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Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.06.2017 r. (data wpływu 14.06.2017 r.) 

nr VII.617.1.2017.MKS, dotyczące posługiwania się przez policjantów kamizelkami 

charakterystycznymi dla przedstawicieli mediów podczas meczu piłki nożnej rozegranego 

w dniu 02.06.2017 r. na stadionie w Chorzowie, pomiędzy drużynami Ruchu Chorzów 

i Górnika Łęczna, uprzejmie informuję, że czynności podjęte przez Policję uwarunkowane były 

realnym zagrożeniem zdrowia i życia osób uczestniczących w tym sportowym wydarzeniu. 

W drugiej połowie wyżej wskazanego meczu piłkarskiego grupa kibiców odpaliła 

kilkadziesiąt rac świetlnych, rzucając nimi w zawodników oraz pracowników ochrony. Duża 

część odpalonych rac upadła na murawę boiska. Ponadto kilkudziesięciu kibiców wydostało się 

z sektorów przeznaczonych dla widzów oraz zmierzało w stronę budynku zarządu klubu 

i pomieszczeń socjalnych. 

W ramach działań Policji związanych z zabezpieczeniem tej imprezy, policjanci 

z zespołu monitorującego przebywali na stadionie w strefie przeznaczonej dla osób filmujących 

oraz robiących zdjęcia i byli ubrani w kamizelki obsługi. Mieli oni za zadanie rejestrowanie 

i obserwowanie wydarzeń w trakcie trwania spotkania. Podczas przedmiotowego meczu to 

właśnie funkcjonariusze z zespołu monitorującego zauważyli przygotowania kibiców do 

wtargnięcia na murawę boiska. Służba porządkowa nie była w stanie zapanować nad zaistniałą 

sytuacją, w związku z powyższym o podjęcie działań, mających na celu przywrócenie porządku 

na stadionie, została poproszona Policja. 



Policjanci z zespołu monitorującego szybko i skutecznie podjęli czynności zmierzające 

do przywrócenia porządku w związku z zakłóceniem przebiegu wskazanego meczu piłki nożnej 

oraz zapobiegli dalszym niezgodnym z prawem zachowaniom kibiców, w tym bezpośredniemu 

atakowi na piłkarzy, jak również uniemożliwili przedostanie się na murawę boiska większej 

grupie kibiców. 

W wyniku podjętych czynności zatrzymano 6 osób, którym przedstawiono zarzuty 

z art. 60 ust. 11 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. 

Sąd Rejonowy w Chorzowie, po rozpatrzeniu spraw w trybie przyśpieszonym, 

uznał wszystkich zatrzymanych winnymi zarzucanych im czynów i ukarał karami grzywny 

oraz zakazu wstępu na imprezy masowe na terytorium RP na okres 2 lat. 

W tym miejscu należy wskazać, iż nadrzędnym celem działań Policji związanych 

z zabezpieczaniem imprez sportowych jest ochrona życia i zdrowia osób w nich 

uczestniczących, w tym także przedstawicieli środowisk dziennikarskich, przed bezprawnymi 

zamachami naruszającymi te dobra. 

Działania Policji w przedmiotowym przypadku nie miały na celu „podszywania się" 

pod dziennikarzy, jak również prowokowania wobec nich agresywnych zachowań ze strony 

uczestników imprezy masowej oraz narażenia na utratę zaufania społecznego. Zaznaczam, iż 

opisana sytuacja nie jest stałym elementem taktyki działań Policji. Jednocześnie wyjaśniam, że 

używanie przez funkcjonariuszy kamizelek typowych dla przedstawicieli mediów jest 

dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa w szczególności art. 20a ustawy 

z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Zastosowanie przedmiotowych kamizelek do maskowania 

obecności policjantów przebywających na terenie stadionu minimalizowało ryzyko ujawnienia 

ich obecności na stadionie i umożliwiało skuteczną obserwacje kibiców oraz niezwłoczną 

reakcję na zagrożenie bezpieczeństwa uczestników tej imprezy. 

Pragnę zaznaczyć, iż opisana sytuacja nie jest stałym elementem praktyki Policji. 

Przedstawione przez Pana sugestie zostaną uwzględnione w przyszłości, w taktyce i formach 

działań Policji prowadzonych w ramach zabezpieczania imprez masowych. 
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