawie podczas meczów
grupowych, ćwierćfinału i półfinału;
 110 – z tylu krajów przyjechali do Polski fani piłki nożnej;
 ponad 3 mln – liczba kibiców we wszystkich strefach kibica w Warszawie, Poznaniu,
Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie podczas wszystkich meczów;
 1 250 000 – tylu kibiców odwiedziło strefę kibica w Warszawie, najwięcej, bo ponad 100 tys.
w czasie meczu Polska-Rosja 12 czerwca 2012 roku;
 3 458 – starty i odloty z lotnisk w miastach-gospodarzach oraz w Krakowie związane
z EURO 2012;
 8 554 – liczba kursów pociągów do Warszawy, Poznania, Wrocławia, Gdańska
i Krakowa;
 2,7 tys. – liczba wolontariuszy w czasie Turnieju;
 24 420 – tylu strażników miejskich strzegło bezpieczeństwa;
 3 285 – interwencji służb medycznych w strefach kibica;
 692 – interwencje medyczne na arenach piłkarskich;
 1 – jeden kibic zginął podczas Turnieju.
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Strefa kibica w Poznaniu.
Źródło: materiały własne Policji.
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IX. SIŁY I ŚRODKI OPERACJI

Źródło: materiały własne Policji

Źródło: materiały własne Policji
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Źródło: materiały własne Policji

 dane liczbowe, wykorzystanie,

Siły i środki przewidziane do realizacji operacji
Centrum Dowodzenia
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Źródło: materiały własne Policji

Siły i środki operacji składały się z czterech komponentów:
 sił i środków Policji komend wojewódzkich Policji w: Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu,
Wrocławiu, Rzeszowie oraz Komendy Stołecznej Policji;
 sił i środków Policji kierowanych do dyspozycji dowódców podoperacji przez Komendanta
Głównego Policji;
 sił i środków Spotters Team Polska oraz policyjnych delegacji zagranicznych wraz
z opiekunami;
 wydzielonych sił i środków podległych Ministrowi Obrony Narodowej kierowanych
do wsparcia komend wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji.
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Zgodnie z przyjętą przez Dowódcę Operacji strategią działania, polegającą między
innymi na zapewnieniu pełnego komponentu osobowego Policji, do komend wojewódzkich
(Stołecznej) Policji, skierowano dodatkowe siły wsparcia z innych jednostek w kraju.
Komendy wojewódzkie i Stołeczna Policji otrzymały zgodnie z zaakceptowanym Planem
działania, już na 48 godzin przed pierwszymi meczami grupowymi, następujące siły wsparcia
policjantów służby prewencyjnej i kryminalnej oraz żołnierzy ŻW:
 Komenda Stołeczna Policji – łącznie 1370 osób w tym siły MON – 26 żołnierzy;
 Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku – 1012 osób w tym siły MON – 13 żołnierzy;
 Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu – łącznie 1151 osób w tym siły MON
– 12 żołnierzy;
 Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu – łącznie 998 osób w tym siły MON
– 13 żołnierzy;
 Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie – 30 policjantów ruchu drogowego;
 Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie – 30 policjantów ruchu drogowego.
Większość kierowanych centralnie sił wsparcia, stanowiły Oddziały Prewencji Policji,
które po koncentracji z kierowanymi policjantami służby kryminalnej oraz własnymi
pododdziałami antyterrorystycznymi, stanowiły związki taktyczne dowódców podoperacji.
Koncentracja całości sił w miastach – gospodarzach Turnieju UEFA EURO 2012 nastąpiła
w Warszawie i Wrocławiu 6 czerwca 2012 roku i w Poznaniu oraz w Gdańsku 8 czerwca 2012
roku. Zapewniając zdolność operacyjną do reagowania w przypadku zagrożenia
bezpieczeństwa na terenie Polski, utworzono z sił Oddziałów Prewencji w Katowicach, Łodzi,
Radomiu oraz Kielcach, odwód centralny, których sposób i forma pełnienia służby, umożliwiała
natychmiastowe ich przedyslokowanie na terenie kraju.
Na podstawie dynamicznej analizy ryzyka oraz w oparciu o informacje przekazane przez
zagraniczne siły wsparcia, z chwilą rozpoczęcia rozgrywek grupowych nastąpiło
przemieszczenie sił stanowiących przede wszystkim odwód centralny dowódcy operacji.
W dniu 11 czerwca 2012 roku do Warszawy w związku ze zidentyfikowanymi zagrożeniami
skierowano całość sił stanowiących ww. odwód centralny. Przedyslokowaniu podlegało łącznie
536 policjantów. Siły te zostały włączone do zabezpieczenia imprez towarzyszących oraz
meczu Polska – Rosja, rozgrywanego w dniu 12 czerwca 2012 roku na Stadionie Narodowym.
Część z nich, zgodnie z dyslokacją skierowana została do zabezpieczenia przemarszu kibiców
rosyjskich w kierunku na stadion. W związku z koniecznością dodatkowego wsparcia działań
Komendy Stołecznej Policji, zwłaszcza podczas przemarszu kibiców rosyjskich i związanych
z tym zagrożeniami, dodatkowo w dniu 12 czerwca 2012 roku ze stanu sił dedykowanych
podoperacji „Poznań”, skierowano do Warszawy kolejne 3 pododdziały prewencji – łącznie 282
policjantów i jeden zespół medyczny. Razem alokowaniu poza pierwotnymi miejscami czasowej
koncentracji podlegało 818 policjantów.
W dniu 18 czerwca 2012 r. w związku z zakończeniem rozgrywek turniejowych
we Wrocławiu, do jednostek macierzystych odwołano całość sił wsparcia kierowanych
centralnie.
W dniach 19-20 czerwca 2012 r. w związku z zakończeniem rozgrywek w Poznaniu,
a także znikomym przemieszczaniem się kibiców pomiędzy Polską i Ukrainą, zwolniono siły
wsparcia kierowane w dniu 8 czerwca 2012 r, do dyspozycji dowódców podoperacji
w Poznaniu, Rzeszowie i Lublinie.
W dniu 20 czerwca 2012 r. zgodnie z Planem działania dowódcy operacji
przemieszczono do dyspozycji dowódcy podoperacji „Gdańsk” - 206 policjantów z OPP
w Bydgoszczy, realizujących do tego czasu zadania w ramach podoperacji „Poznań”.
W ramach wsparcia działań podejmowanych na terenie Trójmiasta, do Gdańska skierowano
ponadto w dniu 22 czerwca 2012 r. - 250 policjantów wraz z kadrą dowódczą ze Szkoły Policji
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w Słupsku. Słuchacze szkoły powrócili po wykonaniu zadania do jednostki macierzystej
w tym samym dniu.
W dniach 23-24 czerwca 2012 r. po zakończeniu rozgrywek turniejowych w Gdańsku,
do jednostek macierzystych powróciły siły kierowane centralnie do Gdańska w dniu 8 czerwca
2012 r.
Zestawienie faktycznego użycia policjantów w kolejnych dniach operacji przedstawia poniższa
tabela:
PODOPERACJE
DATA

Warsza
wa

Gdańsk

01.06.
02.06.
03.06.
04.06.
05.06.
06.06.
07.06.
08.06.
09.06.
10.06.
11.06.
12.06.
13.06.
14.06.
15.06.
16.06.
17.06.
18.06.
19.06.
20.06.
21.06.
22.06.
23.06.
24.06
25.06
26.06
27.06
28.06
29.06
30.06
01.07
SUMA

355
440
1031
1566
1666
1982
3228
4181
3458
2233
2405
6379
2040
2381
2618
7408
3080
2077
2962
3008
3875
2504
3130
1214
2661
2975
3960
6417
2962
2371
4139
90706

17
71
34
201
384
192
571
527
938
1727
1104
1130
969
1736
1197
1030
847
1752
1517
967
1017
1944
445
475
256
162
579
579
106
116
287
22877

Poznań

Wrocław

Kraków

Lublin

Liczba zaangażowanych policjantów
24
279
107
19
11
9
126
37
17
117
43
24
99
112
82
17
270
56
42
499
12
210
546
144
93
544
407
536
328
1654
620
530
638
1654
360
399
323
1314
1750
356
365
1187
2131
715
301
1242
1204
373
415
2100
550
277
287
1380
1295
122
403
1144
2730
507
141
1303
910
386
679
1907
153
100
398
776
100
260
266
473
27
188
78
554
138
23
244
572
81
305
78
576
78
197
74
564
128
178
30
396
130
132
30
433
102
118
55
511
174
212
88
606
104
155
80
500
71
134
221
515
35
196
148
523
98
345
69
22838
14077
8061
6306

Rzeszó
w

Pozos
tałe
KWP

PCD

Łącznie

10
11
13
11
13
16
52
174
174
79
79
174
187
117
57
177
210
82
74
57
104
88
34
54
22
13
74
59
30
13
102
2360

256
378
402
416
430
2688
1840
959
457
2275
1652
948
1354
3073
1697
1056
935
559
1481
323
780
1648
592
374
830
852
573
371
830
30029

106
104
113
141
132
109
129
142
127
123
134
148
155
125
155
147
131
128
151
127
133
130
125
161
118
124
126
144
133
126
128
4075

898
791
1618
2575
2966
3324
5403
9527
9979
7857
7964
14440
8237
8521
8581
16357
9243
7653
7041
5484
7569
6025
5439
4452
4337
4356
6554
8996
4730
3891
6521
201329

W dyspozycji dowódcy operacji, w czasie jej trwania pozostawało 18 statków
powietrznych, w tym 14 śmigłowców policyjnych, 3 śmigłowce MON oraz samolot transportowy
CASA, który wykorzystany został do przetransportowania policyjnych delegacji zagranicznych
z Polski na Ukrainę (w dniu 21 czerwca br. 9 policjantów włoskich do Kijowa i 9 policjantów
hiszpańskich do Doniecka, w dniu 25 czerwca br. 8 policjantów portugalskich do Doniecka
i 29 czerwca br. 9 policjantów włoskich do Kijowa).
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Źródło: materiały własne Policji

Policyjne statki powietrzne wykonały 223 loty, których łączny czas wyniósł 261 h i 3’.

Źródło: materiały własne Policji
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 Spotters Team Polska,
Instytucję policjanta spottersa utworzono w polskiej Policji w maju 2009 roku
na podstawie zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja
Matejuka dokumentu z dnia 10 lutego 2009 roku, pn. „Instytucja spottersa w Policji polskiej”,
w którym zawarte zostały wszelkie informacje i wskazówki dotyczące pracy policjanta
– spottersa. Przed Turniejem Finałowym Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
w dniu 20 maja 2011 roku w ramach przygotowań do jej zabezpieczenia powołana została
grupa policjantów Spotters Team Polska. Policjanci w ramach przygotowań do zabezpieczenia
Turnieju wykonywali czynności i realizowali zadania na stadionach podczas wszystkich meczów
piłkarskiej reprezentacji narodowej Polski od lipca 2011 roku rozgrywanych na terenie RP.
Wyłoniono łącznie 30 policjantów Spotters Team Polska, z czego 10 z nich stanowiło rezerwę
i potencjalny odwód. Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku
publicznego podczas imprezy finalnie realizowało 20 funkcjonariuszy z tej grupy.
Pełnili oni służbę na stadionach w trakcie wszystkich meczów rozgrywanych na terenie RP
podczas Turnieju. Realizowali oni zadania również podczas otwartych treningów reprezentacji
narodowej Polski, które miały miejsce na stadionie Polonii Warszawa w Warszawie.
Zadania polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego policjanci
realizowali także w oficjalnych strefach kibica w miastach gospodarzach zarówno w Warszawie
jak i we Wrocławiu.
Po zakończeniu zmagań w imprezie przez Polską drużynę narodową i odpadnięciu
z Turnieju policjanci Spotters Team Polska wykonywali dedykowane im zadania podczas meczu
ćwierćfinałowego rozgrywanego pomiędzy reprezentacją Niemiec i reprezentacją Grecji
na stadionie PGE arena w Gdańsku. Zostali także skierowani do zabezpieczenia meczu
półfinałowego rozgrywanego pomiędzy reprezentacją Włoch i reprezentacją Niemiec
na Stadionie Narodowym w Warszawie. Służba pełniona przez ww. policjantów miała charakter
prewencyjny, czynności realizowali w sposób jawny, bez policyjnego munduru, natomiast
wyposażeni byli w niebieskie kamizelki stanowiące jednolity wzór w całej Unii Europejskiej.
Działania realizowane przez policjantów Spotters Team Polska podczas Turnieju
wykazały wymierne rezultaty mające odzwierciedlenie w zapewnieniu bezpieczeństwa
uczestnikom tego międzynarodowego święta piłkarskiego. Na zaakcentowanie zasługuje fakt,
że przydatność oraz efektywność działań Spotters Team Polska podczas Turnieju zostały
bardzo korzystnie ocenione między innymi przez powołany Decyzją nr 191 Komendanta
Głównego Policji z dnia 29 maja 2012 roku Zespół obserwacyjny Dowódcy operacji policyjnej
pod krypt. „HAT TRICK 2012”. Składający się z Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach
insp. Jarosława Szymczyka oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy
insp. Wojciecha Ołdyńskiego. Zespół w podsumowaniu zaakcentował zasadność dalszego
rozwijania i doskonalenia w tym obszarze działalności grupy policjantów Spotters Team Polska.
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Źródło: materiały własne Policji.
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X. ZABEZPIECZENIE KONTRTERRORYSTYCZNE, ZABEZPIECZENIE
PIROTECHNICZNE, CBRN
Przedstawiciele Policji czynnie uczestniczyli w pracach zespołów powoływanych
w ramach funkcjonowania Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012, w tym zespołu do spraw zagrożeń chemicznych, biologicznych,
radiologicznych i nuklearnych (CBRN) oraz dekontaminacji.
Podejmowano także działania w celu właściwego przygotowania odpowiedniej liczby
policjantów do realizacji działań w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego
na obiektach (stadionach, strefach dla kibiców, ośrodkach pobytowo treningowych, hotelach,
dworcach kolejowych i autobusowych, portach lotniczych, itp.) w związku z Turniejem w ramach
Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego. Ponadto włączenie w proces
doskonalenia zawodowego usystematyzowanych zagadnień opracowanych przez Biuro
Operacji Antyterrorystycznych KGP, pozwoliło na standaryzację cyklicznych szkoleń w tym
przedmiocie oraz podniesienie kompetencji kadr policyjnych podczas Turnieju.
Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP prowadziło szkolenia w celu przygotowania
policjantów do realizacji zadań fizycznego zwalczania terroryzmu w środowisku narażonym
na działanie czynnika CBRN:
 w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie przeprowadzono 3 tury
(grudzień 2010, styczeń i marzec 2011) szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej,
dla 60 policjantów BOA KGP;
 uczestniczono w szkoleniu dla trenerów w zakresie pomiarów dozymetrycznych,
zorganizowane przez MAEA w Kijowie, ze strony polskiej przeszkolono 14 policjantów;
 udział w ćwiczeniu „EPIFAKTOR 2011" (maj 2011);
 wspólnie z JRG - 6 PSP prowadzono treningi w zakresie dekontaminacji;
 dokonano zakupu sprzętu do działania w środowisku CBRN.
Przedstawiciele Policji uczestniczyli także w pracach Zespołu ds. Zagrożeń
Chemicznych, Biologicznych, Radiologicznych i Nuklearnych (Zespół CBRN), powołanego
w dniu 9 marca 2011 r. uchwałą nr 6 Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012.
Ponadto Policja prowadziła:
 prace mające na celu przygotowanie koncepcji zabezpieczenia antyterrorystycznego oraz
zabezpieczenia minersko-pirotechnicznego operacji policyjnej „ME 2012”;
 warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przed lekarskiej ze szczególnym uwzględnieniem
dużej ilości osób poszkodowanych - ratownicy medyczni BOA KGP będą odbywali praktyki
w CSK MON Szaserów;
 prace mające na celu przygotowanie treningu w infrastrukturze Metra Warszawskiego pod
kątem wystąpienia masowej sytuacji zakładniczek;
 prace nad przygotowaniem treningu związanego z atakiem terrorystycznym na Stadionie
Narodowym, (z udziałem Specjalnych Jednostek Interwencyjnych UE);
 policjanci BOA KGP uczestniczyli w treningu na promach pasażerskich PŻB,
podczas których realizowano warianty uwalniania zakładników (kwiecień/maj 2011).
Działanie Policji w zakresie CBRN zawarte zostały w Wytycznych w zakresie
zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w odniesieniu
do zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN) oraz
dekontaminacji.
Z uwagi na możliwość wystąpienia ataku terrorystycznego z wykorzystaniem substancji
niebezpiecznych (CBRN) i ewentualne zadanie zatrzymania sprawcy w strefie skażonej.
Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP wystawiło odwód z pełnym wyposażeniem bojowym,
sprzętem wysokościowym i wyposażeniem do działań w „środowisku skażonym". Do dyspozycji
sił
odwodowych
BOA
KGP
zarezerwowane
były
dwa
śmigłowce
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z Zarządu Lotnictwa Policyjnego GSP KGP oraz samolot CASA i dwa śmigłowce Mi-8 Sił
Powietrznych MON.
Kontrola dozymetryczna na bramach wejściowych na stadiony, bramach pierwszej linii
sprawdzeń realizowana była przez funkcjonariuszy Policji używających sygnalizatorów
promieniowania gamma oraz samochodów Rozpoznania Radiologicznego użyczone na czas
zabezpieczenia turnieju od Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych. W trakcie kontroli
dozymetrycznej ujawniono 2 osoby wskazujące podniesiony poziom promieniowania gamma.
W wyniku podjętych czynności wyjaśniających ustalono, że poziom promieniowania został
podniesiony na skutek terapii leczniczej z zastosowanie izotopów promieniotwórczych.
Zabezpieczenie pirotechniczne Turnieju realizowane było przez siły: Sekcji MinerskoPirotechnicznej Wydziału Realizacyjnego KSP, Zespoły Minersko-Pirotechniczne SPAP,
Zespoły Minersko Pirotechniczne Sekcji Antyterrorystycznych oraz Policyjne Nieetatowe Grupy
Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego.
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XI. ESKORTY POLICYJNE
Zgodnie z Decyzją nr 174 z dnia 3 maja 2012 roku Komendanta Głównego Policji
w spawie zarządzenia operacji oraz upoważnienia do podjęcia decyzji o użyciu środków
przymusu bezpośredniego przez pododdziały Policji powołany został sztab dowódcy operacji
(Policyjne Centrum Dowodzenia w Legionowie), w którego strukturach wyodrębniono Zespół
koordynacji eskort. Głównym zadaniem utworzonego zespołu funkcjonalnego było
monitorowanie i koordynowanie przemieszczania się drużyn, zespołów sędziowskich,
obserwatorów UEFA oraz innych osób podlegających szczególnej ochronie.
W celu sprawnego oraz jednolitego obiegu informacji dotyczących eskort w relacjach:
opiekunowie drużyn i sędziów, koordynatorzy z ramienia organizatora UEFA EURO 2012,
sztaby podoperacji oraz Policyjnym Centrum Dowodzenia, Biuro Ruchu Drogowego KGP
opracowało zatwierdzone przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp.
Krzysztofa Gajewskiego „Zasady udzielania eskort policyjnych podczas Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012”.
Przedmiotowy dokument opracowany w uzgodnieniu z Organizatorem Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 określał tryb składania zamówień na eskorty policyjne oraz
precyzował, że eskorty policyjne będą udzielane wyłącznie:
 reprezentacjom narodowym uczestniczącym w rozgrywkach;
 zespołom sędziów piłkarskich;
 członkom Kierownictwa FIFA/UEFA oraz Członkom Rady Doradczo – Nadzorczej UEFA.
Eskortą policyjną objęte były przejazdy reprezentacji narodowych organizowane
w relacjach (z wyłączeniem wyjazdów ponadprogramowych, indywidualnych lub grupowych
członków drużyn itp.):







lotnisko – centrum pobytowe;
centrum pobytowe – baza treningowa;
lotnisko w mieście rozgrywek – transferowe miejsce zakwaterowania;
transferowe miejsce zakwaterowania – transferowe miejsce treningowe;
transferowe miejsce zakwaterowania – stadion;
centrum pobytowe – stadion.
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Eskortą policyjną objęte były również przejazdy zespołów sędziowskich w relacjach:
 baza pobytowa - Stadion Narodowy w Warszawie – dla zespołu sędziów obsługujących
mecze na Stadionie Narodowym w Warszawie i z powrotem;
 transferowe miejsce zakwaterowania w mieście rozgrywek piłkarskich (poza Warszawą)
– stadion i z powrotem.
Dodatkowo eskorty policyjne przysługiwały osobom ważnym z punktu widzenia
organizatora Turnieju w oficjalnych przejazdach.
Eskorty policyjne dotyczące przejazdów kolumn osób podlegających ochronie Biura
Ochrony Rządu były udzielane na zasadach i w trybie określonym w Zarządzeniu nr 1385
Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania
przez policjantów zadań związanych z realizacją eskort policyjnych.
Dla ujednolicenia procesu składania zamówień na eskorty policyjne opracowano wzór
zamówienia, które mogło zostać złożone wyłącznie przez uprawnione do tego osoby.
Dodatkowo poszczególne Sztaby Podoperacji oraz Sztaby KWP zobowiązane zostały
do sporządzania i przesłania do Policyjnego Centrum Dowodzenia w Legionowie zestawień
zbiorczych udzielonych eskort policyjnych z danego dnia służby oraz zaplanowanych
do realizacji na dzień następny.
Ponadto w ramach operacji policyjnej zabezpieczenia Turnieju dla zapewnienia
porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miast prowadzących podoperacje
zostali skierowani policjanci ruchu drogowego wchodzący w skład Związków Taktycznych:
Miasto gospodarz

Warszawa
Gdańsk
Poznań

Liczba policjantów kierowanych do zabezpieczenia działań na
terenie miasta gospodarza
150 w tym z: KWP zs. w Radomiu – 66
KWP w Białymstoku – 42
KWP w Łodzi – 42
150 w tym z: KWP w Szczecinie – 54
KWP w Bydgoszczy – 50
KWP w Olsztynie – 46
140 w tym z: KWP w Łodzi – 56
KWP w Gorzowie Wielkopolskim – 40
KWP w Katowicach – 32

Liczba pojazdów skierowanych do
zabezpieczenia działań

50

51

57
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Wrocław
Rzeszów
Lublin

KWP w Bydgoszczy – 12
150 w tym z: KWP w Katowicach – 124
KWP w Opolu – 26
30 w tym z: KWP w Radomiu – 18
KWP w Kielcach – 12
30 w tym z: KWP w Kielcach – 30

RAZEM

51
10
10

650

229

Eskorty policyjne zrealizowane podczas operacji

Liczba
funkcjonariuszy
realizujących
eskortę

KSP
Kraków
Poznań
Wrocław
Gdańsk
Radom
Szczecin
Łódź
RAZEM

242
144
75
116
152
16
25
1
771

1141
519
634
300
562
63
153
4
3376

Motocykle

Jednostka

Liczba
zrealizowanych
eskort

Radiowozy

Użyte siły i środki
Użyte pojazdy
Liczba
przejechanych
kilometrów

456
275
186
144
291
22
48
2
1424

197
0
22
13
8
12
42
0
294

9391
5030
6057
2413
3274
7982
5020
550
39717

Łączny czas pracy
w godzinach
policjantów
realizujących eskorty

794
396
798
821
1221
393
162
17
4602

Podoperacje „Rzeszów” i „Lublin” nie realizowały eskort policyjnych na terenie swojego
działania.

Źródło: materiały własne Policji
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XII.

LOTNICTWO POLICYJNE

W ramach przydzielonego limitu finansowego w latach 2007-2012 na zabezpieczenie
potrzeb związanych z przygotowaniem oraz właściwym zabezpieczeniem operacji Turnieju
w ramach Lotnictwa Policyjnego zrealizowano:
 w latach 2007-2010 przeprowadzono remonty i modernizację śmigłowców Mi-8T, W-3,
W-3A, przegląd Bell-206 o łącznej wartości 20.863.091,00 PLN. Pozwoliło to na utrzymanie
statków powietrznych Policji w sprawności technicznej oraz gotowości operacyjnej w okresie
poprzedzającym, jak również w trakcie trwania samej operacji policyjnej „HAT TRICK 2012”.
 ponadto w roku 2012 zakupiono części do śmigłowców o wartości 734.040 PLN
oraz dokonano przeglądów i remontów statków powietrznych na łączną wartość 1.290.210
PLN. Podczas trwania operacji policyjnej zakupiono paliwo do śmigłowców na łączną
wartość 1.000.000 PLN.
Realizacja powyższych zadań pozwoliła uzupełnić stany posiadania oraz umożliwiła
wymianę sprzętu zużytego w wyniku długotrwałego użytkowania. Stworzyła również możliwość
wykorzystania go przy zabezpieczeniu Turnieju – zapewniając tym samym prawidłowe,
skuteczne i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich służb zaangażowanych w operację policyjną
„HAT TRICK 2012”.
W celu zapewnienia wzmocnienia obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz
bezpieczeństwa w czasie Turnieju, został opracowany przez Zarząd Lotnictwa Policji GSP
KGP, „Plan wzmocnienia obrony powietrznej RP w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA „EURO 2012”. Plan przedstawiał założenia do działań Lotnictwa Policji w obszarze
przedsięwzięć własnych Policji oraz lotniczego wsparcia systemu Obrony Powietrznej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z „Koncepcją wzmocnienia systemu obrony powietrznej
Rzeczpospolitej Polskiej w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA „EURO 2012”.
Przed wstąpieniem w fazę zabezpieczenia Turnieju Lotnictwo Policji intensywnie
uczestniczyło w ćwiczeniach zgodnie z zapotrzebowaniem przedstawionym przez Biuro
Operacji Antyterrorystycznych KGP. Założeniem organizowanych przedsięwzięć szkoleniowych
było skierowanie do udziału w nich funkcjonariuszy, którzy fizycznie będą wykonywać zadania
w prowadzonych podoperacjach w celu zapoznania ich z obiektami sportowymi, miejscami
pobytowymi reprezentacji piłkarskich, strefami kibica oraz innymi obszarami i obiektami
szczególnymi ze względu na organizowane imprezy. Celem zajęć doskonalenia zawodowego
było przygotowanie i zgrywanie związków taktycznych i odwodowych, organizowanych lokalnie
przez jednostki i komórki antyterrorystyczne Policji, bezpośrednio przewidzianych do realizacji
zadań bojowych w trakcie Turnieju. Równolegle prowadzono działania rozpoznawcze dotyczące
przygotowań do Turnieju.
Personel lotniczy przygotowując się do zabezpieczenia Turnieju uczestniczył w wielu
ćwiczeniach z udziałem statków powietrznych w celu podnoszenia poziomu wykonywanych
operacji policyjnych i lotniczych. Szkolenia organizowane były wspólnie ze SPAP KWP, BOA
KGP. Podczas lotów personel lotniczy podtrzymywał swoje umiejętności między innymi
w wykonywaniu lotów w celu ewakuacji osoby za pomocą lin zjazdowych, desantowania grup
na dachy budynków, wysadzania grup w tyralierę oraz wysadzania grup za pomocą szybkich
lin.
W miesiącu marcu 2012 r Wydział Lotniczy ZLP GSP KGP zrealizował 2 loty w czasie
3 godzin 25 minut w tym:
 1 lot rozpoznawczy dla BOA KGP w związku z przygotowaniami do operacji w czasie
1 godziny 40 minut;
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 1 lot dla funkcjonariuszy BOA na poligonie w m. Chrcynno w związku z przygotowaniami
do operacji w czasie 1 godziny 45 minut.
W miesiącu kwietniu 2012 r Wydział Lotniczy ZLP GSP KGP zrealizował 48 lotów
z grupami antyterrorystycznymi w związku z przygotowaniami do operacji w czasie ogólnym
63 godzin 21 minut w tym:
 11 lotów z BOA KGP w czasie 13 godzin 24 minut;
 7 lotów z SPAP Szczecin w czasie 13 godzin 03 minut;
 7 lotów z SPAP Łódź w czasie 9 godzin 10 minut;
 7 lotów z SPAP Poznań w czasie 7 godzin 00 minut;
 10 lotów z SPAP Kraków w czasie 14 godzin 04 minut;
 2 loty z BOA i LPR w czasie 1 godziny 20 minut;
 4 loty w ramach RENEGADE w czasie 5 godzin 20 minut.
W miesiącu maju 2012 r. Wydział Lotniczy ZLP GSP KGP zrealizował 59 ćwiczeń
z grupami antyterrorystycznymi w związku z przygotowaniami do operacji w czasie ogólnym
63 godzin 39 minut w tym:
 4 loty SPAP Radom w czasie 5 godzin 15 minut;
 14 lotów z SPAP Wrocław w czasie 14 godzin 20 minut;
 10 lotów z SPAP Lublin w czasie 13 godzin 00 minut;
 16 lotów z SPAP Gdańsk w czasie 18 godzin 38 minut;
 5 lotów z SPAP Białystok i SAT Olsztyn w czasie 7 godzin 16 minut;
 10 lotów z Zarządem Ochrony Świadka Koronnego CBŚ KGP w czasie5 godzin 10 minut.
Oraz 1 lot rozpoznawczy z BOA KGP w związku z przygotowaniami do operacji w czasie
1 godziny 36 minut.
W ramach przygotowań do operacji Lotnictwo Policji wykonało n/w nalot:
Komórka organizacyjna

Ilość lotów

Nalot

ZLP GSP KGP Warszawa

110

132,01

SLP KWP w Łodzi

75

6,18

SLP KWP w Krakowie

33

13,18

SLP KWP w Poznaniu

61

36,52

SLP KWP we Wrocławiu

55

33,39

SLP KWP w Szczecinie

59

12,00

393

234,08

Razem Lotnictwo Policji

Uwagi
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W ramach zabezpieczenia Turnieju Lotnictwo Policji wykonało do dnia 24.06.2012 r. n/w
nalot:
TYP ŚMIGŁOWCA

Ilość
lotów

Nalot

Uwagi

PODOPERACJA WARSZAWA
Mi-8 SN42XP

5

3,50

Zabezpieczenie EURO dla BOA

Mi-8 SN41XP

5

4,05

Zabezpieczenie EURO dla BOA

W-3 SN32XP

1
14
17
16
58

1,45
13,51
24,28
28,47
76,46

Bell 206 SN-16XP
Mi-2 SN-05XP ze Szczecina
RAZEM WARSZAWA

Zabezpieczenie EURO
Transportowe
Zabezpieczenie EURO
Zabezpieczenie EURO

PODOPERACJA GDAŃSK
W-3 SN31XP z Warszawy
Mi-2 SN-09XP z Łodzi
RAZEM GDAŃSK

16
2
15
12
45

18,38
3,50
5,19
15,25
43,12

Zabezpieczenie EURO
Transportowe
Zabezpieczenie EURO dla BOA
Zabezpieczenie EURO

PODOPERACJA POZNAŃ
PZL Kania SN-51XP z Krakowa
Mi-2 SN-08XP
RAZEM POZNAŃ

6
12
18

9,11
19,05
28,16

Zabezpieczenie EURO
Zabezpieczenie EURO

PODOPERACJA WROCŁAW
Mi-2 SN-02XP
Mi-2 SN-06XP
RAZEM WROCŁAW

2
20
22

3,13
35,11
38,24

Zabezpieczenie EURO
Zabezpieczenie EURO

SLP KWP W KRAKOWIE
PZL Kania SN-52XP
RAZEM KRAKÓW

4
4

2,05
2,05

Zabezpieczenie EURO

SLP KWP W ŁODZI
Bell 206 SN-17XP
RAZEM ŁÓDŹ

5
5

8,01
8,01

Zabezpieczenie EURO

SLP KWP W SZCZECINIE
Mi-2 SN-04XP
RAZEM SZCZECIN
RAZEM
LOTNICTWO POLICJI
ZABEZPIECZENIE EURO

4
4
156

11,33
11,33

Zabezpieczenie EURO

208,17

ZABEZPIECZENIE
EURO

156

208,17

PRZYGOTOWANIE DO EURO

393

234,08

RAZEM
ZABEZPIECZENIE + PRZYGOTOWANIE

549

442,25






patrolowe
transportowe
rozpoznawcze
patrolowo-rozpoznawcze






ćwiczenia z BOA,
szkolenia z BOA, SPAT, SAT
loty rozpoznawcze,
loty zapoznawcze z rejonem i strefami
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Siły i środki Lotnictwa Policji w czasie Turnieju przeznaczone były do zadań własnych
Policji, głównie do zabezpieczenia działań samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych,
ruchu drogowego i prewencji. Policyjne statki powietrzne przeznaczono do wspomagania
systemu Obrony Powietrznej w zakresie rozpoznawania przestrzeni powietrznej (strefy zakazu
oraz ograniczonego ruchu lotniczego) oraz do informowania, ostrzegania i egzekwowania
w strefach zakazanych oraz w strefach o ograniczonym ruchu lotniczym. Śmigłowce Lotnictwa
Policji przydzielone do dyspozycji dowódców podoperacji wraz z załogami dyżurnymi pełniły
służbę w miejscu stacjonowania (dyżur 12/24 godzin). Przedstawiciele Zarządu Lotnictwa Policji
zostali skierowani do pełnienia dyżurów w Centrum Operacji Powietrznych.
Jednym z głównych zadań Zarządu Lotnictwa Policji było nadzorowanie działań
śmigłowców w tym śmigłowca wyposażonego w tor przekazu. W celu realizacji postawionych
zadań Lotnictwo Policji dokonywało wzmożonych patroli miejsc wykorzystywanych
do uprawiania rekreacji lotniczej (lotnie, paralotnie), a znajdujących się w niedalekiej odległości
od zamkniętych stref.

Źródło: materiały własne Policji

Siły i środki Lotnictwa Policji w czasie operacji były przeznaczone do:
 wsparcia działań Policji w ramach zabezpieczenia organizacji UEFA EURO 2012;
 zadań własnych Policji, głównie do zabezpieczenia działań: Samodzielnych Pododdziałów
Antyterrorystycznych, ruchu drogowego oraz prewencji;
 wsparcia systemu obrony powietrznej organizowanej przez lotnictwo Sił Zbrojnych
w wydzielonych rejonach związanych z organizacją Turnieju;
 wykonywania ustawowych zadań lotniczych Policji na terenie całego kraju - nie związanych
z organizacją Turnieju;
 nadzoru nad wykonywaniem lotów przez dwa śmigłowce producenta sygnału telewizyjnego
UEFA w zakresie poruszania się w wydzielonej dla UEFA EURO 2012 przestrzeni
powietrznej.
Załogi śmigłowców delegowanych do dyspozycji dowódców podoperacji wykonywały loty
obserwacyjne, rozpoznawcze, patrolowe na każde wezwanie. Wykonywane były również
Strona 122 z 184
Zabrania się powielania, kopiowania oraz wykorzystywania treści zawartych w sprawozdaniu bez zgody
Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

zadania w trybie alarmowym w celu poszukiwania osób zaginionych, poszukiwania sprawców
przestępstw.

Źródło: materiały własne Policji

Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i w oparciu o przepisy mające zastosowanie
w Lotnictwie Policji, personel lotniczy ZLP wykonywał n/w zadania lotnicze łącząc w miarę
możliwości własne przedsięwzięcia szkoleniowe (np. wznowienie nawyków, kontrolę techniki
pilotowania) z zadaniami operacyjnymi takimi jak loty patrolowe, loty rozpoznawcze
i obserwacyjne w celu zminimalizowania kosztów ponoszonych przez Policję: loty patrolowe
i prewencyjne; loty poszukiwawcze, loty rozpoznawcze, loty transportowe.
Działania Policji w ramach zabezpieczenia organizacji UEFA EURO 2012 były
wspierane lotniczo poprzez wydzielenie do dyspozycji dowódców podoperacji następujących
śmigłowców:
 w odwodzie Komendanta Głównego Policji, Policyjnego Centrum Dowodzenia
w Legionowie przewidziano 3 śmigłowce Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP oraz
pozostałe śmigłowce będące w dyspozycji Komend Wojewódzkich Policji. Do wzmocnienia
działań Policji Dowództwo Sił Powietrznych MON wydzieliło 3 śmigłowce bojowe Mi-24,
które stacjonowały na lotnisku Warszawa-Babice. Śmigłowce rezerwowe zabezpieczały
stałe zadania Policji jak również były zapasem dla komponentu wydzielonego w ramach
zabezpieczenia imprezy „EURO 2012: Mi-8 SN 41XP, Mi-8 SN-42XP, W-3 SN-32XP;
 do dyspozycji dowódcy podoperacji Warszawa – lotnisko Warszawa-Babice, śmigłowce: Bell
206 SN-16XP z ZLP GSP KGP, Mi-2 SN 05XP z SLP KWP w Szczecinie;
 do dyspozycji dowódcy podoperacji Gdańsk – lotnisko Gdańsk-Rębiechowo: Mi-2 SN 09XP
z SLP KWP w Łodzi oraz W-3 SN-31XP z ZLP GSP KGP;
 do dyspozycji dowódcy podoperacji Poznań – lotnisko Poznań-Ławica, śmigłowce: Mi-2 SN
08XP z SLP KWP w Poznań oraz PZL Kania SN 51XP z SLP KWP w Krakowie;
 do dyspozycji dowódcy podoperacji Wrocław – lotnisko Wrocław-Strachowice, śmigłowce:
Mi-2 SN 02XP z SLP KWP Wrocław oraz Mi-2 SN-06XP z SLP KWP Wrocław;
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 do dyspozycji dowódcy podoperacji Kraków- lotnisko Czyżyny – strefa kibica: PZL Kania
SN52XP.
Z Zarządu Lotnictwa Policji wyznaczono i oddelegowano 2 osoby do pełnienia Dyżurów
w Centrum Operacji Powietrznych Warszawa-Pyry. Wyznaczono również 3 osoby
do bezpośredniego nadzoru nad śmigłowcami transmisji sygnału telewizyjnego UEFA.
Zadaniem w/w funkcjonariuszy realizowane było poprzez: przygotowanie załogi do lotu,
ustalenie, w jakich strefach śmigłowiec może wykonywać loty, prowadzenie korespondencji
radiowej i nawigacji oraz nadzór nad przestrzeganiem przez pilotów belgijskich ograniczeń
w czasie wykonywania lotu. Konwersacja z załogą śmigłowca prowadzona jest w języku
angielskim.
Zespół Nadzoru Operacyjnego prowadził na bieżąco monitoring wykonywanych operacji
lotniczych, udzielał wsparcia załogom realizującym loty. Organizował zabezpieczenie w paliwo
lotnicze delegowane śmigłowce, prowadził uzgodnienia dot. zakwaterowania i wyżywienia
funkcjonariuszy. Organizował zabezpieczenie w paliwo lotnicze dla stacjonujących na lotnisku
Warszawa-Babice 3 śmigłowców bojowych Mi-24z Jednostki Wojskowej nr 1300.

Źródło: materiały własne Policji
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Dyslokacja na czas
EURO 2012

LP

Śmigłowiec / miejsce
stałej dyslokacji

Dysponent
śmigłowcaDowódca
operacji/
podoperacji

Okres
oddelegowania

Uwagi
Śmigłowiec rezerwowy /
ewentualnie dla BOA
KGP
Śmigłowiec rezerwowy /
ewentualnie dla BOA
KGP

1.

Warszawa

Mi-8 SN-41XP KGP
Warszawa

KGP

2.

Warszawa

Mi-8 SN-42XP KGP
Warszawa

KGP

3.

Warszawa

W-3 SN-32XP KGP
Warszawa

KGP

4.

Warszawa

Bell 206 SN-16XP KGP
Warszawa

KSP

15.05-07.07.2012

5.

Warszawa

Mi-2 SN- 05XP
KWP Szczecin

KSP

15.05-07.07.2012

6.

Gdańsk

W-3 SN-31XP KGP
Warszawa

KWP Gdańsk

07.06-07.072012

7.

Gdańsk

Mi-2 SN-09XP
KWP Łódź

KWP Gdańsk

07.06-07.072012

8.

Poznań

Mi-2 SN-08XP
KWP Poznań

KWP Poznań

9.

Poznań

PZL Kania SN-51XP
KWP Kraków

KWP Poznań

10. Wrocław

Mi-2 SN-02XP
KWP Wrocław

KWP Wrocław

11. Wrocław

Mi-2 SN-06XP
KWP Wrocław

KWP Wrocław

12. Wrocław

W-3
MON

KWP Wrocław

13. Szczecin

Mi-2 SN- 04XP
KWP Szczecin

KWP Szczecin

14. Kraków

PZL Kania SN-51XP
KWP Kraków

KWP Kraków

07.06-07.072012

Rezerwowe statki powietrzne
Ewentualne użycie po
wdrożeniu do latania

15. Warszawa

Bell 412 SN-18XP
KGP Warszawa

KGP

16. Warszawa/Okęcie

Mi-8
MON

KGP

17. Warszawa/Okęcie

Mi-8
MON

KGP

18. Kraków

Casa C-295
MON

KGP

Transport osób

19. Łódź

Bell 206 SN-17XP
KWP Łódź

KWP Łódź/KGP

Śmigłowiec rezerwowy /
ewentualnie
wzmocnienie

Zabezpieczenie działań
minerskopirotechnicznych
Zabezpieczenie działań
minerskopirotechnicznych

Bazowanie śmigłowców wydzielonych do zabezpieczenia Turnieju, z wyjątkiem meczów
w Gdańsku, zostało oparte o bazy sekcji lotniczych Komend Wojewódzkich Policji oraz lotnisko
Warszawa - Babice.
W dniu 7 czerwca 2012 roku zostały delegowane i przebazowane do KWP
w Gdańsku dwa śmigłowce Lotnictwa Policji wraz z załogami: W-3 SN-31XP z KGP oraz
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Mi-2 09XP z KWP w Łodzi. Bazowanie śmigłowców zorganizowano na lotnisku Gdańsk
– Rębiechowo.
Zarząd Lotnictwa Policji delegował autocysternę Renault Midlum nr rejestracyjny HPA
A064, aby umożliwić stałe zaopatrzenie w paliwo lotnicze niezbędne do zabezpieczenia działań.
Cysterna pobierała paliwo Jet A-1 z Jednostki Wojskowej w Pruszczu Gdańskim.
W związku z tym, że Lotnictwo Policji posiada depozyt paliwa w Jednostce Wojskowej 1155
w Krakowie – rozliczenie pobranego w wojsku paliwa nastąpi poprzez zdjęcie ze stanu.
Transport załóg, noclegi i wyżywienie oraz ochronę delegowanych statków powietrznych
Lotnictwa Policji zapewniła Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku na bazie Oddziałów
Prewencji.
Załogi delegowanych w dniu 07 czerwca 2012 roku do dyspozycji dowódcy podoperacji
Gdańsk śmigłowców pełniły dyżury: w dni meczowe od godz. 7.00-17.00 i od 17.00 do 3.00
oraz w dni nie meczowe od godz. 7.00-15.00 i od 15.00 do 23.00.
Działania lotnicze w KWP w Poznaniu zabezpieczono dwoma śmigłowcami: Mi-2
SN-08XP z KWP Poznań oraz PZL Kania z KWP w Krakowie, który przebazowano w dniu
07.06.2012 r. Zabezpieczenie w paliwo lotnicze odbywało się w Sekcji Lotnictwa Policji KWP
w Poznaniu. Transport załóg, noclegi i wyżywienie oraz ochronę delegowanych statków
powietrznych Lotnictwa Policji zapewniła Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.
Załogi delegowanych śmigłowców do dyspozycji dowódcy podoperacji Poznań pełniły dyżury:
na śmigłowcu Mi-2 SN08XP od godz. 7.30-18.30 i od 18.30 do 05.30 oraz na śmigłowcu PZL
Kania SN 51XP w dni meczowe od godz. od 15.00 do 02.00 i w dni nie meczowe od godz.
8.00-16.00.
KWP we Wrocławiu działania lotnicze zabezpieczyła we własnym zakresie śmigłowcami
Mi-2 SN-02XP, Mi-2 SN-08XP oraz śmigłowcem W-3 delegowanym w dniu 07.06.2012 r. przez
Dowództwo Operacji Powietrznych MON. Załogi delegowanych śmigłowców do dyspozycji
dowódcy podoperacji Wrocław pełniły dyżury: na śmigłowcach Mi-2 SN-02XP oraz Mi-2
SN-08XP w dni meczowe od godz. od 16.00 do 02.00 i w dni nie meczowe od godz.
12.00-24.00. Ponadto na śmigłowcu W-3 z MON pełniony był dyżur 24 godzinny dla AT
Załoga delegowanego do Warszawy śmigłowca Mi-2 SN05XP z KWP w Szczecinie
została zakwaterowana przez KSP w hotelu Wojskowej Akademii Technicznej w niewielkiej
odległości od lotniska Warszawa-Babice. Pozwoliło to na utrzymanie pełnej gotowości do użycia
załogi i śmigłowca. Załogi pełniły dyżury:
 na 2 śmigłowcach Mi-8 SN-41XP i Mi-8 SN-42XP – dyżur dla BOA w dni meczowe od godz.
od 10.00 do 24.00;
 na jednym śmigłowcu Mi-8 SN-42XP dyżur dla BOA w dni nie meczowe od godz.
12.00-24.00;
 na śmigłowcu Mi-2 SN-05XP i Bell 206 SN-16XP w dni meczowe od godz. od 10.00 - 1.00
oraz w dni nie meczowe od godz. 10.00-24.00;
 na śmigłowcu W-3-SN32XP wersja pasażerska w odwodzie.
W Zarządzie Lotnictwa Policji KGP został powołany zespół inżynierów podległych
Szefowi Technicznemu Lotnictwa Policji. Jego zadaniem było prowadzenie bieżącej analizy
pojawiających się usterek w celu usunięcia ich w trybie alarmowym, w oparciu o własną bazę
obsługową bądź we współpracy z zakładami remontowymi.
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Wszystkie śmigłowce stacjonujące na lotnisku Warszawa-Babice utrzymywano
w stałej gotowości do użycia. Biuro Logistyki Policji KGP w pełni zabezpieczyło Lotnictwo Policji
w paliwo lotnicze.
Decyzję o wykonaniu lotu przez śmigłowiec oddelegowany do zabezpieczenia Turnieju
podejmowali dowódcy podoperacji policyjnej a informacja o zlecanych lotach przekazywano
do PCD.
W czasie lotu załogi śmigłowców utrzymywały łączność z dowódcami poszczególnych
podoperacji policyjnych za pomocą resortowych środków łączności radiowej w wydzielonym
paśmie VHF: na śmigłowcach WL ZLP KGP, SLP w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie
i we Wrocławiu – kanał B 508. W zakresie współpracy załóg śmigłowców policyjnych
z systemem wzmocnienia Obrony Powietrznej, w czasie lotu załogi utrzymywały łączność
z COP oraz ze współpracującymi statkami powietrznymi MON w paśmie ogólnej częstotliwości
lotniczej. Wyznaczona grupa specjalistów łącznikowych KGP, realizowała zadania
koordynacyjne na stanowisku dowodzenia Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji
Powietrznych w dniach rozgrywania meczy. Pozyskane informacje uzupełniające związane
z realizacją zadań Lotnictwa Policji przekazywano pomiędzy Dowódcą Operacji a Dyżurną
Służbą Operacyjną COP. Policyjne statki powietrzne zostały użyte do wspomagania systemu
Obrony Powietrznej, w zakresie rozpoznania przestrzeni powietrznej (strefy ograniczonego
ruchu lotniczego) oraz do informowania i ostrzegania o wprowadzonych ograniczeniach w ruchu
lotniczym. System Obrony Powietrznej w czasie Turnieju został wsparty działaniami
prewencyjnymi Policji, polegającymi na objęciu dozorem potencjalnych miejsc startu statków
powietrznych, takich jak motolotnie itp., a także działaniami profilaktycznymi ukierunkowanymi
na przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń w przestrzeni powietrznej.
Zadania te uwzględniały między innymi:
 wzmożone patrole miejsc wykorzystywanych do uprawiania rekreacji lotniczej
(lotnie, paralotnie), a znajdujących się w niedalekiej odległości od zamykanych stref;
 zobowiązanie dowódców podoperacji, w których dyspozycji będą znajdować się śmigłowce
LP do realizacji lotów na rzecz OP;
 realizację lotów na rzecz OP po uprzednim uzgodnieniu z Policyjnym Centrum Dowodzenia.
Stwierdzono dwa przypadki naruszenia ograniczenia ruchu lotniczego w strefie R 50:
 w dniu 08 czerwca 2012 roku w Warszawie stwierdzono naruszenie ograniczenia ruchu
lotniczego R-50. Około godz. 21.00 balon (na ogrzane powietrze) w celach reklamowych
- „KLEBERG” uniósł się na znaczną wysokość w bezpośredniej bliskości Stadionu
Narodowego. Po interwencji śmigłowca Bell-206 oraz patrolu Policji o godz. 21.17 nastąpiło
lądowanie balonu. Informację o powyższym przypadku podjęcia działań przez statek
powietrzny oraz policjantów niezwłocznie przekazano do PCD oraz COP;
 w dniu 21 czerwca 2012 roku w Warszawie załoga śmigłowca Mi-2 SN05XP dokonała
interwencji w stosunku do próby startu motolotni w rejonie PGR – Bródno.
Czynności dokonano za pomocą urządzenia nagłaśniającego z pokładu śmigłowca oraz
wysadzenia na polu wzlotów funkcjonariusza. Motolotnia została złożona i więcej prób lotów
z tego lądowiska nie realizowano.
Metodyka realizacji lotów w ramach zabezpieczenia Turnieju:
 w ramach zabezpieczenia śmigłowce Policji realizowały zadania w dyżurze naziemnym
i powietrznym.
 w dniach meczu, śmigłowce policyjne wykonywały planowe loty patrolowe
w ramach wzmocnienia systemu obrony powietrznej. Plany lotów obejmowały okresy:
od 4 godzin przed meczem; na czas meczu; do 2 godziny po meczu.
 wykonywane loty nie zakłócały prowadzonych działań głównych związanych
z zabezpieczeniem zawodów sportowych;
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 w trakcie realizacji patroli lotniczych załogi śmigłowców policyjnych prowadziły łączność
ze służbą zapewnienia ruchu lotniczego, dowódcą podoperacji policyjnej, wojskowymi
statkami współdziałającym w ramach wzmocnienia systemu Obrony Powietrznej oraz
śmigłowcami TV producenta sygnału;
 w ramach lotniczego zabezpieczenia „EURO 2012” wyznaczono dowódców zespołów
lotniczych: WL ZLP GSP KGP Warszawa – mł. insp. Jacek Gnyp, Gdańsk
– asp. Kazimierz Chaczko, SLP KWP Poznań – asp. szt. Dobromił Jakób, SLP KWP
Wrocław – asp. Janusz Sławik.
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XIII.

WYDARZENIA
 syntetyczny opis najważniejszych wydarzeń

Maj 2012 roku
W dniu 23.05.2012 r. Policja w ramach współpracy z Policją brytyjską otrzymała
przekazaną przez Oficera Łącznikowego informacje dotyczącą gróźb kierowanych pod adresem
piłkarzy angielskich (Wayne Rooney, Theo Walcott, Joe Hart, John Terry). W związku z tym
wydarzeniem dokonano, ustaleń lokalizacji urządzeń, z których wysyłane były informacje
dotyczące przedmiotowych niebezpieczeństw. Działania prowadzone przez KWP w Krakowie
oraz Policję angielską pozwoliły ustalić adres e – mail, którym posłużył się sprawca ww. czynu
zabronionego – Szymon P. (lat 28), zam. Kraków. Ww. został w związku z tą sprawą
zatrzymany w dniu 29 maja 2012 r. Sprawca podczas zatrzymywania zachowywał się
agresywnie i wzbudzał swoim postępowaniem podejrzenie choroby psychicznej.
W związku, z czym został przewieziony do specjalistycznego szpitala w Krakowie, gdzie został
poddany 10 – dniowej obserwacji szpitalnej w warunkach izolacji.
W dniu 30.05.2012 r. w Poznaniu kierownik ds. bezpieczeństwa – strefy public viewing,
Paweł Ch. powiadomił Policję, iż podlegający mu pracownicy ochrony zauważyli na ogrodzeniu
przy wyjeździe z parkingu strzeżonego na Placu Wolności, zawieszony pęk marchwi
z przymocowanym czarną taśmą zegarkiem koloru białego, przypominający urządzenie
imitujące ładunek wybuchowy. Zabezpieczono wskazany rejon i teren przyległy.
W wyniku podjętych czynności ustalono, że n/n mężczyzna z długimi włosami zostawił pęk
marchwi przy strefie kibica, a kobieta, która mu towarzyszyła rejestrowała ten fakt kamerą lub
aparatem fotograficznym. Ww. osoby oddaliły się przed przybyciem na miejsce pracowników
ochrony. W wyniku rozpoznania minersko – pirotechnicznego z użyciem specjalistycznego
sprzętu nie ujawniono obecności materiałów wybuchowych. Po zakończeniu działań miejsce
z terenem przyległym udostępniono do publicznego korzystania. Biorąc pod uwagę fakt, że nie
ujawniono ładunku wybuchowego nie podjęto dalszych czynności w kierunku naruszenia
art. 224a kk.
W dniu 30.05.2012 r. w Poznaniu dyżurny KMP powiadomiony został przez
pracowników ochrony Stadionu Miejskiego – areny piłkarskiej UEFA EURO 2012,
usytuowanego przy ul. Bułgarskiej o fakcie ujawnienia podejrzanego pakunku od strony
ul. Rumuńskiej. Pracownik firmy ochroniarskiej, patrolujący otoczenie obiektu rozerwał ww.
pakunek, z którego wysypała się marchew. Ponadto wewnątrz paczki znajdował się oklejoną
taśmą budzik zasilany bateryjnie z włączonym sygnałem dźwiękowym. W wyniku rozpoznania
minersko – pirotechnicznego z użyciem specjalistycznego sprzętu nie ujawniono obecności
materiałów wybuchowych. Na miejscu dokonano oględzin, przesłuchano w charakterze
świadka pracownika ochrony, który ujawnił pakunek jak też przejrzano zapis monitoringu
stadionowego i miejskiego. Dokonano także penetracji terenu przyległego oraz wywiadu
posesyjnego wśród mieszkańców domów usytuowanych przy ul. Rumuńskiej, jednak czynności
te nie doprowadziły do ustalenia okoliczności bądź sprawcy pozostawienia paczki.
Czerwiec 2012 roku
W dniu 2.06.2012 r. w Sopocie przy ul. Plac Przyjaciół Sopotu pracownik ochrony
Kąpieliska Morskiego Sopot zauważył dwóch mężczyzn niosących baner reklamowy „EURO
2012”. O powyższym fakcie został poinformowany patrol pieszy Policji. Podczas legitymowania
jeden z mężczyzn zaczął uciekać, a drugi zaczął stawiać czynny opór. W wyniku szarpaniny
policjant i legitymowana osoba przewrócili się na ziemię, czego skutkiem było złamanie nogi
u policjanta. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do KMP w Sopocie. W trakcie
oczekiwania na przyjazd karetki pogotowia do funkcjonariuszy zgłosił się drugi z mężczyzn,
który wcześniej zbiegł. Mężczyzna ten również został zatrzymany i przewieziony do KMP
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w Sopocie. Funkcjonariusza Policji przewieziono do Szpitala Miejskiego w Gdyni. W związku
z podejrzeniem kradzieży sprawców osadzono w PDOZ Sopot i Gdynia. Jednostką prowadząca
sprawę była KMP w Sopocie.
W dniu 3.06.2012 r. w Krakowie pracownicy ochrony obiektu „Suche Stawy”
(stadion Hutnika Kraków) przy ul. Ptaszyckiego ujawnili w trakcie kontroli pojazdu m–ki Citroen
Berlingo, opuszczającego teren stadionu próbę wywiezienia skradzionej torby medycznej UEFA
Logistic wraz z zawartością, tj.: akcesoriami: bidony Coca Cola, ręczniki klubowe itp.
Pojazdem tym poruszali sie pracownicy firmy odpowiedzialnej za wystrój obiektu dedykowany
dla reprezentacji Anglii. W wyniku podjętych przez Policję czynności ustalono, że do kradzieży
w/w sprzętu doszło w dniu 01.06.2012 r.. a w dniu 3.06.2012 r. sprawcy usiłowali wywieźć
skradzione przedmioty poza teren obiektu. Do kradzieży przyznał się: Tomasz N. (lat 27).
W/w oświadczył, że skradł przedmioty z otwartego pomieszczenia klubowego.
Postępowanie w sprawie prowadził Komisariat Policji VIII w Krakowie.
W dniu 7.06.2012 r. w Krakowie Policja otrzymała informację o głośnej imprezie
w rejonie Hotelu Starego, która zakłóca spokój reprezentacji Anglii zakwaterowanej na terenie
tego obiektu. Na miejsce skierowano siły policyjne, które ustaliły, że impreza odbywa się
w lokalu Rosster – róg ulic Szczepańska/Jagiellońska, m.in. na tarasie w/w knajpki.
W przedmiotowej sprawie interweniował również trener reprezentacji Anglii, którego
poinformowano, że w miarę możliwości prawnych w tej sprawie nawiązany zostanie kontakt
z właścicielem – managerem lokalu. W wyniku podjętych czynności ustalono, iż w lokalu
przebywa około 40 osób narodowości niemieckiej i holenderskiej, które uczestniczą w zabawie
związanej z EURO 2012. Właściciel lokalu pan Maciej Z., po interwencji Policji, a także biorąc
pod uwagę obecność w budynku obok piłkarskiej reprezentacji Anglii, zobowiązał uczestników
zajścia do wyciszenia imprezy. Finalnie po godz. 22.00 uczestnicy imprezy wyszli z lokalu
kierując się w rejon Rynku Głównego w Krakowie.
W dniu 7.06.2012 r. ok. godz. 22.35 w Warszawie przeprowadzono interwencję
w związku ze zgłoszeniem bójki przy barze „Kebab King” w Al. Jerozolimskich róg ul. Kruczej,
w której uczestniczyły osoby narodowości rosyjskiej i tureckiej. W związku ze zdarzeniem
zatrzymano: Dmitry K. (lat 34), zam. Rosja, Roman K. (lat 42), zam. Rosja, Stanisław K. (lat 20)
zam. Rosja, Edward B. (lat 3), zam. Rosja. Jak ustalono ww. dokonali pobicia (zadając ciosy
rękoma po głowach) obywateli Turcji: Mustafy M. zam. Warszawa i Dorana G. zam. Warszawa.
Podczas zdarzenia doszło do zniszczenia wyposażenia lokalu w postaci zbicia szyby oraz
elementów zastawy stołowej. Szacunkowa suma strat – 3500 zł na szkodę Mustafa M.
Uczestnikom zajścia udzielono pomocy w Szpitalu Solec przy ul. Solec 93 oraz w Szpitalu
Klinicznym przy ul. Lindleya 4. Postępowanie i czynności w tej sprawie prowadziła KRP
Warszawa I.
W dniu 8.06.2012 r. ok. godz. 00.15 w Warszawie dwóch mężczyzn narodowości
greckiej Christos M. (lat 45), Vasileios K. (lat 41), zgłosiło pobicie w Parku Saskim. Mężczyźni
oświadczyli, że zostali napadnięci przez 6–ciu mężczyzn i 2–ie kobiety. Ponadto w wyniku
zdarzenia jeden z poszkodowanych utracił w wyniku kradzieży zegarek m – ki Armani
o wartości 1200 zł. W wyniku realizacji czynności podjętych w trakcie penetracji zlokalizowano
i ujęto: Bartosz W. (lat 18), będącego w stanie nietrzeźwości, który został rozpoznany przez
poszkodowanych, Patryk K. (lat 17), Adriannę B. (lat 16), Arnolda P. (lat 17), zam. Warszawa,
Karola K. (lat 19) zam. Warszawa, Malwinę Z. (lat 19), zam. Warszawa, Krystian Z. (lat 18),
Finalnie ustalono, iż ww. osoby to sprawcy, którzy dokonali rozboju na obywatelu Grecji
– Christosie M. Mienie utracone w wyniku czynu przestępnego odzyskano.
Postępowanie i czynności w sprawie prowadziła KRP Warszawa I.
W dniu 08.06.2012 r. o godz. 13.31 uzyskano wiadomość telefoniczną z Centrum
Antyterrorystycznego ABW dotyczącą informacji od n/n mężczyzny, który telefonicznie
poinformował o podłożeniu ładunku wybuchowego pod Stadionem Narodowym w Warszawie.
Podjęto czynności służbowe w zakresie namierzenia telefonu komórkowego i ustalenia
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właściciela,
z
którego
n/n
sprawca
przekazywał
feralną
wiadomość.
W wyniku przeprowadzonych działań i czynności policjanci zatrzymali podejrzewanego
o dokonanie ww. czynu przestępnego z art. 224a kk w miejscowości Żychlin – nieletniego
Mateusza J. (lat 15).
W dniu 08.06.2012 r. ok. godz. 15.43 w Warszawie przed Stadionem Narodowym
od strony Alei Poniatowskiego ujęto cztery aktywistki z ruchu FEMEN, które rozebrały się
„od pasa w górę”, wznosząc przy tym okrzyki „Fuck Euro”, obnażały się oraz rozpylały
zawartość gaśnic p.poż. Po wylegitymowaniu okazało się, że są to 3 obywatelki Ukrainy
i 1 obywatelka Francji: Oleksandra S. (lat 24), zam Ukraina, Levgeniia K. (lat 25), zam. Ukraina,
Oksana S. (lat 25), zam. Ukraina, Satia L. (lat 38), zam. Francja. W związku z popełnionym
wykroczeniem, tj. o czyn z art. 51&1 KW wszystkie zostały doprowadzone do KRP Warszawa
VII, która prowadziła czynności w przedmiotowej sprawie.

Źródło: http://www.futbolnews.pl/informacje/flesz-news/art,31572,protest-polnagich-feministek-przed-stadionem-narodowym-foto-iwideo.htm
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W dniu 8.06.2012 r. o godz. 21.15 we Wrocławiu na terenie Stadionu Miejskiego
podczas meczu pomiędzy reprezentacjami Czechy – Rosja z sektora zajmowanego przez
kibiców rosyjskich zostały odpalone i rzucone na płytę boiska środki pirotechniczne w postaci
2 rac. Spowodowało to przerwanie przez sędziego prowadzącego meczu na około 2 minuty.
Ponadto kibice rosyjscy rozwiesili swoją narodową flagę na banerze z logo UEFA.
W wyniku analizy monitoringu wytypowano jednego ze sprawców czynu. Po zakończeniu
meczu, gdy opuszczał on trybunę i znajdował się na esplanadzie wewnętrznej stadionu,
pracownicy służby ochrony podjęli decyzję o jego ujęciu. Podczas tej czynności zostali oni
zaatakowani przez grupę osób, które uderzając rękoma i kopiąc po całym ciele pracowników
ochrony, doprowadziły do uwolnienia mężczyzny, który rzucił racą, po czym wszyscy oddalili się
z miejsca zdarzenia i opuścili stadion. W wyniku tego zajścia czterech pracowników ochrony
doznało obrażeń naruszających czynności narządów ciała na okres poniżej dni 7.
W wyniku wnikliwej analizy materiału dowodowego w postaci monitoringu i zeznań osób
pokrzywdzonych oraz innych świadków wytypowano 6 najbardziej agresywnych napastników,
natomiast ich fotografie opublikowano w środkach masowego przekazu. Wykonano również
szereg czynności procesowych i pozaprocesowych zmierzających do ustalenia tożsamości
sprawców oraz ich zatrzymania. Następnie po przegranym meczu w dniu 16 lipca 2012r.,
drużyna Rosji nie zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek i było wysoce prawdopodobne, że
kibice rosyjscy będą wracać do Rosji, a wśród nich mogą być sprawcy pobicia pracowników
służby ochrony na Stadionie. Na podstawie otrzymanych z KMP we Wrocławiu materiałów
(zapisów wygenerowanych z monitoringu), jednostka Straży Granicznej w dniu 17.06.2012
w Terespolu zatrzymała dwóch sprawców pobicia: tj. obywateli Federacji Rosyjskiej, Vitalija N.
obywatela Rosji oraz Aleksieja N. także obywatela Rosji. Wymienionym po zatrzymaniu
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przedstawiono zarzuty z art.158§1kk i art. 157§2kk i art. 60 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009
r. o bezpieczeństwie imprez masowych w zw. z art. 11§2kk w zw. z art. 57a§1kk i przesłuchano
w charakterze podejrzanych. Vitalij N. przyznał się do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie
poddał karze zaproponowanej przez Prokuraturę Rejonową Wrocław Fabryczna w wymiarze
1 roku pozbawienia wolności, 4 lat zakazu wstępu na imprezy masowe w postaci meczów
piłkarskich, meczów piłkarskich drużyn narodowych i klubowych na terenie Unii Europejskiej
oraz nawiązkę w wysokości 1000zł na rzecz pokrzywdzonych. Aleksiej N. nie przyznał się
do zarzucanego mu czynu (postępowanie prowadzone w trybie zwykłym). Po wykonaniu
czynności podejrzanych zwolniono.

Źródło: http://blogmedia24.pl/node/58310
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Źródło: http://gwizdek24.se.pl/euro-2012/grupa-a/rosja-czechy-41-zamieszki-we-wroclawiu-youtube_262787.html

W dniu 08.06.2012 r. w godzinach nocnych we Wrocławiu w lokalu „U Beatki" przy
ul. Rynek–Ratusz 13/14 doszło do awantury pomiędzy kibicami różnych narodowości.
Sprawcy zajścia m.in. rzucając kuflami, dokonali zniszczeń w mieniu oraz uszkodzeń ciała osób
przebywających w lokalu. W wyniku awantury dokonano zniszczenia mienia na kwotę około
3000 zł., a w lokalu „Pijalnia wódki i piwa” na szkodę około 300 zł. Dwie osoby zostały ranne:
Dominik S. (lat 29), zam. Wrocław i Krzysztof K. (lat 23), zam. Psary. Policjanci w wyniku
podjętych czynności zatrzymali sprawców ww. czynu, którym postawiono zarzuty z art. 288 kk
i 157 kk: Anton Y. (lat 25), zam. Moskwa, Mikhaił P. (lat 26), zam. Moskwa, Maksim T. (lat 26),
zam. Moskwa i Maksim B. (lat 26), zam. Odincowo. O powyższym zdarzeniu została
powiadomiona Ambasada Rosji. Podejrzani po przedstawieniu zarzutów (4 czyny) z art. 288 § 1
kk w zw. z art. 57a § 1 kk i 157 § 2 kk w zw. z art. 57a § 1 kk zostali zwolnieni. Maxi B. przyznał
się do wszystkich zarzucanych mu czynów i został skazany zgodnie z art. 335 kpk – na karę
łączna 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i zobowiązanie do naprawienia
szkody, Maxi T. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów jednak dobrowolnie poddał się
karze zgodnie z art. 335 kpk – na karę łączna 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu
na 2 lata i zobowiązanie do naprawienia szkody. Pozostałe dwie osoby nie przyznały się
do zarzucanych czynów.
W dniu 10.06.2012 r. w Poznaniu na Stadionie Miejskim – arenie piłkarskiej UEFA
EURO 2012, przy ul. Bułgarskiej podczas meczu pomiędzy reprezentacjami Chorwacji i Irlandii
w trakcie spotkania doszło do naruszenia przepisu art. 60 ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych w postaci wdarcia się na płytę boiska przez obywatela Chorwacji – Domagoja G.
(Iat.33), oraz wtargnięcia na teren stadionu Marko L.( lat. 38) – obywatela Chorwacji,

Źródło: http://m.sport.pl/euro2012/1,114137,11906273,Niedostateczna_kontrola_w_Poznaniu__Chorwaci_wniesli.html
http://www.mmpoznan.pl/416136/2012/6/11/irlandia--chorwacja--jak-wypadl-debiut-poznania-na-euro?category=sport

W dniu 10.06.2012 r. w godz. nocnych w Poznaniu, na Starym Rynku w rejonie
ul. Wielkiej, ul. Żydowskiej i ulicach przyległych doszło do zbiorowego zakłócenia porządku
publicznego z udziałem kibiców Chorwacji, Irlandii i Polski. Podczas tego incydentu, którego
obrzucali się wzajemnie butelkami, krzesłami i stołami. W działaniach mających na celu
przywrócenie zakłóconego bezpieczeństwa i porządku publicznego udział wzięło 225
policjantów Oddziału Prewencji Policji stanowiących komponent tzw. „Związku Taktycznego”.
W wyniku podjętych czynności dokonano zatrzymania 14 osób obywatela Chorwacji,
3 obywateli Irlandii i 10 obywateli Polski:
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Nie stwierdzono osób poszkodowanych, żaden z policjantów nie odniósł obrażeń ciała,
nie odnotowano strat w mieniu policyjnym. Czynności w sprawie prowadził KP Poznań –
Stare Miasto.
W dniu 10.06.2012 r. o godz. 18.00 w Poznaniu na Starym Rynku kibice Chorwacji
wszczęli dwukrotnie pomiędzy sobą awanturę. W celu przywrócenia porządku publicznego
użyto plutonu Policji, na widok, którego kibice rozpierzchli się. Po wycofaniu sił policyjnych
doszło do powtórnej konfrontacji grup kibiców. Ponownie użyto sił policyjnych w celu
niedopuszczenia do eskalacji zagrożenia. W działaniach udział wzięło 40 policjantów.
W związku z wydarzeniem dokonano zatrzymania (art. 158 kk) 2 obywateli Chorwacji: Zvonimir
S. (lat. 21) i Boris D. (lat 21). Nie zidentyfikowano w związku z wydarzeniami osób
poszkodowanych. Obrażeń doznał policjant z SPPP Zielona Góra, uderzony krzesłem.
W wyniku urazu uskarżał się na zawroty głowy. Policjant został przewieziony do szpitala MSW
w Poznaniu, gdzie udzielono mu pomocy lekarskiej. Nie odnotowano strat w mieniu służbowym
Policji. Czynności i postępowanie prowadził KP Poznań – Stare Miasto.
W dniu 12.06.2012 r. o godz. 23.00 w Poznaniu w okolicach ul. Zamkowej doszło
do zbiorowego zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Grupa kilkudziesięciu
kibiców rzucała w policjantów butelkami i szklankami. Agresywna i niebezpieczna wobec
funkcjonariuszy Policji była tylko 20 – osobowa grupa chuliganów. W wyniku podjętych
czynności zatrzymano 2 obywateli Chorwacji – Branimir S. (lat 20), Vucicia A. (lat 23) oraz
2 obywateli Polski – Daniel N. (lat 23) i Mirosław S. (lat 18). Wobec zatrzymanych prowadzono
czynności w kierunku czynnej napaści – art. 223 kk Czynności i postępowanie prowadził KP
Poznań – Stare Miasto. W związku z zatrzymaniem obywateli Chorwacji powiadomiono
Ambasadę Republiki Chorwacji w Warszawie.
W dniu 12.06.2012 r. o godz. 18.00 w Warszawie odbył się mecz pomiędzy
reprezentacjami Polski i Rosji. Przed, w trakcie oraz po meczu odnotowano liczne zbiorowe
zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ok. godz. 17.15 doszło do naruszenia
bezpieczeństwa i porządku publicznego na trasie przemarszu kibiców rosyjskich.
Po sformowaniu kolumny kibice rosyjscy w liczbie ok. 7000 tys. osób ruszyli Al. Jerozolimskimi,
Mostem Poniatowskiego, ul. Wybrzeże Szczecińskie, ul. Siwca przed bramę wejściową
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C Stadionu Narodowego. W rejonie zbiórki kibiców rosyjskich przy Muzeum Wojska Polskiego
zebrała się grupa ok. 100 pseudokibiców polskich, którzy wznosili wrogie hasła wobec kibiców
rosyjskich oraz dążyli do konfrontacji. Po ruszeniu zgromadzanych Rosjan, kibice polscy
gromadzący się za idącą kolumną podejmowali próby przedostania się do kibiców drużyny
przeciwnej i zakłócenia ich przemarszu. Jednocześnie w ramach tego przemarszu w rejonie
Ronda Waszyngtona w kierunku Mostu Poniatowskiego kilkuset osobowa grupa pseudokibiców
usiłowała wyjść naprzeciw maszerującym kibicom reprezentacji Rosji. W rejon Ronda
Waszyngtona skierowano siły policyjne odwodu. Policjanci zostali zaatakowani przez
agresywne grupy kibiców kamieniami, szklanymi butelkami oraz innymi niebezpiecznymi
przedmiotami. Ze względu na eskalację tych działań, zwłaszcza w związku z zagrożeniami
w postaci obrzucania butelkami i innymi przedmiotami kibiców rosyjskich biorących udział
w przemarszu oraz policjantów biorących udział w zabezpieczeniu o godz. 18.10 dowódca
podoperacji „Warszawa” wydał pododdziałom Policji zgodę na użycie środków przymusu
bezpośredniego w postaci: pocisków niepenetracyjnych miotanych z broni gładkolufowej oraz
armatki wodnej. Przy tym wobec rosnącej agresji policjanci używali innych środków przymusu
bezpośredniego w postaci: siły fizycznej, pałek szturmowych, oraz plecakowych miotaczy
pieprzu – środków będących na indywidualnym wyposażeniu policjantów. W wyniku użycia tych
środków pseudokibice rozbiegli się w rożne strony, lecz z większej odległości nadal atakowali
policjantów. Wobec powyższego w rejon Ronda Waszyngtona skierowano patrole konne.
Najbardziej dynamicznie rozwijała się sytuacja w okolicy Mostu Poniatowskiego, Ronda
de Gaulle'a oraz Wybrzeża Szczecińskiego a także w rejonie ul. Nowy Świat, Domów
Towarowych Centrum i Rotundy przy ul. Marszałkowskiej. Dochodziło w tych miejscach
do dużej agresji ze strony zgromadzonych tam pseudokibiców w stosunku do f–szy Policji.
O godzinie 21.00 na terenie przyległym do strefy public viewing (Al. Jerozolimskie, ul. Złota,
ul. Chmielna) nadal trwały starcia grup pseudokibiców z funkcjonariuszami Policji biorącymi
udział w zabezpieczeniu. Napastnicy rzucali w policjantów kostkami brukowymi, butelkami
i innymi niebezpiecznymi przedmiotami. Policjanci podczas działań zmierzających
do przywrócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego użyli następujących środków
przymusu bezpośredniego: siła fizyczna, pałki służbowe, pociski niepenetracyjne, psy
służbowe, konie służbowe, PMP. Zatrzymano najbardziej agresywnych uczestników wydarzeń.

Źródło:http://euro2012.dziennik.pl/news/galeria/394112,1,marsz-rosyjskich-kibicow-w-warszawie-podczas-euro-2012-galeria
-zdjec.html

Strona 136 z 184
Zabrania się powielania, kopiowania oraz wykorzystywania treści zawartych w sprawozdaniu bez zgody
Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

Źródło: materiały własne Policji

Liczba osób zatrzymanych w związku z wydarzeniami na terenie miasta
stołecznego Warszawy w dniu 12 czerwca 2012 roku – wg stanu na dzień 2 lipca 2012
roku

Polska

Rosja

Hiszpania

Węgry

Suma

W zabezpieczeniu w dniu 12 czerwca 2012 r. udział wzięło 5652 funkcjonariuszy Policji.
W trakcie działań przywracających porządek publiczny poszkodowanych zostało
17 Policjantów. W wyniku prowadzonych w tym dniu działań łącznie zatrzymano 218 osób
w tym: 190 Polaków, 26 Rosjan, 1 Hiszpana, 1 Węgra. Zgodnie z wiadomością przekazaną
przez Wojewódzkiego Koordynatora Służb Medycznych do szpitali na terenie stolicy
dowiezionych zostało 15 osób. Według informacji z Centrum Informacji Pogotowia
Ratunkowego miasta stołecznego Warszawy podjęto 45 interwencji medycznych. Głównymi
obrażeniami były potłuczenia, stłuczenia i otarcia naskórka.

udział w zbiegowisku

96

8

1

1

106

przeciwko ustawie o bim

30

8

naruszenie nietykalności funkcjonariusza i znieważenie

26

udział w bójce lub pobiciu

9

doprowadzono prewencyjnie - zwolniony po sprawdzeniu

10

Lista osób zatrzymanych w związku z wydarzeniami
w Warszawie w dniu 12 czerwca 2012 roku.

38
26

4

13
10
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fałszerstwo

6

6

czynna napaść na funkcjonariusza Policji

5

5

rozboje i wymuszenia rozbójnicze

5

5

zakłócenie ładu i porządku publicznego

4

4

przeciwko ustawie prawo własności przemysłowej

2

2

rzucanie niebezpiecznym przedmiotem

2

2

niezastosowanie się do poleceń funkcjonariuszy

1

1

Suma końcowa

190

26

1

1

218

Źródło: materiały własne Policji
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W dniu 14.06.2012 r. w Poznaniu na Stadionie Miejskim przy ul. Bułgarskiej podczas
meczu pomiędzy reprezentacjami Włoch i Chorwacji z sektora zajmowanego przez kibiców
chorwackich na trybunie nr III nieznane osoby rzuciły środki pirotechniczne w postaci
2 odpalonych rac na murawę areny piłkarskiej. Ponownie o godz. 19.28 z tej samej trybuny
nieznane osoby rzuciły 2 odpalone race na murawę stadionu, a 3 race zostały odpalone.
W wyniku przeprowadzonej analizy zapisu video z monitoringu stadionowego dokonano
zatrzymania obywatela Chorwacji Petara P. (lat 24) – zam. Zagrzeb pod zarzutem popełnienia
przestępstwa z art. 59 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Postępowanie i czynności
prowadził KP Poznań – Grunwald.

Źródło: http://www.sport.pl/euro2012/51,126888,11937139.html?i=2

Źródło: http://www.sport.pl/euro2012/51,126888,11937139.html?i=2
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W dniu 16.06.2012 r. o godz. 22.45 we Wrocławiu, na ul. Szewskiej oraz ulicach
przyległych po zakończonym meczu Polska – Czechy doszło do naruszenia porządku
publicznego przez pseudokibiców. Policjanci biorący udział w zabezpieczeniu zostali obrzuceni
niebezpiecznymi przedmiotami: m.in. kamieniami, szklanymi butelkami, stalowymi elementami,
kostką brukową itp. W związku z zaistniałym naruszeniem porządku publicznego policjanci użyli
środków przymusu bezpośredniego w postaci pałek szturmowych, nasobnych miotaczy gazu
oraz siły fizycznej. W wyniku podjętych działań interwencyjnych i czynności służbowych obrażeń
ciała doznało 3 policjantów. Odnotowano również starty w mieniu służbowym – uszkodzeniu lub
utracie uległo: rękawice przeciwuderzeniowe, kask ochronny z osłoną twarzy, ochraniacze nóg,
mundur
ćwiczebny
czarny,
rękawice
przeciwuderzeniowe,
czapka
ćwiczebna.
W wyniku podjętej interwencji zatrzymano siedem osób, obywateli RP, tj.: Emanuelę M. (lat 19),
Beniamina M. (lat 21), Grzegorza K. (lat 27), Mateusza S. (lat 22), Jakuba G. (lat 21), Dawida M.
(lat 22), Bartłomieja B. (lat 27). W stosunku do zatrzymanych osób prowadzono czynności
służbowe w kierunku art. 222§1 kk, art. 226§1 kk, art. 60 ust. 2 Ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych.

Źródło:http://euro2012.dziennik.pl/news/galeria/394711,5,starcia-kiboli-z-policja-we-wroclawiu-po-meczu-polska-czechy-na-euro2012-galeria-zdjec.html

Strona 140 z 184
Zabrania się powielania, kopiowania oraz wykorzystywania treści zawartych w sprawozdaniu bez zgody
Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

Źródło:http://euro2012.dziennik.pl/news/galeria/394711,5,starcia-kiboli-z-policja-we-wroclawiu-po-meczu-polska-czechy-na-euro2012-galeria-zdjec.html

W dniu 17.06.2012 r. o godz. 17.10 w KP Bydgoszcz – Szwederowo przyjęto zgłoszenie
o zaginięciu obywatela Irlandii (przyjęte) Jamesa N. (lat 21), zam. Blessington, który ok. godz.
01.00 będąc ze swoimi trzema znajomymi Irlandczykami w strefie kibica na Starym Rynku,
odłączył się od nich i poszedł z zapoznaną grupą Polaków w nieznanym kierunku.
W czasie pobytu w naszym kraju na czas Turnieju zatrzymał się w hotelu na Osiedlu Leśnym
w Bydgoszczy. Policja podjęła niezwłocznie poszukiwania zaginionego obywatela Irlandii.
Sporządzono okólnik ze zdjęciem, powiadomiono MZK, korporacje TAXI, sprawdzono
szpitale, a także nawiązano kontakt z Konsulatem Irlandii w RP przekazując informację
o zaginięciu. Po trzech dniach poszukiwań w dniu 20.06.2012 r. ok. godz. 11.00 w Bydgoszczy
przy kościele Fara z rzeki Brda Straż Pożarna wyłowiła zwłoki poszukiwanego Jamesa N.
– obywatela Irlandii. Na miejscu ujawnienia zwłok przeprowadzono oględziny śledcze miejsca
znalezienia zwłok, oględziny sytuacyjne, oględziny ciała oraz oględziny przedmiotów
ujawnionych przy zwłokach. Na zwłokach denata nie ujawniono żadnych obrażeń, które
mogłyby wskazywać na udział osób trzecich. Po wykonanych czynnościach na miejscu
znalezienia zwłok, przewieziono je do Prosektorium Akademii Medycznej w Bydgoszczy
do dyspozycji Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz – Południe. W dniu 20.06.2012 r. po godz.
22.00 nastąpiło okazanie zwłok rodzinie celem ich zidentyfikowania. Prokurator wyraził zgodę
na wydanie najbliższym ciała denata.
W dniu 18.06.2012 r. w godz. 20.45 – 22.55 w Gdańsku na stadionie PGE Arena przy
ul. Pokoleń Lechii Gdańsk podczas meczu pomiędzy reprezentacjami Chorwacji i Hiszpanii
miało miejsce odpalenie środków pirotechnicznych w postaci rac na sektorze zajmowanym
przez sympatyków drużyny Chorwacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy zapisu
z monitoringu stadionowego w związku z naruszeniem art. 59 ust.1 Ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych dokonano zatrzymania 2 obywateli Chorwacji – Mladen M. (lat 29), zam.
Primorsko Goran, Mateo S. (lat 25), zam. Rjeka oraz 1 obywatela Federacji Rosyjskiej llya K.
(lat 36), zam. Moskwa.
Strona 141 z 184
Zabrania się powielania, kopiowania oraz wykorzystywania treści zawartych w sprawozdaniu bez zgody
Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

Źródło: materiały własne Policji

Źródło: http://www.sport.pl/euro2012/51,126888,11965303.html?i=1

W dniu 22.06.2012 r. w Gdańsku na Stadionie PGE Arena przy ul. Pokoleń Lechii
Gdańsk podczas meczu pomiędzy reprezentacjami Niemiec i Grecji, na sektorze zajmowanym
przez kibiców z Niemiec doszło do naruszenia art. 59 ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych w postaci odpalenia świecy dymnej. W wyniku podjętych działań stwierdzono brak
możliwości ustalenia sprawcy z uwagi, iż odpalenie miało miejsce pod tzw. „sektorówką”.
Ponadto, w przerwie meczu grupa ok. 20 zidentyfikowanych neonazistów weszła na trybunę
między sektorem nr 11 i 12. Okazując gesty nazistowskie „sieg heil" podjęli próbę zaatakowania
kibiców greckich oraz odebrania barw narodowych. Doszło do przepychanek neonazistów
z kibicami greckimi. Eskalacji zachowań chuligańskich zapobiegła szybka i wyważona
interwencja policjantów Spotters Team Polska. Neonaziści wrócili na swoje miejsca określone
na biletach. Widząc taki rozwój sytuacji spottersi STP pełniący służbę w pobliżu przemieścili się
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w ten sektor celem niedopuszczenia do eskalacji niepożądanych zachowań kibiców
na stadionie. Po zakończeniu spotkania nadzorowano rozejście się kibiców, zwracając uwagę,
aby nie doszło do konfrontacji kibiców greckich z kibicami niemieckimi.

Źródło: http://www.sport.pl/euro2012/2,109107,,Niemcy___Grecja,,158348104,6735.html?PageNumber=5

XIV. OSOBY ZATRZYMANE
 dane statystyczne – rozliczenie (kary, środki karne)

Zestawienie osób zatrzymanych w związku z popełnieniem przestępstwa i wykroczeń w związku z Turniejem Finałowym Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (dane wg stanu na dzień 31 września 2012 roku, opracowane w Biurze Kryminalnym
KGP)

Podczas Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012 w związku z popełnieniem przestępstw
i wykroczeń zatrzymano łącznie 515 osób narodowości polskiej i obcokrajowców.
W tym 327 osobom przedstawiono zarzuty w związku z popełnieniem przestępstw określonych
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w kodeksie karnym i Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Najwięcej osób usłyszało
zarzuty za udział w zbiegowisku (art. 254 kk), za naruszenie nietykalności cielesnej policjantów
(art. 222 kk) i udział w bójce lub pobiciu (art. 156 kk). W stosunku do 19 podejrzanych
zastosowano środek zapobiegawczy w postaci aresztu, w stosunku do 26 podejrzanych – dozór
policyjny, natomiast do 3 – poręczenie majątkowe. Najczęściej do zatrzymań dochodziło
w związku z zakłóceniem porządku publicznego o charakterze chuligańskim. Katalog kar, które
orzekł Sąd w trybie przyspieszonym obejmował: kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do roku z zawieszeniem wykonania kary do lat 4, zakazy wstępu na imprezy masowe do 5 lat,
grzywny od 500 zł. do 4000 zł., a także skierował do wykonywania prac społecznych
(w wymiarze do 50 godzin) na rzecz społeczności lokalnych.

 współpraca z prokuraturą i sądami
Podczas Turnieju w Miastach Gospodarzach, tj. Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu
i Warszawie, a także w Krakowie Policja w ramach przygotowań do zabezpieczenia imprezy
podjęła również współpracę w obszarze Sądownictwa i Prokuratury. Utrzymywany był stały
kontakt z Prezesami Sądów, którego celem było zapewnienie na czas prowadzonych działań
w obszarze dyspozycyjności składów orzekających w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
popełnione w związku z Turniejem. W wyniku współpracy z Sądami Okręgowymi
w poszczególnych miastach wypracowano zasady organizacyjne stosowania trybu
przyśpieszonego oraz doprowadzania podejrzanych sprawców czynów przestępnych do sądów
z wnioskiem o zastosowanie środków zapobiegawczych. Nawiązano również współpracę
z Prokuraturą Apelacyjną i Okręgową. Na spotkaniach roboczych ustalono system dyżurów
prokuratorów. Przede wszystkim uzgodnienia dotyczyły wzmocnionych dyżurów pełnionych
przez prokuratorów w systemie ciągłym – całodobowo oraz ich dyspozycyjności,
co jednocześnie przełożyło się na sprawność i szybkość w zakresie przebiegu prowadzonych
spraw dotyczących sprawców czynów karalnych podczas Turnieju.
Współpraca na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Turnieju
z wymienionymi partnerami przebiegała bez jakichkolwiek problemów. Nie odnotowano i nie
stwierdzono przypadków braku przepływu informacji czy nieskoordynowanych działań mających
negatywne konsekwencje w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
podczas Turnieju. Nieodzownym staje się również przedstawienie, że współdziałanie Policji,
Sądów i Prokuratury w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas Turnieju nie dotyczyło
wyłącznie Miast Gospodarzy i Krakowa, jako głównych miejsc będących pod szczególnym
nadzorem wymiaru sprawiedliwości – ale tożsamy sposób postępowania w przedmiotowym
obszarze funkcjonował na terenie całego kraju.
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XV.

POSZKODOWANI POLICJANCI/STRATY W MIENIU POLICYJNYM
 dane statystyczne

W zdarzeniach oraz w trakcie
poszkodowanych zostało 48 policjantów:
 podoperacja „Gdańsk” – 17;
 podoperacja „Wrocław” –3;
 podoperacja „Poznań” – 9;
 podoperacja „Warszawa” – 18;
 podoperacja „Lublin” – 2.

przywracania

porządku

publicznego

Odnotowano także straty w mieniu policyjnym:
 Przedmioty umundurowania i wyposażenia specjalnego – zniszczone, uszkodzone lub
zagubione:
 kask – 22 szt.;
 pałka – 16 szt.;
 kamizelka kamienioodporna – 2 szt.;
 ochraniacze nóg – 8 par;
 ochraniacz ud – 4 pary;
 rękawice ochronne – 10 par;
 kajdanki szczękowe – 6 par;
 kajdanki jednorazowe – 50 szt.;
 ręczny miotacz pieprzu – 7 szt.;
 mundur ćwiczebny – 1 szt.;
 czapka umundurowania ćwiczebnego – 3 szt.;
 zestaw do rozpraszania tłumu – 25.
 Środki transportu:
 uszkodzonych zostało 51 pojazdów;
 podoperacja „Gdańsk” – 5;
 podoperacja „Wrocław” – 4;
 podoperacja „Poznań – 11;
 podoperacja „Warszawa” – 16;
 podoperacja „Rzeszów” – 2;
 podoperacja „Lublin” – 1;
 podoperacja „Kraków” – 1;
 pozostałe KWP – 11.
 Środki łączności – uszkodzone:
 zestaw łączności podkaskowej – 2 szt.;
 utracone Bateria Motorola DP 3601 impres – 1 szt.;
 antena od radiotelefonu – 1 szt.
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ROZLICZENIE CZASU SŁUŻBY

XVI.

 dane statystyczne

Szacowana liczba nadgodzin za czas pracy przy EURO

wyszczególnienie

liczba "nadgodzin" od 01.06.2012 do 30.06.2012
75402

75403

75404

1 Dolnośląskie
2 Kujawsko-pomorskie

RAZEM

75405
8 582

5 816

14 398

14 152

4 995

19 147

3 Lubelskie

6 715

5 980

12 695

4 Lubuskie

6 215

6 068

12 283

5 Łódzkie

13 842

9 600

23 442

6 Małopolskie

7 888

10 940

18 828

7 Mazowieckie

4 716

15 809

20 525

8 Opolskie

2 556

1 802

4 358

9 Podkarpackie

1 097

230

1 327

10 Podlaskie

9 233

2 995

12 228

11 Pomorskie

6 570

8 145

14 715

27 620

9 693

37 313

5 513

2 196

7 709

49 246

24 900

74 146

12 Śląskie
13 Świętokrzyskie
14 KSP w Warszawie
15 Warmińsko-mazurskie

4 179

265

4 444

16 Wielkopolskie

29 617

22 691

52 308

17 Zachodniopomorskie

11 549

1 594

13 143

209 290

133 719

343 009

razem

0

18 CSP w Legionowie
19 SP w Katowicach
20 SP w Pile
21 SP w Słupsku
razem
22 Komenda Główna Policji
ogółem
łącznie nadgodziny
stawka za nadgodzinę

2 405

2 405

12

12

0

0

145

145

2 562

0

0

2 562

2 562

209 290

133 719

356 470

10 899
10 899

10 899

356 470,00
23,47 zł
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XVII. FINASOWANIE I INWESTYCJE
 zaplanowane środki,
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Koncepcji przygotowania Policji do Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, zaplanowano poniższe zestawienie potrzeb logistycznych
i finansowych
W związku z realizacją zabezpieczenia imprezy na terenie Polski i Ukrainy, koniecznym
staje się zabezpieczenie Policji w dodatkowe środki finansowe w budżecie na lata 2010 – 2012,
związane z niżej wymienionymi działaniami i przedsięwzięciami, które oszacowano na:
 Przygotowanie Policyjnego Centrum Dowodzenia – zabezpieczenie finansowe w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (budowa SWD) – koszt: 24 447 000
PLN;
 Zakwaterowania i wyżywienia dla policjantów realizujących zadania w ramach powołanych
związków taktycznych, delegacji zagranicznych i ich opiekunów (polskich policjantów) oraz
funkcjonariuszy realizujących zadania w miastach – organizatorach zawodów – koszt:
6 060 000 PLN;
 Zakwaterowanie i wyżywienie policjantów wchodzących w skład związków taktycznych
delegowanych do realizacji zadań z innych jednostek i komórek organizacyjnych Policji
– koszt: 21 030 400 PLN;
 Zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy realizujących zadania w miastach
– organizatorach zawodów – policjanci z danej jednostki organizacyjnej Policji – koszt:
ok. 20 460 000 PLN;
 Zakwaterowanie i wyżywienie osób realizujących zadania w Policyjnym Centrum
Dowodzenia, na terenie CSP w Legionowie – koszt: 503 600 PLN;
 Środki transportu oraz materiały eksploatacyjnych – koszt: 102 053 260 PLN;
 Wyposażenia teleinformatyczne oraz usługi – koszt: 11 000 000 PLN;
 Nakłady remontowo budowlane KSP/KWP – koszt: około 24 000 000 PLN;
 Inne koszty (tłumaczenia, badania osób zatrzymanych, działalności informacyjna oraz
medialna, szkolenia, w tym językowe – koszt: 6 890 000 PLN;
 Koszty doposażenia w sprzęt i wyposażenie specjalne – 22 990 000 PLN.

RAZEM: 239 434 260 PLN
 wydatkowane
zakupy,

środki,

zrealizowane

inwestycje,

zrealizowane

 W ramach uzbrojenia i techniki policyjnej w latach 2007-2012 zakupiono:
 w latach 2007-2010 ze środków budżetowych:
 ubrania antyodłamkowe EOD-9 w ilości 15 kpl - 3.089.991,60 PLN;
 tarcze ochronne w ilości 4.553 szt. - 2.274.055, 60 PLN;
 kaski ochronne Schubertha w ilości 400 szt. – 700.001, 84 PLN;
 kaski ochronne w ilości 3.160 szt. - 4.626.240, 00 PLN;
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 pałki szturmowe w ilości 11.780 szt. – 407.409, 24 PLN;
 pałki wielofunkcyjne TONFA w ilości 11.500 szt. – 489.965, 00 PLN;
 kamizelki kuloodporne kamuflowane w ilości 4.250 szt. – 6.149.537, 50 PLN;
 kamizelki kuloodporne na mundur w ilości 3.399 szt. – 10.581.087, 00 PLN;
 hełmy kulo- odłamkowe typu MICH w ilości 1.326 szt. – 1.088.327, 76 PLN;
 kajdanki szczękowe w ilości 1.550 szt. – 57.474, 00 PLN;
 stacjonarno - przenośne analizatory do badania zawartości alkoholu w wydychanym
powietrzu w ilości 70 kpl – 417.850,00 PLN;
 kamery termowizyjne w ilości 17 szt. – 1.794.010, 00 PLN;
 radarowe mierniki prędkości w ilości 7 szt. – 64.989, 00 PLN;
 lornetki termowizyjne w ilości 15 szt. – 59.100, 00 PLN;
 kompletne stanowiska pełnofunkcyjne do rejestracji elektronicznej danych
identyfikacyjnych
osoby
„Przygotowanie
jednostek
Policji
do prowadzenia
teleinformatycznej rejestracji i sprawdzania danych osób - zakup i instalacja
65 stanowisk – 6.272.947,20 PLN;
 urządzenia do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej MorphoRapID 152 szt. ·–
2.308.697, 60 PLN;
 urządzenie do rejestracji imprez masowych – 232.288,00 PLN;
RAZEM: 40.613.971,34 PLN.
 w roku 2011 środki finansowe przeznaczone na zadania EURO 2012 wykorzystano
w całości na realizację wskazanych poniżej zakupów:
− ręczne miotacze mieszanki pieprzowej 75 ml w ilości 10.163 szt. - 200.000 PLN;
− ręczne miotacze mieszanki pieprzowej 1.0 l w ilości 1.564 szt. - 584.900 PLN;
− mieszankę pieprzową w ilości 1.000 l - 165.400 PLN;
− tarcze ochronne w ilości 600 szt. - 313.650 PLN;
− kaski ochronne w ilości 7.000 - 7.688.730 PLN;
− pałki szturmowe w ilości 3.324 szt. - 134.922 zł,
− kamizelki kuloodporne modułowe w ilości 171 kpl - 569.784 PLN;
− płyty balistyczne w ilości 171 kpl - 195.397 PLN;
− reflektory oświetleniowe w ilości 8 kpl - 413.280 PLN;
− kajdanki jednorazowe sztywne w ilości 4.737 szt. - 41.925 PLN;
− kajdanki jednorazowe (sznurkowe) w ilości 500 szt. - 3.075 PLN;
− środek barwiący do miotaczy wody w ilości 500 kg - 21.000 PLN;
RAZEM: 10.332.063 PLN;


w roku 2012 środki finansowe przeznaczone na zadania EURO 2012 wykorzystano
w całości dokonując niżej wskazanych zakupów:
− ręczne miotacze mieszanki pieprzowej w ilości 20.000 szt. - 399.750 PLN;
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− amunicję kal. 12 w ilości 400.000 szt. - 1.300.000 PLN;
− kartridże do paralizatorów w ilości 1.015 szt. - 159.967,65 zł,
− mieszankę pieprzową do miotaczy wody TAJFUN w ilości 2.000 l - 366.540 PLN;
− kajdanki jednorazowe sztywne w ilości 7.000 szt. - 68.277, 30 PLN;
− środek do barwienia wody „pąs kwasowy” 4R w ilości 1.000 kg - 44.280 PLN;
− nawigację GPS z wyposażeniem w ilości 50 kpl - 18.470 PLN;
− szperacze halogenowe w ilości 50 kpl - 4.428 PLN;
− rozgałęziacze zapalniczki samochodowej w ilości 50 szt. - 799 PLN;
RAZEM: 2.362.511,95 PLN;
Zakupiony sprzęt w zakresie gospodarki uzbrojeniem i techniką policyjną został
przekazany do jednostek Policji znajdujących się na terenie miast gospodarzy oraz jednostek,
które
były
zaangażowane
w
procesie
zabezpieczenia
działań
prowadzonych
w ramach operacji „HAT TRICK 2012”.
Zakup sprzętu transportowego oraz paliwa
W celu pełnego zabezpieczenia transportowego podczas EURO 2012 zakupiono
na potrzeby Oddziałów Prewencji Policji/Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji
600 szt. pojazdów furgon wypadowy Mercedes Benz Sprinter na kwotę 106.690.000 PLN
(tj. 177.816, 67 PLN;/pojazd) oraz 24 szt. ambulansów sanitarnych na pojeździe Volkswagen
Crafter za kwotę 7.799.300 PLN (tj. 324.970, 83 PLN/pojazd).
W 2011 roku odebrano i przekazano do jednostek 24 ambulanse sanitarne marki
VW Crafter oraz 265 pojazdów furgonów. Pozostałe 335 pojazdów zgodnie z zapisami umowy
odebrano i przekazano do dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Źródło: materiały własne Policji

Na podstawie danych przekazanych przez służby biorące udział w zabezpieczeniu
EURO 2012, tj. Główny Sztab Policji KGP, Biuro Kryminalne KGP, Biuro Ruchu Drogowego
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KGP, Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP o liczbie planowanych do użycia sprzętu
transportowego oraz ich przebiegach określono koszty związane z zabezpieczeniem
logistycznym w zakresie mpis, które oszacowano na kwotę 12 mln PLN. W planie finansowym
Biuro Logistyki Policji KGP otrzymało kwotę 7 mln PLN, która została rozdysponowana zgodnie
z potrzebami jednostek. Niewykorzystane środki finansowe, zgodnie z wystąpieniami jednostek
zostały przesunięte na inne cele związane z przygotowaniem pojazdów na Turniej między
innymi na zakup części zamiennych, naprawy pojazdów służbowych.
W Biurze Logistyki Policji KGP z limitu środków w wysokości 30.000 PLN
przeznaczonych na paliwo, wydatkowano 18.920,71 PLN.
Zakup wyposażenia specjalnego:
Biuro Logistyki Policji KGP zrealizowało zakup 5,5 tys. kompletów zestawów
przeciwuderzeniowych nowego wzoru na potrzeby policjantów OPP, biorących udział
w zabezpieczeniu operacji Turnieju o łącznej wartości 10.500.500 PLN.
W skład ww. zestawów wchodzą niżej wymienione elementy:







kamizelka ochronna;
ochraniacze nóg;
ochraniacze ud;
ochraniacze przedramienia;
rękawice przeciwuderzeniowe.

Zgodnie z umową, termin realizacji zadania został określony na dzień 15 marca 2012 r.
z tym, że do 9 grudnia 2011 r. zostało dostarczonych 3.929 kpl., pozostałych 1.571 kpl.
– do 15 marca 2012 r.
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XVIII. ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE
 realizacja zakwaterowania, wyżywienia
policyjne delegacje zagraniczne).

(związki

taktyczne,

Wyżywienie i zakwaterowanie policjantów wchodzących w skład Zagranicznych Sił
Wsparcia i ich opiekunów oraz Spotters Team Polska na terenie miast, w których odbywały się
Mistrzostwa, a także delegacji zagranicznych realizujących zadania w PCD organizowało Biuro
Logistyki Policji KGP. Z uwagi na szczególny rodzaj służby i wymagania, co do warunków
zakwaterowania określonych przez Główny Sztab Policji KGP, policjanci spottersi zostali
zakwaterowani w hotelach 3-gwiazdkowych z pełnym wyżywieniem, bezpłatnymi miejscami
parkingowymi i dostępem do sal konferencyjnych. Były to następujące miejsca zakwaterowania:
Warszawa:
Hotel Portos - w dniach od 6 do 2 lipca br.
Hotel Łazienkowski – w dniach od 4 czerwca do 4 lipca br.
Gdańsk:
Hotel Orle w Sobieszewie – w terminie od 6 do 25 czerwca br.
Hotel Amber – w terminie od 24 do 30 czerwca br.
Poznań
Hotel Rzymski – w dniach od 7 do 20 czerwca br.
Wrocław
Hotel Jasek – w dniach od 6 do 18 czerwca br.
Kraków
Hotel Lech w terminie od 5 czerwca do 4 lipca br.
Wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie w ww. hotelach wyniosły 2.305 tys. PLN
z zaplanowanych pierwotnie 3.020 tys. zł, co wynikało ze zmiennej ilości kwaterowanych osób
oraz skrócenia terminu pobytu delegacji zagranicznych, których drużyny narodowe odpadały
na kolejnych etapach rozgrywek.

Źródło: materiały własne Policji. Wydawanie posiłków dla funkcjonariuszy Związków Taktycznych – KWP w Poznaniu
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W związku z koniecznością stałego nadzoru nad realizacją umów z hotelami oraz
zapewnieniem całodobowej i kompleksowej obsługi logistycznej oraz teleinformatycznej
funkcjonariuszy wchodzących w skład zagranicznych sił wsparcia oraz polskich policjantów,
pełniących funkcję opiekunów w miejscu ich stacjonowania, komendanci wojewódzcy
(Stołeczny) Policji w miastach gdzie odbywały się mecze oraz w Krakowie, a także dyrektorzy
Biura Logistyki Policji KGP i Biura Łączności i Informatyki KGP wyznaczyli osoby
odpowiedzialne za zorganizowanie i pełnienie dyżurów w hotelach. W tym celu 1 pokój
hotelowy przeznaczony był na potrzeby służby dyżurującej. Ponadto, członkowie zespołu
ds. obsługi logistycznej zagranicznych sił wsparcia na bieżąco monitorowali stan
zabezpieczenia logistycznego spottersów oraz jakość usług realizowanych przez hotele
w ramach umów, przeprowadzając wizyty monitorujące w hotelach oraz pozostając w bieżącym
kontakcie z opiekunami i służbą dyżurną.
W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu zabezpieczenia logistycznego
opracowano procedury awaryjne na wypadek powstania zakłóceń tj.:
 zapewniono pokoje rezerwowe w przypadku gdyby liczba osób okazała się być większa
(1 pokój każdej doby);
 w przypadku braku wolnych pokoi w sytuacji awaryjnej – zaplanowano kwaterowanie
polskich spottersów i opiekunów spottersów po 2 osoby w pokoju biorąc pod uwagę staż
pracy, stanowisko i stopień służbowy policjantów oraz płeć;
 wyposażono opiekunów spottersów w wykaz numerów telefonów w poszczególnych
miastach oraz telefonów komórkowych do osób odpowiedzialnych za organizację dyżurów
w hotelach, pod którymi mogli zgłaszać problemy, celem zapewnienia opiekunom stałego
kontaktu ze służbą logistyczną i przepływu informacji w zakresie zgłaszanych przez nich
potrzeb oraz ich realizację. Ponadto opiekunowie otrzymali wykaz koordynatorów
zabezpieczenia logistycznego w KGP, gdzie również mogli zgłaszać występujące problemy
lub zakłócenia w obsłudze logistycznej;
 bieżące monitorowanie przez BLP KGP stanu zabezpieczenia logistycznego zagranicznych
sił wsparcia poprzez system krótkiego raportowania za pośrednictwem ich opiekunów.
Sposób zorganizowania obsługi logistycznej zagranicznych sił wsparcia w zakresie
zakwaterowania i wyżywienia nie wymagał korzystania z procedur awaryjnych, natomiast
zgłaszane przez opiekunów lub dyżurnych postulaty dotyczące np. przyspieszenia
zakwaterowania grupy w hotelu (przed godziną 14-tą) lub zorganizowania usług prania odzieży
poza hotelami (z uwagi na wysokie ceny), kolacji pożegnalnych oraz animacji czasu wolnego
były na bieżąco realizowane przez dyżurnych w hotelach lub zespół ds. obsługi logistycznej
zagranicznych sił wsparcia.
Monitorowanie zadań związanych zabezpieczeniem zakwaterowania i wyżywienia
funkcjonariuszy wchodzących w skład związków taktycznych i sił własnych KSP, KWP
w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie:
Wyżywienie i zakwaterowanie policjantów wchodzących w skład związków taktycznych
organizowała jednostka Policji na terenie, której realizowane były działania dotyczące
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania operacji policyjnej
”HAT TRICK 2012”. Powyższe realizowane było w ramach poszczególnych podoperacji.
Pełną obsługę logistyczną, w tym zapewnienie właściwego przepływu informacji
w obszarze sprawności technicznej obiektów, właściwych warunków zakwaterowania (prania,
suszenia, prasowania użytkowanej odzieży), odpoczynku zaangażowanych sił realizowała
jednostka na terenie, której wykonywane były działania.
BLP KGP systematycznie gromadziło informacje o stanie przygotowań KSP oraz KWP
w miastach zaangażowanych w organizację Turnieju. Powyższe dane wykorzystywano
Strona 152 z 184
Zabrania się powielania, kopiowania oraz wykorzystywania treści zawartych w sprawozdaniu bez zgody
Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

do aktualizacji ogólnych koncepcji zakwaterowania i żywienia funkcjonariuszy przedstawianych
kierownictwu KGP. Ponadto, pozyskiwano dane o zapotrzebowaniu na środki finansowe
niezbędne do realizacji zadania oraz udzielano wsparcia w kwestiach problematycznych.
Na podstawie kalkulacji kosztów, BLP KGP przygotowało i skierowało do Biura Finansów
KGP wnioski o przesunięcie środków finansowych do planów finansowych poszczególnych
jednostek Policji prowadzących podoperacje policyjne, na sfinansowanie zadań dotyczących
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla policjantów związków taktycznych.
Wskazać przy tym należy, że jednostki Policji zostały zobligowane do zapewnienia
całodobowej i kompleksowej obsługi logistycznej wchodzących w skład związków taktycznych
w miejscu ich stacjonowania.

 środki transportu,
Środki transportu dla zagranicznych sil wsparcia
W dniach 3 – 5 czerwca br. 44 opiekunów zagranicznych sił wsparcia zostało
wyposażonych w pojazdy służbowe celem sprawnego przemieszczania się pomiędzy miastami,
w których będą odbywały się mecze piłki nożnej. Były to pojazdy osobowe nieoznakowane
marki Hyundai Elantra, Kia Cee’d i Renault Megane z lat produkcji 2008 – 2011 pozyskane
z poszczególnych jednostek Policji. Pojazdy doposażone były w dodatkowe elementy
wyposażenia, tj. w nawigację samochodową, latarkę, dodatkowe dwupunktowe gniazdo
zasilania 12 V, karty elektroniczne umożliwiające realizowanie usługi w zakresie mycia
i odkurzania pojazdów oraz zakup materiałów eksploatacyjnych. Samochody objęte były usługą
ubezpieczeniową autocasco (AC) na okres od 30.05.2012 r. do 30.07.2012 r.
Po zakończeniu turnieju pojazdy zostały zwrócone do BLP KGP, a następnie
przekazane do poszczególnych komend wojewódzkich Policji – właścicieli pojazdów.
Obsługa transportowa Policyjnego Centrum Dowodzenia w CSP w Legionowie
Realizacja zadania odbywała się w oparciu o służbowe środki transportu Komendy
Głównej Policji i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Określono również przydział
pojazdów służbowych ze stanu CSP w Legionowie na potrzeby PCD. Pojazdami BLP KGP
realizowane były przejazdy zagranicznych oficerów łącznikowych zakwaterowanych w Hotelu
Łazienkowskim w Warszawie do PCD w Legionowie, gdzie pełnili oni służbę.
W dniach 24-25 czerwca br. zorganizowano również 2 wyjazdy do Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, w których uczestniczyli zagraniczni oficerowie łącznikowi
oraz przedstawiciele zagranicznych sił wsparcia. Wyjazd odbył się pojazdami marki Mercedes
Sprinter będącymi na stanie BLP KGP.
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XIX.

ZABEZPIECZENIE TELEINFORMATYCZNE
 środki łączności
zagraniczne.

–

związki

taktyczne,

policyjne

delegacje

Zrealizowane przedsięwzięcia
Zabezpieczenie łączności na potrzeby operacji związane było z zaangażowaniem
dużego potencjału osobowego oraz koniecznością zorganizowania ścisłego współdziałania
pomiędzy różnymi jednostkami Policji, jak również innymi podmiotami. Zadania związane
z organizacją i zapewnieniem bezpieczeństwa podczas imprezy wymagały starannego
przygotowania systemów łączności, jak i zapewnienia właściwej organizacji łączności
współdziałania i dowodzenia. W celu osiągnięcia właściwego poziomu przygotowania
do obsługi zabezpieczenia mistrzostw wyposażono służby Policji w odpowiednie systemy
i sprzęt teleinformatyczny. W ramach przygotowań obszaru teleinformatycznego Policji
do obsługi EURO 2012 zrealizowane zostały poszczególne zadania inwestycyjne
i organizacyjne. Wśród nich można wymienić najważniejsze:
 wyposażenie sił policyjnych w sprzęt teleinformatyczny;
 zapewnienie systemów teleinformatycznych na stadionach;
 utworzenie nowych sieci radiokomunikacyjnych na potrzeby operacji policyjnej;
 zapewnienie łączności i systemów teleinformatycznych w Policyjnym Centrum Dowodzenia.
Zrealizowanie ww. zadań pozwoliło na efektywną obsługę operacji „HAT TRICK 2012”
pod względem teleinformatycznym.
Realizacja zadań przez jednostki i komórki organizacyjne Policji
W zakresie BŁiI KGP całość zadań związanych z zabezpieczeniem i przebiegiem
operacji pod względem teleinformatycznym była realizowana przy znacznym wsparciu
kierownictwa BŁiI KGP przez osoby wchodzące w skład Zespołu Łączności i Informatyki
Policyjnego Centrum Dowodzenia, które w szczególności:
 koordynowały całość przygotowań obszaru teleinformatycznego Turnieju pod względem
organizacyjnym oraz finansowym, a także w zakresie wymagań technicznych na sprzęt
i systemy teleinformatyczne zakupione na potrzeby obsługi operacji;
 zorganizowały i utworzyły nowe sieci radiokomunikacyjne na potrzeby operacji, opracowały
Wytyczne Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP w sprawie organizacji łączności
operacji policyjnej „HAT TRICK 2012”;
 brały udział w opracowaniu specyfikacji na systemy, urządzenia i akcesoria radiowe użyte
w ramach operacji, udział w pracach dot. zakupu pojazdów realizowanych przez BLP KGP;
 koordynowały wyposażenie PCD w Legionowie pod względem teletransmisyjnym
i teleinformatycznym w tym uczestniczyły w opracowaniu specyfikacji na urządzenia.
W
zakresie
KWP/KSP
zadania
związane
z
przygotowaniem
obszaru
teleinformatycznego realizowali Naczelnicy Wydziałów Łączności i Informatyki/ Teleinformatyki
KWP/KSP wraz z podległymi policjantami i pracownikami. Ponadto na potrzeby operacji
KWP/KSP, z których kierowano siły na potrzeby związków taktycznych delegowały specjalistów
ds. łączności.
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Biuro Łączności i Informatyki KGP
W przebiegu operacji „HAT TRICK 2012” główny wysiłek Biura Łączności
i Informatyki KGP został skierowany na prawidłowe przygotowanie w zakresie wyposażenia
i funkcjonalności Policyjnego Centrum Dowodzenia w Legionowie oraz na systemy łączności
radiowej na stadionach miast gospodarzy Turnieju: Poznań, Gdańsk, Wrocław i Warszawa; jak
również pozostałe systemy teletransmisyjne zapewniające usługi teletransmisyjne
w zakresie: transmisji głosu, dostępu do Internetu i transmisji danych, transmisji obrazu.
Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Biuro Łączności
i Informatyki KGP w związku z przygotowaniami do obsługi EURO 2012 należy wymienić:
 wyposażenie Policyjnego Centrum Dowodzenia w Legionowie w sprzęt i systemy
teleinformatyczne służące do dowodzenia podległymi siłami w czasie trwania operacją oraz
do wymiany informacji z podmiotami pozapolicyjnym i służbami z innych państw;
 uruchomienie nowych systemów radiokomunikacyjnych DMR w Gdańsku, Poznaniu
i Wrocławiu celem zapewnienia możliwości dowodzenia w czasie operacji;
 zapewnienie serwisu pogwarancyjnego za lokalne systemy TETRA użytkowane w Policji;
 przekazanie dla jednostek organizacyjnych Policji 5623 kpl. radiotelefonów noszonych
w różnym ukompletowaniu (ładowarki jednopozycyjne, futerały, adaptery, mikrofonogłośniki,
akumulatory, itp.);
 przekazanie dla jednostek organizacyjnych Policji 3500 kpl. zestawów podkaskowych
odbiorczych oraz 389 kpl. zestawów podkaskowych nadawczo-odbiorczych;
 przekazanie dla jednostek organizacyjnych Policji 320 kpl. radiotelefonów przewoźnych;
 przekazanie dla jednostek organizacyjnych Policji 7315 akumulatorów do radiotelefonów
noszonych;
 przekazanie dla jednostek organizacyjnych Policji 208 kpl. ładowarek 6-pozycyjnych
do radiotelefonów noszonych;
 przygotowanie przez Zespół Wsparcia Programistycznego BŁiI KGP aplikacji dedykowanej
do obsługi operacji.
Wyżej wymieniony zakupiony sprzęt został użyty zarówno w ramach operacji,
jak również służy policjantom po zakończeniu EURO 2012 w codziennej realizacji obowiązków
służbowych.
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XX.

OBSŁUGA MEDIALNA

ZAŁOŻENIA CENTRUM PRASOWO-INFORMACYJNEGO
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
 Powołanie w celu prowadzenia działalności medialnej Komendanta Głównego
Policji na EURO 2012
 Pracami kieruje Rzecznik Prasowy KGP
 W skład wchodzą funkcjonariusze i pracownicy Zespołu Prasowego KGP oraz
osoby z pionu prasowego polskiej policji, delegowane na czas imprezy do KGP
 Działa w strukturach KGP, w ramach Zespołu Prasowego KGP
 Funkcjonuje w pomieszczeniach Zespołu Prasowego KGP
 Praca odbywa się całodobowo przez cały czas operacji związanej
z zabezpieczeniem EURO 2012
 Za kontakt z mediami odpowiedzialny jest Rzecznik Prasowy KGP, Rzecznicy
Prasowi KWP/KSP oraz osoby przez nie upoważnione
 W ramach CP-I KGP funkcjonują Centra Prasowe KWP/KSP – miast
organizatorów meczów podczas EURO 2012

STRUKTURA PRZEPŁ
PRZEPŁYWU INFORMACJI W UJĘ
UJĘCIU
CENTRUM PRASOWO INFORMACYJNEGO KGP
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XXI.

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

Komenda Główna Policji
Psycholog z Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr i Szkolenia KGP został
włączony do składu Zespołu Eksperckiego. Do jego zadań należało w szczególności
następujące zadania:
 współpraca przy tworzeniu Karty Projektu Nr 10 „Przygotowanie policjantów i pracowników
Policji do realizacji zadań w zakresie podnoszenia kompetencji personelu”;
 opracowanie wstępnej koncepcji udziału psychologów z Opieki Psychologicznej
i Psychoedukacji i Psychologii Policyjnej Stosowanej w przygotowaniu oraz realizacji
operacji „Mistrzostwa Europy EURO 2012”;
 konsultacje z innymi członkami Zespołu oraz z kierownikami komórek organizacyjnych
psychologów dotyczącymi stanu realizacji przygotowań do operacji „Mistrzostwa Europy
EURO 2012”.
Realizacja Karty Projektu nr 10 – „Przygotowanie policjantów i pracowników Policji
do realizacji zadań w zakresie podnoszenia kompetencji personelu” poprzez:
 określenie „Koncepcji i obszarów współpracy ze służbą kryminalną i prewencyjną, w tym
określenie zadań w zakresie udzielania policjantom pomocy w realizowanych w związku
z operacją EURO 2012 czynnościach dochodzeniowo - śledczych, operacyjno
- rozpoznawczych oraz administracyjno –porządkowych;
 wypracowanie „Koncepcji współpracy psychologów ze specjalizacji Psychologia Policyjna
Stosowana ze służbą kryminalną i prewencyjną podczas przygotowań oraz realizacji ME
EURO 2012”, w której to wskazane zostały zadania psychologów policyjnych z PPS, formy
i zasady współpracy, sposób dokumentowania realizacji poszczególnych zadań i etapów;
 opracowanie i wdrożenie „Planu działania psychologów policyjnych w obszarze psychologii
policyjnej stosowanej w związku z przygotowywaniem i realizacją operacji”;
 opracowanie „Programów szkoleń w zakresie kompetencji psychologicznych przydatnych
w realizacji zadań podczas operacji, adekwatnie do przyjętej filozofii działania polskiej Policji
w trakcie EURO 2012 oraz ich realizacja przez psychologów z KGP i KWP”;
 określenie „Koncepcji i zadań w obszarze opieki psychologicznej nad policjantami
i pracownikami Policji zaangażowanymi w operację EURO 2012”;
 opracowanie „Listy psychologów policyjnych wraz z przyporządkowaniem zadań
i miejsca stacjonowania oraz delegowanie psychologów do realizacji wskazanych zadań”;
 wypracowanie zasad „Koordynacji i nadzoru nad realizacją zadań przez psychologów
zaangażowanych w zapewnienie opieki psychologicznej”.
Wskazane dokumenty, po uzyskaniu akceptacji Pełnomocnika Komendanta Głównego
Policji ds. EURO 2012, przekazane zostały do właściwych komórek organizacyjnych KGP,
komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz do komórek organizacyjnych psychologów
w całym kraju celem realizacji zawartych w nich zadań.
Poniżej przedstawiony został udział psychologów policyjnych w przygotowaniach
polskiej Policji do operacji HAT TRICK 2012 w poszczególnych komendach wojewódzkich,
w których zarządzone zostały podoperacje, i tak w:
 Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku kierownik komórki organizacyjnej
psychologów uczestniczył w comiesięcznych, a następnie cotygodniowych posiedzeniach
zespołu koordynacyjnego podoperację „GDAŃSK 2012”. Celem spotkań były uzgodnienia
zakresu zadań psychologów oraz współpracy z dowódcami poszczególnych odcinków.
W dniu 30 maja 2012 roku odbyła się odprawa psychologów Zespołu Opieki
i Psychoedukacji Sekcji Psychologów KWP Gdańsk oraz psychologów delegowanych
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z innych województw celem zapoznania z funkcjonowaniem i zadaniami psychologów
policyjnych w trakcie zarządzonej operacji HAT TRICK 2012;
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu udział w przygotowaniach do operacji
udział brał kierownik Sekcji Psychologów. Omawianie kolejnych etapów realizowanych
zadań odbywało się podczas cyklicznych odpraw organizowanych przez Sztab KWP
w Poznaniu na polecenie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji;
Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zadania psychologów policyjnych
określone zostały w formie załącznika, wprowadzonego do planu podoperacji „WROCŁAW
2012”. Szczegółowy sposób ich realizacji na terenie Wrocławia (formy pracy, miejsca
pełnienia dyżurów, sposób wymiany informacji) przekazany został w formie pisemnej przez
kierownika Sekcji Psychologów Dowódcy Podoperacji, Naczelnikowi Sztabu, dowódcom
poszczególnych odcinków podoperacji oraz koordynatorom z PCD podczas indywidualnych
spotkań poprzedzających rozpoczęcie operacji;
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie kierownik Sekcji Psychologów włączony
został, decyzją Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nr 91/2012 z dnia 9 maja
2012 r. w sprawie zarządzenia podoperacji policyjnej pod kryptonimem „LUBLIN” oraz
powołania sztabu dowódcy podoperacji, do składu sztabu dowódcy podoperacji „LUBLIN”.
W ww. sztabie był on członkiem zespołu taktyki, rozpoznania i analiz;
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w ramach przygotowań do EURO 2012
powstały plany i projekty zakładające udział psychologa policyjnego. Do fazy realizacji
weszły „Przewidywane scenariusze działań podczas realizacji operacji policyjnej pod
kryptonimem HAT TRICK 2012" oraz udział psychologa w działaniach podczas podoperacji
„RZESZÓW";
Komendzie Stołecznej oraz Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie psycholog
policyjny nie został włączony do udziału w pracach grup roboczych powoływanych na czas
przygotowań do operacji oraz nie uczestniczył bezpośrednio w działaniach sztabu dowódcy
podoperacji.

Dodatkowo w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu kierownik Sekcji
Psychologów brał udział w naradach Zespołu powołanego ds. koordynacji przedsięwzięć KWP
w Radomiu związanych z udziałem sił i środków ze stanu podległych jednostek oraz komórek
organizacyjnych w zabezpieczeniu ME w Piłce Nożnej w 2012 r.
W ramach przygotowań i realizacji operacji „HAT TRICK 2012” psycholodzy
ze specjalizacji PPS zrealizowali poniżej wymienione działania:
 na przestrzeni lat 2007-2012, we współpracy z wojewódzkimi sztabami Policji uczestniczyli
w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych, w tym z elementami negocjacji policyjnych (Kraków,
Rzeszów, Lublin, Szczecin);
 przygotowali i konsultowali treść komunikatów, jakie Policja miałaby kierować
do agresywnego tłumu podczas operacji (Katowice, KGP);
 opracowali materiały szkoleniowe do treści ulotki adresowanej do „przyjaznych patroli”
(Katowice);
 brali udział w zabezpieczaniu rozgrywek meczowych współdziałając z grupą monitorującą
i z policjantami spottersami w celu poznania zasad oraz procedur obowiązujących
w zabezpieczeniu imprezy sportowej pod kątem możliwości wykorzystania wiedzy
psychologicznej w podniesieniu profesjonalności policjantów (Katowice, Kraków, Łódź, KSP
i KGP);
 wykonywali zadania w związku z zatrzymaniami realizowanymi przez Wydział
ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Krakowie, w tym uczestniczyli
w czynnościach dochodzeniowo-śledczych;
 psycholog policyjny z KWP w Lublinie wziął udział w projekcie „Terroryzm – Policja
– Bezpieczeństwo – EURO 2012”: ćwiczenia pod kryptonimami: „TOPÓR”, „POCIĄG”,
„STADION”. Do jego zadań należało przeprowadzenie instruktażu dla policjantów
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wyznaczonych do zespołu podgrywającego, udzielanie konsultacji dla policjantów zespołu
negocjacyjnego oraz współpraca przy wykonywaniu zleceń, które realizował zespół
rozpoznania i analiz;
 psycholodzy z KSP wzięli udział w realizacji programu profilaktyczno – edukacyjnego KIBIC,
organizowanego dla uczniów klas gimnazjalnych przez Wydział Prewencji KSP.
W latach 2011 – 2012 zrealizowane zostało, przy współudziale policjanta spottersa,
12 spotkań z uczniami, prowadzonych metodą interaktywną na terenie stadionów Legii
i Polonii. Zakres tematyczny: Psychologiczne aspekty zachowań kibiców - nauka
rozpoznawania zachowań tłumu oraz wypracowanie umiejętności reagowania podczas
imprez masowych.
Podczas samej operacji „HAT TRICK 2012” psycholodzy z PPS nie zrealizowali
w tym zakresie, poza pojedynczym udziałem w ocenie stanu psychicznego osoby grożącej
samospaleniem się podczas EURO 2012, żadnego działania.
Szkolenia wewnętrzne
Pierwszym przedsięwzięciem realizowanym, w którym brali udział psycholodzy policyjni
były szkolenia, organizowane przez Główny Sztab Policji KGP, dla policjantów spottersów.
Rozpoczęły się one w marcu 2009 r. Psycholodzy policyjni z KGP oraz Komendy Wojewódzkiej
Policji w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu oraz KSP
na sześciu edycjach szkolenia przeprowadzili łącznie 201 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia
i symulacje) dla grupy około 180 policjantów przygotowywanych do realizacji zadań policjanta
spottersa podczas ME EURO 2012. W ramach tego przedsięwzięcia grupa psychologów
policyjnych opracowała program doskonalenia lokalnego dla policjantów spottersów.
W roku 2011 na jego bazie przygotowany został program zajęć z psychologii prowadzonych
na kursie specjalistycznym realizowanym w szkołach Policji dla policjantów spottersów.
W roku 2011 i 2012 w Wydziale Psychologów Policyjnych BKiS KGP opracowane
zostały programy szkoleń, realizowanych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla
policjantów przygotowywanych do wykonywania zadań służbowych podczas operacji,
w następującym zakresie:
 „Psychologiczne uwarunkowania zachowań uczestników imprez masowych”;
 „Deeskalacja – techniki oparte na umiejętnościach interpersonalnych”;
 „Rozwijania wybranych kompetencji interpersonalnych niezbędnych do efektywnego
wykonywania zadań w Policyjnym Centrum Dowodzenia;
 „Rozwijania wybranych kompetencji interpersonalnych niezbędnych do efektywnego
wykonywania zadań policjanta TSLO (Team Security Liaison Officer);
 „Rozwijania wybranych kompetencji interpersonalnych niezbędnych do efektywnego
wykonywania zadań policjanta – opiekuna delegacji zagranicznych”;
 „Kształtowanie wybranych umiejętności interpersonalnych w ramach przygotowań
do operacji EURO 2012 członków Spotters Team Polska”.
Program szkolenia z dwóch pierwszych zagadnień wraz z pakietem edukacyjnym
(podręcznik dla trenera, materiały dla uczestnika, pokazy multimedialne) przekazane zostały
do realizacji przez psychologów policyjnych z komend wojewódzkich Policji w całym kraju
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Psycholodzy w całym kraju latach 2007 – 2012 w ramach udziału w przygotowywaniu
polskiej Policji do Turnieju, przeprowadzili następujące szkolenia:
Komenda
Wojewódzka
Policji
KGP

Białystok

Bydgoszcz

Gdańsk

Gorzów
Wlkp.

Katowice

Kielce

Kraków

Lublin

Łódź
Olsztyn

Temat szkolenia
Rozwijania wybranych kompetencji interpersonalnych niezbędnych do
efektywnego wykonywania zadań w Policyjnym Centrum Dowodzenia
Rozwijania wybranych kompetencji interpersonalnych niezbędnych do
efektywnego wykonywania zadań policjanta TSLO (Team Security
Liaison Officer)
Rozwijania wybranych kompetencji interpersonalnych niezbędnych do
efektywnego wykonywania zadań policjanta – opiekuna delegacji
zagranicznych
Kształtowanie wybranych umiejętności interpersonalnych w ramach
przygotowań do operacji EURO 2012 członków Spotters Team Polska
Zajęcia integracyjne dla członków obsady PCD
Przygotowanie polskiej Policji do EURO 2012 – rola
i zadania psychologów policyjnych
Psychologiczne uwarunkowania zachowań uczestników imprez
masowych
Stosowanie technik deeskalacyjnych opartych na umiejętnościach
interpersonalnych
Deeskalacja – techniki oparte na umiejętnościach interpersonalnych
Psychologiczne uwarunkowania zachowań uczestników imprez
masowych
Psychologiczne uwarunkowania zachowań uczestników imprez
masowych
Wykonywanie zadań służbowych przez funkcjonariuszy NOP w
sytuacjach kryzysowych
Psychologiczne uwarunkowania zachowania uczestników masowych
imprez sportowych
Deeskalacja – techniki oparte na umiejętnościach interpersonalnych
Problematyka zachowań agresywnych, tonowanie agresji –
funkcjonowanie jednostki w tłumie
Rola policji przy zabezpieczaniu imprez masowych oraz wizerunek
policjanta. Komunikacja
z uczestnikami imprez masowych
Komunikacja niewerbalna, trudny petent spottersa
Deeskalacja zachowań agresywnych
Komunikacja z uczestnikami imprez masowych. Psychologia tłumu –
uwarunkowania zachowań
Psychologiczne uwarunkowania zachowań uczestników imprez
masowych
Deeskalacja- techniki oparte na umiejętnościach interpersonalnych
Psychologiczne aspekty zachowania w sytuacji zagrożenia, Kontakt z
trudnym klientem, psychologia tłumu, Negocjacje policyjne – pierwszy
policjant na miejscu zdarzenia, Radzenie sobie z agresja własną
i innych
Psychologiczne uwarunkowania zachowania uczestników masowych
imprez sportowych
Deeskalacja: techniki oparte na umiejętnościach interpersonalnych
Deeskalacja: techniki oparte na umiejętnościach interpersonalnych
Deeskalacja: techniki oparte na umiejętnościach interpersonalnych
Psychologiczne uwarunkowania zachowań uczestników masowych
imprez sportowych
Wizerunek policjanta podczas oddelegowania w czasie EURO 2012 profilaktyka uzależnień
Sposoby radzenia sobie ze stresem i agresją
Radzenie sobie w sytuacjach trudnych podczas wykonywania zadań
służbowych

Metoda

Liczba
godzin

Liczba
osób

warsztat

136

300

warsztat

8

10

wykład

8

80

warsztat

5

33

warsztat
wykład

16
3

200
17

wykład

136

638

warsztat

120

208

warsztat
wykład

83
28

184
235

wykład

30

302

wykład

3

25

wykład

11

190

warsztat
wykład

136
2

175
13

wykład

272

2374

2
6
6

12
33
68

24

160

56
424

114
7590

4

534

16
96
31
54

38
183
140
628

wykład

3

126

wykład
wykład

3
4

115
52

wykład
warsztat
wykład
wykład
warsztat
wykład,
warsztat

wykład
warsztat
warsztat
warsztat
wykład
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Opole

Poznań
Radom

Rzeszów

Szczecin
Wrocław
KSP

Deeskalacja: techniki oparte na umiejętnościach interpersonalnych
Psychologiczne uwarunkowania zachowań uczestników masowych
imprez sportowych
Deeskalacja: techniki oparte na umiejętnościach interpersonalnych
Deeskalacja: techniki oparte na umiejętnościach interpersonalnych
Psychologiczne uwarunkowania zachowań uczestników masowych
imprez sportowych
Psychologiczne uwarunkowania zachowań uczestników masowych
imprez sportowych
Szkolenie dla negocjatorów policyjnych z zakresu radzenia sobie ze
stresem, opanowywania własnych emocji, wpływu narkotyków i
środków psychotropowych na sprawcę oraz negocjacji prowadzonych z
obcokrajowcem przy udziale tłumacza
Psychologiczne aspekty sytuacji trudnych, kryzysowych i sytuacji
zagrożenia w działaniach Policji
Psychologiczne uwarunkowania zachowań uczestników masowych
imprez sportowych
Deeskalacja: techniki oparte na umiejętnościach interpersonalnych
Psychologiczne uwarunkowania zachowań uczestników masowych
imprez sportowych
Jak radzić sobie ze stresem i agresją?
ŁĄCZNIE

warsztat
wykład

160
8

328
33

warsztat
warsztat
wykład

296
232
44

620
359
198

wykład

44

254

wykład

4

30

wykład

2

10

wykład

44

221

101
69

165
599

2
2 732

39
17 633

warsztat
wykład
wykład

Ponadto w roku 2012 psycholodzy z WPP BKiS Komendy Głównej Policji oraz
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Rzeszowie brali udział w realizowanym przez
Główny Sztab Policji KGP „Projekcie szkoleniowym ukierunkowanym na przygotowanie służb
publicznych do reagowania na zdarzenia nadzwyczajne i sytuacje kryzysowe w strefie granicy
zewnętrznej UE. Udział psychologów w charakterze obserwatora-konsultanta (w tym zbieranie
informacji psychologicznych niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia zajęć podczas
warsztatów oraz treningów sztabowych) w powyższym przedsięwzięciu wynikał z realizacji
zadania zawartego w pkt. 3 Planu działania psychologów policyjnych w obszarze PPS
w związku z przygotowywaniem i realizacją operacji „HAT TRICK 2012.”, tj. Na bazie obserwacji
dokonanych podczas przebiegu jedenastu, dwudniowych ćwiczeń psycholodzy przygotowali
wystąpienie na seminarium podsumowujące cały Projekt, w którym między innymi wskazali
obszary współpracy w zakresie szkolenia Oddziałów Prewencji Policji.
Szkolenia zewnętrzne
Psychologowie policyjni, w ramach przygotowań do Turnieju, brali również udział
w różnego typu przedsięwzięciach, najczęściej o charakterze szkoleniowym, organizowanych
przez lub przy udziale Policji, dla podmiotów zewnętrznych. Wśród nich należy wskazać
te zrealizowane przez psychologów z:
 Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i Szczecinie, którzy przeprowadzili warsztaty
i szkolenia dla operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego z „Podstawowych zasad
komunikacji z trudnym klientem” oraz „Psychologii działań ratowniczych” (uczestniczyło
w nich w sumie 20 osób);
 Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie, Katowicach, Lublinie, Opolu, Rzeszowie,
Szczecinie i KSP, którzy zrealizowali szkolenia z problematyki zachowań agresywnych,
tonowania agresji, funkcjonowania jednostki w tłumie, komunikacji z uczestnikami imprez
masowych w kontekście przygotowań do EURO 2012 skierowane dla pracowników Służby
Ochrony Kolei. W sumie przeszkolonych zostało 965 pracowników SOK-u;
 Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadzili szkolenia adresowane
do kuratorów sądowych, pracowników sądu, drużyn konduktorskich PKP, strażników
miejskich z zakresu psychologicznych aspektów zachowania w sytuacji zagrożenia
(780 uczestników). Dodatkowo zrealizowali szkolenia z zakresu psychologii tłumu dla grupy
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480 wolontariuszy zgłoszonych przez Urząd Wojewódzki Miasta Krakowa do obsługi
Turnieju;
 Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy przeprowadzili zajęcia warsztatowe dla
26 funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej z zakresy stosowania technik deeskalacyjnych
opartych na umiejętnościach interpersonalnych;
 Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi - psycholog policyjny był członkiem zespołu
do spraw kształtowania postaw w środowisku młodzieży szkolnej oraz kibiców sportowych
na terenie województwa łódzkiego. Zadaniem zespołu było inicjowanie oraz realizacja
programów profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie zjawiskom agresji
i przemocy w środowisku młodzieży szkolnej - kibiców sportowych. W ramach prac Zespołu
powstał krótki, esencjonalny poradnik dla rodzica i młodzieży dotyczący bezpieczeństwa
podczas imprez masowych oraz opis zachowań zabronionych na imprezie masowej.
Proces doboru
W ramach realizacji powyższego zadania psycholodzy policyjni ze specjalizacji
Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi z Wydziału Psychologów Policyjnych BKiS KGP
wzięli udział w przygotowaniu oraz realizacji procedury doboru policjantów do pełnienia funkcji:
 oficera łącznikowego (TSLO) dedykowanego reprezentacjom piłkarskim, które przebywały
na terytorium Polski podczas Turnieju – opracowano 23 kandydatów;
 opiekuna policyjnych delegacji zagranicznych – opracowano 160 kandydatów.
Również psycholog policyjny z Sekcji Psychologów KWP w Poznaniu uczestniczył
w doborze jedenastu policjantów wyznaczonych do realizacji zadań opiekuna delegacji
zagranicznych. W pozostałych komendach wojewódzkich Policji nie były realizowane działania
z powyższego zakresu.
Poziom dowodzenia i współdziałania
Na bazie wcześniejszych koncepcji dotyczących funkcjonowania i realizowania zadań
przez psychologów policyjnych, zarówno w zakresie opieki psychologicznej jak i w PPS,
powstał ostateczny dokument określający „Funkcjonowanie i zadania psychologów policyjnych
w trakcie realizacji operacji „HAT TRICK 2012”. W nim to określona została rola Koordynatora
Psychologów Policyjnych pełniącego służbę w PCD oraz kierowników komórek organizacyjnych
psychologów (na terenie, gdzie zarządzono podoperacje) w zakresie koordynacji i nadzoru nad
zadaniami wykonywanymi przez psychologów podczas operacji.
Czterech psychologów policyjnych z Wydziału Psychologów Policyjnych BKiS KGP
pełniło służbę na stanowisku Koordynatora Psychologów Policyjnych w Policyjnym Centrum
Dowodzenia w Legionowie.
W komendach wojewódzkich Policji, w których zarządzono podoperacje kierownicy
komórek organizacyjnych koordynowali i nadzorowali zadania wykonywane przez psychologów,
zarówno z obszaru OPiP-u jak i PPS-u. Dodatkowo w Komendzie Stołecznej Policji Naczelnik
Wydziału Psychologów podczas trwania operacji miał stały i bezpośredni kontakt z dowódcą
podoperacji „WARSZAWA”.
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu kierownik Sekcji Psychologów
dwukrotnie w ciągu doby przekazywał do Sztabu podoperacji informację z przebiegu służby
dyżurujących psychologów. W trakcie trwania meczów rozgrywanych w Poznaniu dyżurował
na stanowisku dowodzenia w celu koordynowania działaniami podległych psychologów
i niezwłocznego przekazywania im informacji ze sztabu.
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Opieka psychologiczna
W zakresie opieki psychologicznej wykonane zostały następujące czynności:
 określona została „Koncepcja i zadania w obszarze opieki psychologicznej nad policjantami
i pracownikami Policji zaangażowanymi w Operację EURO 2012”, w którym to dokumencie
wskazane zostały nie tylko zadania oraz sposób ich realizacji podczas operacji, ale również
logistyczne potrzeby psychologów niezbędne do ich realizacji;
 sporządzona została lista psychologów policyjnych wraz z przyporządkowaniem im zadań
i miejsca stacjonowania wraz z ich delegowaniem do realizacji wskazanych zadań;
 wprowadzone zostały zasady koordynacji i nadzoru nad realizacją zadań związanych
z zapewnieniem opieki psychologicznej – zadanie Psychologa Koordynatora pełniącego
służbę w Policyjnym Centrum Dowodzenia oraz kierowników komórek organizacyjnych
psychologów z miast, w których zarządzono podoperacje policyjne.
Do zadań psychologów policyjnych sprawujących opiekę należała:
 redukcja poziomu stresu doświadczanego przez policjantów i pracowników;
 przeciwdziałanie negatywnym następstwom nadmiernego obciążenia emocjonalnego
policjantów i pracowników;
 monitorowanie stanu psychicznego policjantów i pracowników biorących udział
w działaniach w ramach operacji;
 udzielanie indywidualnej i grupowej pomocy interwencyjnej, adekwatnie do zgłaszanych
potrzeb;
 stała współpraca z policyjnymi zespołami medycznymi mająca na celu udzielanie
bezpośredniej, szybkiej pomocy interwencyjnej rannym policjantom oraz pracownikom
(hospitalizowanym i nie hospitalizowanym).
Wymienione w pkt. 1 zadania psychologowie realizowali poprzez:
 utrzymywanie bieżących kontaktów z kadrą dowódczą (wymiana informacji);
 utrzymywanie bieżących kontaktów z policyjnymi zespołami medycznymi (wymiana
informacji);
 udzielanie pierwszej pomocy psychologicznej (emocjonalnej) rannym policjantom oraz
pracownikom (hospitalizowanym i niehospitalizowanym);
 udzielanie pierwszej pomocy psychologicznej (emocjonalnej) osobom przejawiającym
trudności w adaptowaniu się do warunków służby i pracy;
 ocenę stanu psychicznego strzelców wyborowych przed podjęciem przez nich służby,
 ocenę stanu psychicznego policjantów.
Do realizacji zadań z obszaru opieki psychologicznej wyznaczonych zostało
41 psychologów policyjnych, którzy w trakcie zarządzonej operacji „HAT TRICK 2012” pełnili
całodobowe dyżury psychologiczne w miejscach skoszarowania związków taktycznych,
o liczbie przekraczającej 500 policjantów.
W trakcie operacji psycholodzy 13 razy podejmowali interwencję w sytuacjach trudnych
dotyczących policjantów (np. udział policjantów w kolizji drogowej, wystąpienie trudnej sytuacji
osobistej). 58 razy proszeni byli o dokonanie oceny stanu psychicznego policjantów pełniących
służbę, jako strzelcy – obserwatorzy. Czas dyżuru wykorzystywali również na rozmowy,
spotkania podtrzymujące kontakt z kadrą dowódczą i innymi osobami, które jako pierwsze
mogą mieć informację o przeżywanych trudnościach czy zaistnieniu sytuacji kryzysowej
(np. zespoły medyczne).
Mała liczba zgłoszeń może być traktowana, jako wypadkowa dobrego przygotowania
policjantów do pełnienia służby w warunkach skoszarowania i oddalenia od rodziny, właściwej,
w większości przypadków, organizacji służby oraz umiejętności korzystania z własnych strategii
radzenia sobie z trudnościami (np. poprzez korzystanie ze wsparcia społecznego, wysiłek
fizyczny, sport i właściwy odpoczynek).
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Podsumowanie
 przygotowania do operacji policyjnej „HAT TRICK 2012” poprzedziły wewnętrzne
doskonalenia zawodowe na temat Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego
w trakcie imprez masowych, a zwłaszcza podczas trwania finałowego turnieju UEFA-EURO
2012 (2010-2011) oraz z „3xT Filozofia działań Policji podczas UEFA 2012.
Umożliwiło to psychologom policyjnym zapoznanie się z problematyką psychologii tłumu,
zachowań kibiców, organizacją imprez masowych oraz zagrożeń dotyczących skutecznego
zapewnienia bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu przyjaznej atmosfery;
 w Wydziale Psychologów Policyjnych BKiS KGP odbyły się dwie odprawy psychologów
policyjnych poświęcone przygotowaniom polskiej Policji do zabezpieczenia Turnieju
(czerwiec 2009 i maj 2012);
 ze względu na konieczność zapewnienia stałej i dostępnej opieki psychologicznej dla
policjantów wyznaczonych do realizacji zadań podczas zarządzonej operacji „HAT TRICK
2012” uruchomione zostały dyżury psychologów z OPiP. Liczba psychologów
zaangażowanych do realizacji tego zadania była adekwatna do skali operacji i spełniała
podstawowe założenie całodobowego dostępu policjanta do pomocy psychologicznej
bezpośrednio w miejscu jego skoszarowania. Rozwiązanie takie należy praktykować
w przypadku przyszłych operacji policyjnych o dużej skali;
 warto również zwrócić uwagę na to, by w miarę możliwości dyżur w miejscu skoszarowania
policjantów pełnił ten psycholog, który, na co dzień opiekuje się nimi w ich stałym miejscu
służby;
 psycholodzy z OPiP często nie wykonywali zadań stricte interwencyjnych. Byli natomiast
swoistego rodzaju łącznikiem pomiędzy dowódcami a policjantami, przekazywali uwagi
dotyczące warunków zakwaterowania i wyżywienia oraz monitorowali nastroje panujące
wśród oddelegowanych funkcjonariuszy. To wszystko możliwe było dzięki ich stałej
obecności w miejscach skoszarowania związków taktycznych. Ponadto bezpośredni kontakt
psychologa z funkcjonariuszami pozwolił na odreagowanie negatywnych emocji, udzielenie
wsparcia w sytuacjach nagłych, wspomagał przełamywanie barier na linii policjant
– psycholog;
 jeszcze na etapie przygotowań do operacji „HAT TRICK 2012” psychologowie policyjni
opracowali informacje dotyczące możliwości kontaktu z psychologiem (ulotki, wizytówki).
Informacje te następnie zostały rozpropagowane w miejscach skoszarowania związków
taktycznych. Dodatkowo też, równocześnie z zarządzeniem operacji, informowali oni
policjantów o możliwościach korzystania z pomocy oferowanej przez psychologa pełniącego
dyżur oraz utrzymywali bezpośrednie kontakty z dowódcami;
 korzystnym rozwiązaniem wydaje się włączenie psychologa PPS do powoływanych podczas
operacji grup rozpoznania i analiz. Pomimo, że z uwagi na brak zdarzeń podczas operacji
„HAT TRICK 2012” psychologowie nie zrealizowali żadnych czynności, bycie członkiem
takiej grupy zawsze pozwala na szybki i bezpośredni dostęp do wszystkich oraz aktualnych
informacji, co ma ogromny wpływ na efektywność wykonywanych zleceń;
 udział kierownika w posiedzeniach zespołów koordynacyjnych, powołanych sztabów,
w którego skład wchodzili wszyscy dowódcy odcinków pozwoliło na zapoznanie osób
zaangażowanych w operację z funkcjonowaniem i zadaniami psychologów, szybką
wymianą istotnych informacji, umożliwiając tym samym podejmowanie przez psychologów
działań jeszcze we wstępnej fazie rozwoju sytuacji;
 realizacja szkoleń dla policjantów pozwala wysnuć wniosek, że istniała potrzeba
przybliżenia omawianej tematyki funkcjonariuszom, a przede wszystkim wskazania im
sposobów radzenia sobie z zachowaniami osób w trudnych sytuacjach, jakie mogą wystąpić
podczas zabezpieczania imprez masowych;
 podkreślić należy, że zaangażowanie psychologów policyjnych, zarówno na etapie
przygotowywania operacji „HAT TRICK 2012”, jak i podczas jej trwania było jednym
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z elementów mających wpływ na końcowy sukces tego największego policyjnego
przedsięwzięcia.
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XXII. INNE AKTYWNOŚCI
 zespoły obserwacyjne,
Decyzją Nr 191 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 maja 2012 roku, powołany
został Zespół obserwacyjny Dowódcy operacji policyjnej pod krypt. „HAT TRICK 2012”.
W skład Zespołu weszli: Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach i Bydgoszczy.
Do zadań Zespołu należała ocena przygotowań i wykonania zadań w fazie rozgrywek
grupowych podczas Turnieju na terenie Gdańska, Poznania, Warszawy i Wrocławia.
Zespół dokonał:
 oceny dokumentacji planistycznej sporządzonej przez komórki i jednostki organizacyjne
Policji na potrzeby prowadzonych działań zabezpieczających podczas Turnieju;
 oceny przygotowania oraz wykonania zadań z obszaru logistycznego zabezpieczenia
działań Policji w zakresie kwaterowania, wyżywienia, i przygotowania obiektów;
 oceny działań zabezpieczających realizowanych przez Policję podczas Turnieju;
 oceny wykonywanych zadań w odniesieniu do obowiązków organizatora Turnieju;
 oceny przygotowania i wykonania zadań przez członków służby porządkowej i służby
informacyjnej organizatora Turnieju.
W ocenie Zespołu dokumentacja planistyczna sporządzona została właściwie
i prawidłowo, zgodnie z Zarządzeniem nr 213 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego
2007 roku w sprawie metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji w przypadkach
zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Zespół korzystał w miastach gospodarzach z miejsc zakwaterowania i żywienia
funkcjonariuszy Policji delegowanych do wsparcia działań w ramach związków taktycznych
w podoperacji „Poznań”, „Gdańsk”, „Wrocław”, i „Warszawa”. Poza własnymi spostrzeżeniami
Zespół prowadził również rozmowy z funkcjonariuszami na temat poziomu zadowolenia
z warunków bytowych. Uznano, że warunki zakwaterowania funkcjonariuszy były w pełni
zadowalające, policjanci nie zgłaszali istotnych uwag w tym zakresie. W sytuacji wystąpienia
problemu, szybko go diagnozowano i niezwłocznie usuwano. Wszyscy zapytani policjanci,
satysfakcjonująco ocenili, jakość i ilość podawanego wyżywienia. W każdym
z obiektów w miastach gospodarzach do dyspozycji kwaterowanych policjantów pozostawali
całodobowo pracownicy służb logistycznych, elastycznie reagujący na wszystkie potrzeby
wynikające z dyslokacji służby i bieżących czynników.
W ramach oceny realizacji zadań związanych bezpośrednio z zabezpieczeniem imprez
związanych z Turniejem na terenie miast gospodarzy, Zespół główną uwagę zwrócił
na działania Policji związane z zabezpieczeniem terenu przyległego do stref kibica, otoczenia
i terenu stadionów w trakcie meczów piłkarskich, głównych ciągów komunikacyjnych
w szczególności tras dojazdowych do miast gospodarzy, tras pomiędzy strefami kibica,
a arenami UEFA EURO 2012. W ramach podsumowania wskazano na właściwy sposób
rozmieszczenia wszystkich rodzajów służb i sił policyjnych w rejonach i miejscach kluczowych
dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas całej imprezy. W okolicach
stadionów piłkarskich i innych miejscach newralgicznych dobrze zorganizowano parkingi
i miejsca koncentracji pododdziałów zwartych wyposażonych w sprzęt PZ wraz ze środkami
wsparcia, które znajdowały się w bezpośredniej bliskości tych strategicznych miejsc. Wskazane
siły policyjne były rozmieszczone dyskretnie w sposób niezauważalny dla otoczenia,
jednocześnie gotowe do podjęcia szybkich działań w sytuacji zbiorowego naruszenia porządku
publicznego. Zwracano także uwagę na taktykę działania funkcjonariuszy policji w ramach
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wdrożonej filozofii 3xT. Przyjazne nastawienie do kibiców, wraz z dużą dozą tolerancji ze strony
policjantów niezaprzeczalnie wskazywały na dobrą znajomość przedmiotowego zagadnienia.
Zespół wnioskował, aby w przypadku działań z użyciem pododdziałów zwartych,
funkcjonariusze tych formacji powinni być wykorzystywani wyłącznie w sytuacji faktycznego
zagrożenia zdiagnozowanego w ramach dynamicznej analizy ryzyka.
Zespół wysoko ocenił realizację zadań przez Dowódców poszczególnych podoperacji:
„Poznań”, „Gdańsk”, „Wrocław”, i „Warszawa”. Wiedza, doświadczenie i zaangażowanie
połączone z dużą elastycznością procesu dowodzenia w oparciu o bieżąca analizę ryzyka
i dynamiczną ocenę rozwoju sytuacji, pozwalały na szybką likwidację powstających zagrożeń
i minimalizację ich skutków. Kompetentnie oceniono realizację zadań i czynności służbowych
przez policjantów Spotters Team Polska, którzy swoim zaangażowaniem, doświadczeniem
i wiedzą, podkreślili potrzebę swojej obecności przy zabezpieczaniu imprez sportowych tej
rangi. Wysoko oceniono także pobyt i realizację zadań delegacji zagranicznych, które wniosły
znaczący wkład w rozpoznanie środowiska kibiców, zapobieganie zagrożeniom z ich strony.
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu podjęto inicjatywę polegającą na powołaniu,
tzw. zespołów antykonfliktowych, składających się z policyjnych psychologów i negocjatorów.

 przyjęcia delegacji w PCD,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski (15 maja 2012 r.)
„Tak przygotowany obiekt zwiększa szanse na dobre dowodzenie operacją
policyjną” – powiedział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski,
który złożył wizytę w Policyjnym Centrum Dowodzenia.
Prezydent przypomniał, że wpływ na dobry przebieg mistrzostw mają również kwestie
związane z bezpieczeństwem. Wyraził nadzieję, że nic nie zakłóci sportowego święta
i będzie ono przebiegać bez zagrożeń.
Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja multimedialna obrazująca rolę
i zadania PCD w systemie zabezpieczenia Turnieju, odbyła się też wideokonferencja
z udziałem komendantów wojewódzkich z województw na terenie, których znajdują się miastagospodarze. Razem z Prezydentem RP Policyjne Centrum Dowodzenia odwiedzili również:
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisław Koziej, Dyrektor Departamentu
Nadzoru MSW Jacek Zalewski oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa
Pozamilitarnego BBN Krzysztof Liedel.

Źródło: materiały własne Policji
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Premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk (8 czerwca 2012 r.)
W dniu rozpoczęcia rozgrywek EURO 2012, przebywający w Policyjnym Centrum
Dowodzenia Premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk wyraził opinię, że policjanci
odpowiedzialni za bezpieczeństwo Mistrzostw są dobrze przygotowani do wykonywania swoich
zadań. Duże wrażenie na Premierze zrobił profesjonalizm funkcjonariuszy, a także
zaprezentowany przez Policję nowoczesny sprzęt specjalistyczny.
Premierowi towarzyszył Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki oraz Komendant
Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński.

Źródło: materiały własne Policji

Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki (28 lutego 2012 r.)
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Źródło: materiały własne Policji

100 dni przed rozpoczęciem EURO 2012 w Policyjnym Centrum Dowodzenia
z dziennikarzami spotkał się Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki i Komendant
Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński. W czasie konferencji zaprezentowano PCD oraz
przedstawiano stan przygotowań służb odpowiedzialnych za bezpieczny przebieg Mistrzostw.
Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha (12 kwietnia 2012 r.)
Pani Minister stała na czele Komitetu ds. Koordynacji Organizacji Turnieju Finałowego
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, który zajmował się m.in. zadaniami
związanymi z bezpieczeństwem w czasie Mistrzostw. Stąd też jej zainteresowanie zadaniami
i funkcjami Policyjnego Centrum Dowodzenia, które odwiedziła wspólnie z Panem Marcinem
Herrą Prezesem Zarządu PL 2012 Spółki z o. o.

Źródło: materiały własne Policji

Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych gen. broni Edward Gruszka (4 czerwca 2012 r.)
1,9 tys. żołnierzy w czasie Turnieju, wspierało służby podległe MSW oraz odpowiadało
za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej. Funkcjonariusze z Ministerstwa Obrony Narodowej
zostali zaproszeni również do pracy w Policyjnym Centrum Dowodzenia.
Całością tych sił zarządzał Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych gen. broni Edward Gruszka,
który odwiedził Policyjne Centrum Dowodzenia.
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Źródło: materiały własne Policji

Członkowie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (22 maja 2012 r.)
Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, posłowie, w tym członkowie
Parlamentarnego Zespołu ds. Służb Mundurowych, uczestniczyli w wyjazdowym posiedzeniu
Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, które odbyło się w Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie.
W spotkaniu wzięli również udział szefowie służb realizujących zadania w ramach
zabezpieczenia Turnieju (Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna,
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Ochrony Kolei, a także Ministerstwo Obrony
Narodowej), którzy przedstawili Komisji stan przygotowań do realizacji tego przedsięwzięcia.

Źródło: materiały własne Policji
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W czasie pobytu w szkole uczestnicy posiedzenia zwiedzili też Policyjne Centrum
Dowodzenia, obejrzeli specjalistyczny sprzęt będący na wyposażeniu Policji oraz obiekty
sportowe, a także akademiki, w których będą zakwaterowani funkcjonariusze z oddziałów
prewencji biorący udział w zabezpieczeniu Turnieju.
Przedstawiciele władz lokalnych (22 czerwca 2012 r.)
Z pracą funkcjonariuszy w Policyjnym Centrum Dowodzenia zapoznali się również
Wicestarosta Legionowski Robert Wróbel, Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski
i Jego Zastępca Piotr Zadrożny, Przewodniczący Rady Miasta Janusz Klejment oraz
Komendant Powiatowy Policji insp. Wojciech Wołkowicz.
Byli dumni z faktu, że na terenie miasta i powiatu legionowskiego powstał tak
nowoczesny i strategiczny, z punktu widzenia operacji UEFA EURO 2012, obiekt.
Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek (22 czerwca 2012 r.)
Jego Ekscelencja Biskup Polowy Wojska Polskiego zapoznał się ze strukturą
i zadaniami Policyjnego Centrum Dowodzenia oraz ze sprzętem specjalistycznym będącym
na wyposażeniu Policji.

Źródło: materiały własne Policji

Dyrektor Generalny Interpolu Ronald Noble (30 czerwca 2012 r.)
Przez cały czas trwania turnieju, w Policyjnym Centrum Dowodzenia, oficerowie
Interpolu, w ramach specjalnego zespołu wsparcia przy imprezach masowych wysokiej rangi
– Interpol Major Event Support Team – IMEST, wykonywali zadania związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa w czasie Turnieju. Z oficerami spotkał się Dyrektor Generalny Interpolu Ronald
Noble.
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Ponadto Policyjne Centrum Dowodzenia wizytowali:
 Doradca Prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
i praw człowieka Michaił Fiedotow oraz Jurij Pilipson Minister – Radca Ambasady Federacji
Rosyjskiej (18 czerwca 2012 r.);
 Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy i służb mundurowych
(13 marca 2012 r.);
 Oficerowie łącznikowi Policji z Niemiec, Wielkiej Brytanii (10 kwietnia 2012 r.);
 Eksperci z francuskiej jednostki Compagnies Républicaines de Sécurité, w tym szef
jednostki CRS Okręgu Południowo-Wschodniego (28 marca 2012 r.);
 Eksperci Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej (28 marca 2012 r.).

 animacja czasu wolnego,
Zgodnie z kartą projektu numer 18 Zespół Promocji Bezpieczeństwa Publicznego
Gabinetu Komendanta Głównego Policji wskazany został do opracowania i wdrożenia
propozycji spędzania czasu wolnego dla przedstawicieli zagranicznych sił wsparcia,
ukierunkowanych na promocję polskiej Policji oraz państwa polskiego dla delegowanych
do wykonywania obowiązków służbowych funkcjonariuszy.
Na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie udostępnione zostało pomieszczenie
w budynku Międzynarodowego Centrum Szkoleń Specjalistycznych dla 4 osobowego Zespołu
Animacji Czasu Wolnego. Zespół został włączony w struktury Centrum Wymiany Informacji
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PCD, który od dnia 13 maja br. pełnił służby zgodnie z wyznaczonym grafikiem w systemie
zmianowym.
W związku z przyjętym kierunkiem działań ZPBP Gabinetu KGP na podstawie
przeprowadzonych z przedstawicielami Urzędu m. St. Warszawy oraz obiektów kultury
opracował bezkosztową ofertę kulturalną dla funkcjonariuszy pracujących w Policyjnym
Centrum Dowodzenia, zagranicznych sił wsparcia oraz związków taktycznych zakwaterowanych
na terenie CSP w Legionowie.
Zespół Animacji Czasu Wolnego Policyjnego Centrum Dowodzenia przeprowadził blisko
50 przedsięwzięć kulturalnych (zestawienie tabelaryczne poniżej) Do najważniejszych
wydarzeń, które zostały zaproponowane w ramach pracy Zespołu (…) zaliczyć można:
zwiedzanie z przewodnikiem (wg indywidualnego planu zwiedzania) Muzeum Powstania
Warszawskiego, szeroki program zwiedzania Muzeum Chopina w Warszawie, udział
w interaktywnych prezentacjach Centrum Nauki Kopernika oraz rejs statkiem po Jeziorze
Zegrzyńskim. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż w związku z uruchomieniem na terenie
m. St. Warszawy Strefy Kibica – w dni meczowe zapewniono transport dla osób chętnych
do kibicowania drużynom, dzięki czemu funkcjonariusze mogli żywo uczestniczyć w atrakcjach
zapewnianych przez Miasto – Gospodarza Turnieju.
Do dyspozycji delegowanych udostępniono kompleks sportowo-rekreacyjny CSP
w Legionowie, tj. krytą pływalnię, boiska do gier grupowych oraz siłownię, które cieszyły się
ogromną popularnością w dni wolne od służby.
Na potrzeby informacyjno – promocyjne wydany został „Informator PCD” oraz materiały
do kampanii społecznej „Baw się dobrze. Czuj Bezpiecznie”. Przygotowano spot promujący
szeroko rozumiane bezpieczeństwo, plakat, pocztówkę okolicznościową oraz notes
z nadrukiem hasła kampanii. Powyższe materiały zostały rozdysponowane wśród
funkcjonariuszy pełniących służbę w PCD, gości odwiedzających PCD oraz delegacji
zagranicznych pełniących służbę na terenie kraju. Dla sprawnej komunikacji do stref kibica
zlokalizowanych w miastach – gospodarzach zostały przekazane pocztówki okolicznościowe
oraz plakaty promujące kampanię. Głównym czynnikiem wpływającym na poszerzenie wiedzy
z zakresu działań Policji podczas Turnieju było wyświetlanie na nośnikach cyfrowych oraz
w środkach masowego przekazu, jak i portalach społecznościowych ww. spotu.
Wielofunkcyjność prowadzonej kampanii pozwoliła również na promocję stałych działań
edukacyjno-prewencyjnych takich jak alarmowy numer 112 oraz numer telefonu
bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych odwiedzających nasz kraj.

 działania Biura Kontroli Komendy Głównej Policji
Na podstawie polecenia Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji, Biuro
Kontroli KGP opracowało koncepcję działania, tj. „Plan funkcjonowania Biura Kontroli Komendy
Głównej Policji oraz współdziałania z wydziałami kontroli KWP/KSP w okresie realizacji zadań
w ramach operacji policyjnej pod krypt. HAT TRICK 2012”. Dokument został zatwierdzony przez
Komendanta Głównego Policji w dniu 23.05.2012 roku.
W dniach 28.05 – 01.06.2012 rok przeprowadzono cykl szkoleń i instruktaży
dla policjantów i pracowników Biura Kontroli KGP. Przedsięwzięcia dotyczyły:
 przepisów na podstawie, których pododdziały zwarte Policji realizują zadania,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na użycie broni i środków przymusu bezpośredniego;
 planowania i przebiegu zabezpieczenia masowej imprezy sportowej;
 zapoznania z całością dokumentacji, tj. koncepcją realizacji operacji, planem działania
dowódcy operacji;
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 realizacji założeń planu funkcjonowania Biura Kontroli KGP w trakcie trwania operacji
policyjnej pod krypt. „HAT TRICK 2012”.
Na czas trwania Turnieju, tj. od 4 czerwca do 2 lipca 2012 roku, w Wydziale Analizy
Strategicznej Biura Kontroli KGP, utworzono Punkt Koordynacyjny, w którym zbierano
i analizowano informacje przesyłane przez Wydziały Kontroli KWP/KSP oraz monitorowano
działania podejmowane przez ww. wydziały, poprzez analizę:
 treści meldunków dobowych otrzymywanych z komórek kontroli KWP/KSP;
 sprawozdań lub innych dokumentów z przeprowadzonych czynności w sprawie zaistniałego
wydarzenia i wyjaśnianych skarg przez ww. komórki;
 treści meldunków doraźnych, terminowych i zbiorczych, przekazywanych z Policyjnego
Centrum Dowodzenia.
Mając na uwadze skalę działań podejmowanych przez Policję w ramach zabezpieczenia
operacji policyjnej pod krypt. „HAT TRICK 2012” oraz sprawne prowadzenie ustaleń, w Biurze
Kontroli KGP wprowadzono również dwuzmianowy system pracy dla policjantów/pracowników
oraz kadry kierowniczej biura, tj. I zmiana w godz. 08.15 – 16.15 i II zmiana w godz. 14.00
– 22.00.
Odpowiedzialnymi za prawidłową realizację zadań Biura Kontroli KGP w trakcie
zabezpieczenia operacji policyjnej pod krypt. „HAT TRICK” byli:
 Dyrektor Biura Kontroli KGP, który sprawował nadzór nad całością zadań realizowanych
przez policjantów i pracowników Biura Kontroli KGP;
 Zastępca Dyrektora Biura Kontroli KGP, który sprawował nadzór w zakresie opracowywania
meldunków dobowych z monitorowanych wydarzeń oraz rozpatrywania skarg i wniosków;
 Naczelnik Wydziału Kontroli Finansowo - Gospodarczej Biura Kontroli KGP,
który koordynował działania zespołów wyjazdowych oraz sprawował nadzór nad
prowadzeniem bieżących ocen z przebiegu interwencji, użycia broni i innych środków
przymusu bezpośredniego.
Biuro Kontroli KGP w czasie trwania Turnieju funkcjonowało na podstawie opracowanej
w tym celu koncepcji działania, tj. „Planu funkcjonowania Biura Kontroli Komendy Głównej
Policji oraz współdziałania z wydziałami kontroli KWP/KSP w okresie realizacji zadań w ramach
operacji policyjnej pod krypt. HAT TRICK 2012” zatwierdzonego przez Komendanta Głównego
Policji. Zgodnie z założeniami przedmiotowego dokumentu działania Biura Kontroli i Wydziałów
Kontroli KWP/KSP, polegały na dostarczaniu Komendantowi Głównemu Policji i właściwym
Komendantom Wojewódzkim/Stołecznemu Policji rzetelnych informacji w zakresie
prawidłowości działań Policji w trakcie zabezpieczania turnieju w ramach operacji policyjnej pod
krypt. „HAT TRICK 2012”, poprzez przedstawianie informacji i doraźnych ocen, monitorowanie
wydarzeń z udziałem policjantów oraz wyjaśnianie skarg.
Szczegółowe zadania Biura Kontroli KGP oraz Wydziałów Kontroli KWP/KSP dotyczyły:
 zbierania informacji i przedstawiania doraźnych ocen z przebiegu interwencji, użycia broni
i innych środków przymusu bezpośredniego przez policjantów biorących udział
w zabezpieczeniu operacji policyjnej pod krypt. „HAT TRICK 2012”;
 monitorowania wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów wg kategorii:
 wydarzenia z użyciem broni palnej (użycie broni, oddanie strzałów ostrzegawczych,
utrata broni, utrata amunicji);
 wydarzenia
związane
z użyciem
środków przymusu
bezpośredniego,
przez pododdziały zwarte Policji, indywidualnie przez policjanta/ów w wyniku,
których doszło do śmierci lub zranienia;
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 wydarzenia związane z bezpieczeństwem w komunikacji (spowodowanie wypadku
pojazdem służbowym/prywatnym po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości,
spowodowanie kolizji drogowej pojazdem służbowym/prywatnym po użyciu alkoholu
lub w stanie nietrzeźwości, prowadzenie pojazdu służbowego/prywatnego po użyciu
alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, wydarzenia w czasie eskort policyjnych,
przejazdu kolumn: policyjnych i samochodowych przewożących kibiców oraz
przemarszu kolumn kibiców);
 wyjaśniania skarg zgłaszanych na policjantów i przez policjantów biorących udział
w zabezpieczeniu operacji policyjnej pod krypt. „HAT TRICK 2012”.
Czynności prowadzone były, jako:
 kontrole w trybie uproszczonym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o kontroli w administracji rządowej;
 czynności wyjaśniające prowadzone w trybie art. 134i ust. 4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990
r. o Policji;
 postępowania skargowe prowadzone na podstawie przepisów Działu VIII Kodeksu
Postępowania Administracyjnego;
 czynności realizowane na polecenie Komendanta Głównego Policji, zmierzające
do zebrania informacji i przedstawiania ocen.
Współdziałanie Biura Kontroli KGP z Wydziałami Kontroli KWP/KSP w ramach realizacji
„Planu funkcjonowania Biura Kontroli Komendy Głównej Policji oraz współdziałania
z wydziałami kontroli KWP/KSP w okresie realizacji zadań w ramach operacji policyjnej pod
krypt. HAT TRICK 2012” polegało na bieżącym kontakcie telefonicznym Wydziałów Kontroli
KWP/KSP z pełniącym dyżur naczelnikiem wydziału Biura Kontroli KGP. Piony kontroli
KWP/KSP, w okresie od 4 czerwca do 2 lipca 2012 roku, codziennie opracowywały
i przekazywały do Punktu Koordynacyjnego (Wydział Analizy Strategicznej Biura Kontroli KGP)
meldunki dobowe z monitorowanych przez Biuro Kontroli KGP wydarzeń nadzwyczajnych oraz
przyjętych skarg w okresie od godz. 6.00 dnia poprzedzającego do godz. 6.00 dnia
sporządzenia meldunku. Wydarzenia obejmujące sobotę i niedzielę ujmowane były
w meldunkach poniedziałkowych. Biuro Kontroli KGP natomiast, w oparciu o przesłaną przez
komórki kontrolne KWP/KSP dokumentację oraz ustalenia własne sporządzało Meldunek
dobowy z monitorowanych przez Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji wydarzeń z udziałem
policjantów zaistniałych w czasie realizacji operacji pod krypt. HAT TRICK 2012. Meldunek
obejmujący wydarzenia zaistniałe od godz. 6.00 dnia poprzedzającego do godz. 6.00 dnia jego
sporządzenia codziennie do godz. 12.00 był przedkładany Komendantowi Głównemu Policji.
Wydarzenia obejmujące sobotę i niedzielę ujmowane były w meldunkach poniedziałkowych.
Dodatkowo, Sztab Dowódcy Operacji – Policyjne Centrum Dowodzenia codziennie
przesyłał do Biura Kontroli KGP szczegółowe meldunki doraźne, terminowe i zbiorcze
z przedmiotowej operacji policyjnej, dotyczące zaangażowanych sił i środków, ewentualnych
zagrożeń przebiegu Turnieju, jak również wydarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
i porządek publiczny na terenie kraju. Powyższe dokumenty Wydział Analizy Strategicznej Biura
Kontroli KGP poddawał szczegółowej analizie, a w razie potrzeby dane w nich zgromadzone
wykorzystywano do sporządzania i/lub uzupełniania Meldunków Dobowych oraz podejmowania
działań właściwych dla roli i merytoryki pracy Biura Kontroli KGP.
Proces zarządzania informacjami w Biurze Kontroli KGP, w trakcie zabezpieczania
turnieju w ramach operacji policyjnej pod krypt. „HAT TRICK 2012”, składał się z następujących
działań:
 pozyskiwanie informacji;
 przetwarzanie informacji;
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 rozpowszechnianie informacji.
 system meldunkowy.
Łącznie
w Punkcie
Koordynacyjnym
Biura
Kontroli
KGP sporządzono
19 Meldunków Dobowych, w których odnotowano i prowadzono czynności wobec 36 wydarzeń
spośród 6 przyjętych w Planie funkcjonowania Biura Kontroli KGP kategorii.
W celu sprawnego zarządzania informacjami przyjęto sposób ich codziennego
dokumentowania i dystrybucji poprzez:
 odprawy służbowe kierownictwa Biura Kontroli KGP z naczelnikami podległych
im wydziałów;
 analizowanie dokumentacji (tj. meldunków dobowych i doraźnych) przekazywanej
z Policyjnego Centrum Dowodzenia;
 analizowanie i przetwarzanie danych zamieszczanych w meldunkach dobowych
przekazywanych przez Wydziały Kontroli KWP/KSP;
 przygotowywanie meldunków dobowych do przedłożenia Komendantowi Głównemu Policji.
W okresie realizacji przez Policję zadań w ramach operacji „HAT TRICK 2012” zadania
Biura Kontroli KGP oraz Wydziałów Kontroli KWP/KSP dotyczyły między innymi monitorowania
wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów wg kategorii:
 wydarzenia z użyciem broni palnej (użycie broni, oddanie strzałów ostrzegawczych, utrata
broni, utrata amunicji);
 wydarzenia związane z użyciem środków przymusu bezpośredniego, przez pododdziały
zwarte Policji, indywidualnie przez policjanta/ów w wyniku, których doszło do śmierci lub
zranienia;
 wydarzenia związane z bezpieczeństwem w komunikacji (spowodowanie wypadku
pojazdem służbowym/prywatnym po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości,
spowodowanie kolizji drogowej pojazdem służbowym/prywatnym po użyciu alkoholu lub
w stanie nietrzeźwości, prowadzenie pojazdu służbowego/prywatnego po użyciu alkoholu
lub w stanie nietrzeźwości, wydarzenia w czasie eskort policyjnych VIP, przejazdu kolumn:
policyjnych i samochodowych przewożących kibiców oraz przemarszu kolumn kibiców).
Łącznie w Punkcie Koordynacyjnym Biura Kontroli KGP odnotowano i prowadzono
czynności w sprawie 36 wydarzeń w 6 przyjętych w Planie funkcjonowania Biura Kontroli KGP
kategoriach.
Oceniając działalność Biura Kontroli KGP w czasie trwania Turnieju, należy również
podkreślić bardzo dobrą współpracę i wymianę informacji pomiędzy Wydziałami Kontroli
KWP/KSP a Biurem Kontroli KGP, która skutkowała sprawną realizacją zadań wynikających
z Planu funkcjonowania Biura Kontroli KGP oraz rzetelnym i terminowym prowadzeniem
ustaleń.
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XXIII. PODSUMOWANIE
 ocena przygotowań,
Policja w procesie przygotowań do zabezpieczenia Turnieju skorzystała z doświadczeń
i dobrych praktyk policji biorących udział w przygotowaniu tego rodzaju imprez w latach
wcześniejszych, w szczególności Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2006 roku w Niemczech
i Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2008 roku w Austrii i Szwajcarii. Polscy policjanci brali
udział w zabezpieczeniu tych wydarzeń w ramach zagranicznych sił wsparcia.
Wzorując się rozwiązaniami poprzedników przyjęto filozofię działania, przygotowano do działań
policjantów opiekunów reprezentacji narodowych, policjantów-spottersów, w tym Spotters Team
Polska (policjantów-spottersów polskiej reprezentacji narodowej), opiekunów delegacji
zagranicznych, przygotowano sztab, w którym skoordynowano działania Policji w całym kraju
oraz międzynarodową współpracę i wymianę informacji podczas Turnieju. Cały proces
przygotowań opracowany został i prowadzony był zgodnie z systemem zarządzania
projektowego i wprowadzony do systemu PPM Clarity, który administrowany był przez PL 2012
Spółkę z o. o.
Przygotowanie i realizacja zabezpieczenia Turnieju została bardzo wysoko oceniona
przez biorących udział w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego przedstawicieli
delegacji zagranicznych. Podkreślono profesjonalizm w działaniu, szczegółowe planowanie
realizacji składowych przedsięwzięć, doskonałą koordynację działań w skali kraju w oparciu
o Policyjne Centrum Dowodzenia. Jednocześnie wskazywano na doskonałą współpracę
pomiędzy Policją a innymi służbami, podmiotami i instytucjami zaangażowanymi w zapewnienie
bezpieczeństwa tego wydarzenia. Wysoko ocenione zostało również przygotowanie i realizacja
międzynarodowej współpracy i wymiany informacji, również w oparciu o Policyjne Centrum
Dowodzenia.
Interdyscyplinarna współpraca i wymiana informacji w trakcie procesu przygotowań
ze wszystkimi interesariuszami zapewnienia bezpieczeństwa podczas Turnieju miała istotny
i kluczowy wpływ na efekty prowadzonych podczas tego wydarzenia działań i realizację
zaplanowanych przedsięwzięć.

 ocena realizacji działań policyjnych,
Podsumowując policyjne zabezpieczenie Turnieju i porównując stan
bezpieczeństwa
i
porządku
publicznego
w
poprzednich
mistrzostwach,
sytuację w Polsce należy ocenić, jako bardzo dobrą.
Działania podejmowane przez Policje, w szczególności w dniu 12 czerwca br. były
adekwatne do zagrożeń i realizowane w formie stosownej do zidentyfikowanych ryzyk.
Policja wykazała aktywność nie tylko w działaniach prewencyjnych, ale również poprzez pracę
policjantów pionów operacyjnych, zespołów monitorujących, spottersów oraz policyjnych
delegacji zagranicznych. Nasze działania cechowała aktywność, szybka reakcja na incydenty
oraz dynamiczne zarządzanie siłami i środkami. W trakcie operacji dynamicznie
przemieszczano dodatkowo kilkutysięczne związki taktyczne. Takie działania pociągały za sobą
konieczność zapewnienia bazy noclegowej oraz pełnego wyżywienia. Zadanie to zostało
zrealizowane jednak nie we wszystkich przypadkach, jakość warunków pobytowych oraz usług
dostarczanych przez podmioty zewnętrzne była zadowalająca.
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Każdego dnia w Miastach Gospodarzach pełniło służbę około 6 tysięcy policjantów.
Wyjątkami były dni 12 i 16 czerwca br., (mecze Polska/Rosja, Grecja/Czechy i Rosja/Grecja,
Polska/Czechy), kiedy liczba zaangażowanych sił wzrosła do 14 i odpowiednio 16 tysięcy
policjantów.
Na bardzo dobrą ocenę zasługuje obszar współpracy i wymiany informacji na poziomie
międzynarodowym. Jedynie w kontaktach z partnerem ukraińskim, pomimo wcześniejszych
uzgodnień, można odczuwać niedosyt informacyjny. Praktycznie jedynymi źródłami informacji
o sytuacji na Ukrainie byli dwaj oficerowie łącznikowi pracujący w PICC w Kijowie, oficerowie
polskiej Policji akredytowani przy polskiej ambasadzie w Kijowie oraz polska delegacja policyjna
pracująca we Lwowie. Milicja Ukrainy nie przesyłała raportów sytuacyjnych (wszyscy oficerowie
zagraniczni pracujący w PCD otrzymywali codziennie wszystkie meldunki terminowe), a wiedza
oficerów MSW Ukrainy pracujących w Policyjnym Centrum Dowodzenia była powierzchowna.
Na poziomie dobrym, aczkolwiek niezadowalającym, należy ocenić współpracę
ze stroną prywatną - organizatorem Turnieju w Polsce. Poczynione ustalenia nie były
realizowane w pełni, liczba akredytacji udostępnionych Policji okazała się niewystarczająca
do pełnej realizacji zadań, a w pewnych sytuacjach zauważalny był brak zrozumienia
i współpracy. Podejmowano próby korygowania działań jednak nieobecność przedstawicieli
organizatora na odprawach przed i po meczowych nie ułatwiała sprawy.
Wyniki badań Centrum Badania Opinii Społecznej
Aż 66% dorosłych Polaków odczuwa dumę z pracy Policji podczas UEFA EURO 2012
– to wyniki ankiety przeprowadzonej przez Centrum Badania Opinii Społecznej na początku
lipca 2012 roku. Jeszcze w maju takich odpowiedzi udzielono aż o 22 punktów procentowych
mniej. To jeszcze jeden dowód na to, że ogromne przedsięwzięcie, jakim było zabezpieczenie
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, zakończyło się dla nas sukcesem.
W dniach 5 – 12 lipca 2012 roku Centrum Badania Opinii Społecznej zrealizowało
badanie dotyczące Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
Badanie to przeprowadzono na reprezentatywnej próbie losowej 960 dorosłych Polaków.
Badanych zapytano między innymi o ocenę pracy Policji i innych służb mundurowych.
66% badanych deklaruje, że jest dumna z pracy tych służb, natomiast wstyd jest udziałem
4% respondentów.
Jednocześnie można zauważyć, porównując bieżącą edycję badania do edycji majowej,
w której przewidywano czy praca Policji i innych służb mundurowych będzie powodem do dumy
czy też wstydu, dużą różnicę między odsetkami wskazań na poczucie dumy z pracy tych służb.
Różnica ta wynosi 22 punkty procentowe.

Źródło: www.policja.pl
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 ocena realizacji „spec ustawy”
W dniach 1 i 13 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 31 sierpnia 2011
r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. nr 217, poz. 1280), której część przepisów obowiązywała już od 12 listopada 2011 r.
Oceniając realizację przepisów cyt. dokumentu prawnego podkreślić należy, że znowelizowana
ustawa zagwarantowała otoczenie prawne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa
i porządku publicznego podczas Turnieju i imprez mu towarzyszących. Umożliwiła także
skuteczne działanie instytucji i podmiotów zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa
i egzekwowanie prawa w związku z tym wydarzeniem. Była ona również realizacją zobowiązań
wynikających ze zgłoszonych wobec UEFA gwarancji rządu Rzeczypospolitej Polskiej w fazie
kandydowania przez Ukrainę i Polskę do organizacji Turnieju.
Przedmiotowa ustawa zmieniła także kodeksy: karny, postępowania karnego, karny
wykonawczy, wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy: o Policji,
o ochronie granicy państwowej, o broni i amunicji oraz o wykonywaniu kary pozbawienia
wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.
Komenda Główna Policji oraz jednostki organizacyjne Policji w kraju oceniły bardzo
dobrze realizację zapisów tego aktu prawnego oraz wykonywanie przez Policję zadań
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju i imprez towarzyszących.
Przy formułowaniu oceny realizację przepisów ustawy uwzględniono między innymi:
 dodanie do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych nowego rozdziału 9a Zapewnienie
bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012.
Rozdział zawierał przepisy porządkowe określające uprawnienia służb porządkowych,
w tym Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu
podczas Turnieju;
 stwierdzone zgodne z przepisami ustawy rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia
na przeprowadzenie imprezy masowej;
 rozszerzenie definicji imprezy masowej o tzw. strefy publicznego oglądania transmisji
z meczów;
 rzetelne prowadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez
masowych;
 stworzenie podstawy prawnej do przedłużenia czasu służby funkcjonariuszy Policji oraz
wypłacenia rekompensaty funkcjonariuszom, których czas służby został przedłużony
z uwagi na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa lub porządku
publicznego;
 umożliwienie modyfikacji rozwiązań dotyczących systemów identyfikacji uczestników
meczów piłki nożnej;
 wprowadzenie nowych rozwiązań w
gromadzonych w systemach identyfikacji;

zakresie

przetwarzania

danych

osobowych

 udostępnienie Policji w ramach zapewnienia bezpieczeństwa Turnieju pobieranie,
uzyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, o osobach
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Turnieju,
a także na wniosek UEFA sprawdzanie osób ubiegających się o akredytację umożliwiającą
wstęp do określonych stref, w zakresie możliwości stwarzania przez te osoby zagrożenia dla
bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Turnieju (tzw. police screening).
Działania takie pozwoliły ograniczyć dostęp do określonych przez UEFA stref osobom,
które w opinii organizatora nie powinny mieć do nich dostępu;
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 zapewnienie organom państwa natychmiastowej pomocy tłumaczy przysięgłych w trakcie
imprez z dużą liczbą gości zagranicznych, gdzie istniało podwyższone ryzyko, że dojdzie
do naruszeń prawa poprzez zobowiązania tłumacza do pozostawania na czas niezbędny
w gotowości do wykonywania czynności na żądanie sądu, prokuratora lub Policji.
W ocenie Komendy Głównej Policji, Policja wywiązała się rzetelnie z nałożonych na nią
obowiązków w zakresie wydawania opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych
do zabezpieczenia Turnieju i imprez mu towarzyszących, zastrzeżeniach do stanu technicznego
obiektów (terenów) oraz o przewidywanych zagrożeniach. Opinie wydane zostały
po przeprowadzeniu rzetelnej oceny złożonych przez organizatorów dokumentów,
przeprowadzeniu lustracji obiektów i sporządzeniu analiz ryzyka, określającej przewidywane
zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, mogące wystąpić w związku z Turniejem.

 wnioski,

Podczas spotkania Komitetu do spraw Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, podsumowującego zabezpieczenie tego
wydarzenia, Policja w sprawozdaniu w ramach kluczowych wniosków i rekomendacji
podkreśliła, że:
 Wysoko należy ocenić współdziałanie i wymianę informacji z innymi służbami, podmiotami
i instytucjami zaangażowanymi w bezpieczeństwo tego wydarzenia, również w Policyjnym
Centrum Dowodzenia;
 Zintegrowane podejście i koordynacja w Policyjnym Centrum Dowodzenia umożliwiło
interdyscyplinarne zarządzanie ryzykiem i sprawną dystrybucję informacji;
 Wysoki poziom motywacji i zaangażowania policjantów i pracowników Policji zapewnił
powodzenie prowadzonej operacji policyjnej;
 Wykorzystanie dobrych praktyk i doświadczeń ze współpracy międzynarodowej zwiększyło,
jakość działań Policji (Spotters Team Polska, filozofia działania polskiej Policji podczas
Turnieju, TSLO, zarządzanie projektowe, struktury koordynujące);
 Powołanie wojewódzkich zespołów interdyscyplinarnych – platforma wymiany informacji
i koordynacji działań w obszarze meczów piłki nożnej;

 projekty działań,
Obiekt Policyjnego Centrum Dowodzenia na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie:
 wykorzystanie obiektu Policyjnego Centrum Dowodzenia mieszczącego się na terenie
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na potrzeby realizacji procesu dydaktycznego
i szkoleń specjalistycznych prowadzonych w Policji.
 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej w budynku Policyjnego Centrum Dowodzenia
bez zmian.
 Wykorzystanie pomieszczeń w strefie niejawnej obiektu Policyjnego Centrum Dowodzenia
na potrzeby kancelarii tajnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
 W przypadku prowadzenia działań Policji w sytuacjach kryzysowych oraz innych
zakrojonych na szeroką skalę operacji policyjnych obejmujących przedsięwzięcia, w których
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uczestniczy szereg podmiotów (policyjnych i pozapolicyjnych, w tym międzynarodowych)
przeznaczenie obiektu Policyjnego Centrum Dowodzenia do działań, jako centralny sztab
policyjny z zadaniami i strukturą zbliżoną do struktury sztabu Dowódcy Operacji Policyjnej
pod krypt. „HAT TRICK 2012”, adekwatną do zaistniałych sytuacji i organizowanych
przedsięwzięć.
 Mając na uwadze infrastrukturę i przeznaczenie obiektu Policyjnego Centrum Dowodzenia,
ujęcie go w dokumentacji planistycznej na cele strategiczne Komendanta Głównego Policji
w obszarze zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych Policji.
Zmiana taktyki działania oddziałów/pododdziałów Policji
 Wypracowanie i wdrożenie nowej taktyki działania oddziałów/pododdziałów Policji.
Wystąpienie z wnioskiem w tej sprawie do Biura Kadr i Szkolenia KGP, powołanie zespołu
ekspertów składających się z przedstawicieli Głównego Sztabu Policji KGP, Biura Kadr
i Szkolenia KGP, Szkól Policji oraz ekspertów merytorycznych komend wojewódzkich
(Stołecznej) Policji. Zmiana taktyki działania oddziałów/pododdziałów Policji przyczyni się
do zwiększenia efektywności i skuteczności prowadzonych działań, co potwierdzone zostało
podczas zabezpieczenia przebiegu Turnieju.

 dobre praktyki,
Na podstawie doświadczeń policjantów komend wojewódzkich oraz Komendy Stołecznej
Policji, za tzw. „dobre praktyki” można uznać:
 zaangażowanie w kwestie organizowania imprezy oraz planowania zabezpieczenia
podmiotów administracji rządowej i samorządowej poprzez utworzenie „grup roboczych”,
w pracach których uczestniczyli przedstawiciele: komend wojewódzkich Policji, Komitetu
Organizacyjnego EURO 2012, Biura Prezydenta Miasta ds. Sportu i EURO 2012, Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Miejskiego Komitetu Medycznego dot.
zabezpieczenia medycznego EURO, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Izby Adwokackiej, Straży Granicznej, PKP,
SOK. W trakcie spotkań grup roboczych podejmowano szereg uzgodnień między innymi
w zakresie bezpieczeństwa na stadionie, strefach kibica, centrach pobytowych w tym
również dotyczące infrastruktury drogowej i komunikacyjnej;
 powoływanie Miejskich Sztabów Operacyjnych, skupiających w jednym miejscu osoby
decyzyjne z wielu zaangażowanych w zabezpieczeniu podmiotów: służb mundurowych
wspólnie z dyżurnym Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dyżurnym
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (Wydziałem Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego), dyżurnym Inżynierem Miasta.
Współdziałanie przyczyniło się do lepszej wymiany informacji oraz szybszego
podejmowania działań przy wystąpieniu zdarzeń, które wymagały podjęcia interwencji
poszczególnych służb;
 regularne, codzienne posiedzenia Sztabu, na których analizowano stan przygotowań miasta
do organizacji Turnieju we wszystkich obszarach (analiza przebiegu dnia poprzedniego oraz
planowane działania na dzień kolejny), sporządzenie wykazu zadań do realizacji przez
zaangażowane jednostki organizacyjne w ramach ich kompetencji oraz monitorowanie
realizacji tych zadań, bieżące analizowanie ryzyka związanego z Turniejem
oraz podejmowanie decyzji mających na celu rozwiązywanie pojawiających się problemów;
 funkcjonowanie „Spotters Team Poland”. Funkcjonariusze swoim zaangażowaniem,
doświadczeniem i wiedzą na temat kibiców, podkreślili ich ogromną rolę i niezbędność przy
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zabezpieczeniu tego typu imprez. Wskazany jest dalszy rozwój i doskonalenie
funkcjonariuszy w ramach „Spotters Team Poland”;
 utrzymywanie stałego kontaktu z Prezesami Sądów w celu zapewnienia na czas
prowadzonych działań dyspozycyjności składów orzekających w sprawach o przestępstwa
i wykroczenia (tryb przyspieszony);
 przeniesienie części osadzonych do Zakładów Karnych na terenie województwa tak,
aby zapewnić miejsca dla osób zatrzymanych w związku z Turniejem na terenie miasta
organizatora;
 wyposażenie policjantów kierowanych do służby na stadionach, którzy posiadają
umundurowanie nowego wzoru, w błękitne kamizelki odblaskowe na wzór spottersów,
które nie będzie powodowało upodobniania się ze służbą organizatora;
 przygotowanie tzw. „poufnych” telefonów, co umożliwiło kontakt wewnętrzny bez
konieczności używania obciążanych linii telefonicznych;
 przygotowanie warunków obiegu informacji wewnętrznej między sztabami dowódcy
podoperacji, a przedstawicielem prasowym w strefie Fun oraz centrum prasowo
– informacyjnym, infolinią oraz tłumaczami oraz pomiędzy sztabem podoperacji,
a Policyjnym Centrum Dowodzenia, przy wykorzystaniu między innymi poczty
elektronicznej;
 wprowadzony system monitorowania mediów pozwolił wychwytywać na bieżąco nieścisłości
w podawanych informacjach, co umożliwiało szybką reakcję;
 powołanie Zespołu Antykonfliktowego (ZAK), który w pełni sprawdził się w działaniach,
a obecność ZAK zmniejszyła ilość sytuacji konfliktowych, które mogły być wywoływane
przez kibiców pochodzących z zagranicy, jak i z Polski. Obecność policjantów ZAK
spowodowała pozytywną ocenę mediów, zwłaszcza w kontekście stosowania przez Policję
filozofii 3 x T;
 stworzenie Zespołów Zadaniowych na podstawie funkcjonowania Grup Realizacyjnych
z terenu województwa, jak i grup wsparcia ze struktur OPP. Pododdziały te w czasie
Turnieju w sposób wzorowy wykonywały postawione przed nimi zadania, a w miejscu
pełnienia przez nie służby nie doszło do zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Szkolenie Zespołów odbywało się na stadionie, co pozwoliło im zapoznać się ze strukturą
obiektu;
 zlecenie wyznaczonym dowódcom podoperacji/odcinków sporządzenia wstępnych kalkulacji
sił będących w ich dyspozycji oraz sił niezbędnych do zabezpieczenia poszczególnych
przedsięwzięć. Powyższe rozwiązanie z dużym wyprzedzeniem umożliwiło kierownikom
jednostek i komórek organizacyjnych zaplanowanie siły do normalnego funkcjonowania
podległej jednostki/komórki oraz wydzielenia sił do realizacji zabezpieczenia
przedsięwzięcia.
 zlecenie wyznaczonym dowódcom podoperacji/odcinków sporządzenie wstępnych
koncepcji (planów) zabezpieczenia podległych im obszarów, rejonów. Po przeprowadzeniu
analizy sporządzonych koncepcji, wskazanie uwag, sugestii oraz konieczności naniesienia
poprawek. Powyższe umożliwiło wypracowanie przez komórki/jednostki rzetelnych
i
optymalnych
planów
zabezpieczenia
poszczególnych
przedsięwzięć.
Wskazanie z wyprzedzeniem zadań oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ich
realizację umożliwiło właściwe przygotowanie się do wyzwania i przeniosło się w sposób
zdecydowanie pozytywny na profesjonalne zabezpieczenie całego przedsięwzięcia.
 dostosowanie struktury Sztabu Dowódcy Operacji/Podoperacji do charakteru
i specyfiki planowanych działań (rozbudowa pomieszczeń sztabowych, zadysponowanie
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dodatkowych stanowisk pracy, doposażenie w sprzęt informatyczny oraz biurowy,
jak również zwiększenie w sposób znaczny składu obsługi sztabowej);
 wyznaczenie z wyprzedzeniem w sposób imienny osoby do koordynacji najważniejszych
obszarów działań;
 opracowanie specjalnych ceduł dla policjantów, którzy pełnili służbę przy lub na tak dużym
obiekcie, jakim jest Stadion Narodowy w Warszawie. W cedułach zawarto nie tylko zadania
dla policjantów, ale także m.in. informację o rozmieszczeniu sektorów na stadionie, drogach
dojścia do poszczególnych rejonów stadionu oraz o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej
wokół stadionu. Powyższe miało wpływ na właściwe przygotowanie policjantów do specyfiki
pełnionej służby, jak również w sposób pozytywny wpłynęło na wizerunek stołecznej Policji;
 przydzielanie Dowódcom podoperacji/odcinków tych samych sił w każdym dniu realizacji
zabezpieczenia (poza dniami wolnymi od służby) oraz kierowanie policjantów w te same
rejony. Powyższe dotyczy przede wszystkim sił przydzielonych z innych jednostek z terenu
kraju;
 zapewnienie w trakcie odpraw do służby w formie multimedialnej, wizualnej informacji
o miejscu pełnienia służby, obiekcie czy miejscu prowadzenia działań, ze wskazaniem
rejonu lub rejonów i charakterystyki prowadzonych działań;
 przygotowywanie codziennej zespolonej (przy współpracy komórek pionu operacyjnego),
dynamicznej analizy ryzyka, umożliwiającej właściwe zagospodarowanie posiadanych sił
i środków poprzez kierowanie w rejony najbardziej zagrożone;
 zapewnienie właściwego wsparcia logistycznego w szczególności związanego
z zapewnieniem potrzeb i odpoczynku zaangażowanych sił i środków. Na tę potrzebę
w trakcie Turnieju, wyznaczono „opiekunów” - koordynatorów ds. zabezpieczenia
logistycznego dla każdego z obiektów przeznaczonych do zakwaterowania i wyżywienia
policjantów;
 wykorzystanie możliwości kompleksowego doskonalenia zawodowego policjantów
planowanych
do
zabezpieczenia
turnieju,
celem
ich
przygotowania
do właściwego/pożądanego wykonywania stawianych przed policjantami zadań, chociażby
w kontekście praktycznego stosowania filozofii 3 x T;
 ważną rolę odgrywał sposób dyslokacji służby w obrębie strefy kibica - znaczne natężenie
służby patrolowej w trakcie napełniania strefy patrolami pieszymi (w nowym wzorze
umundurowania) dawało w czasie Turnieju poczucie wysokiego poziomu bezpieczeństwa
oraz troski i przyjaznego nastawienia do kibiców;
 trafnym rozwiązaniem wydaje się być działanie polegające na podzieleniu sił policjantów
„przyjaźnie umundurowanych” na dwa zespoły. Pierwszy pełnił służbę w pierścieniu
zewnętrznym stadionu, drugi bezpośrednio na obiekcie. Aktywnie pełniona służba przez
tych policjantów spełnia zadania oddziaływania prewencyjnego.

 dobre praktyki – rekomendacje międzynarodowe
 tworzenie zintegrowanych struktur dowodzenia agregujących przedstawicieli podmiotów
odpowiedzialnych za realizację działań w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego
– pod przewodnictwem Policji;
 wykorzystywanie dedykowanych narzędzi informatycznych do budowy elektronicznego
systemu przekazywania informacji i raportowania;
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 wykorzystywanie wydzielonych narzędzi internetowych do gromadzenia informacji oraz
przygotowywania raportów pre- i after meczowych, z dostępem on – line;
 ścisła współpraca z policyjnymi organizacjami INTERPOL i EUROPOL;
 wykorzystywanie systemu wideokonferencyjnego do realizacji procesu dowodzenia na
poziomie krajowym i międzynarodowym, w systemie odpraw i briefingów;
 utworzenie profesjonalnych, narodowych zespołów spottersów i wprowadzenie
paneuropejskiego modelu kształcenia i wymiany doświadczeń.

Opracowano w Wydziale Operacyjnym Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji na podstawie raportów
cząstkowych dowódców podoperacji, członków Sztabu Dowódcy operacji pod kryptonimem „HAT TRICK 2012”
oraz materiałów własnych.
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