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Wy brane aspekty bezpie czeñstwa kibiców
pi³kar skich pod czas roz gryw ek eks trak lasy

– ocena po ziomu be zpie czeñstwa1

Wpro wad zenie

Zgod nie z ustaw¹ z 20 ma r ca 2009 r. o bez pie cze ñ stwie im prez ma so wych2,
im pre zy ma so we mo ¿e my po dzie liæ na dwa ro dza je: im pre zy ma so we arty stycz -
no-ro zryw kowe oraz ma so we im pre zy spo r to we, w tym mecze pi³ki no ¿ nej. 

Ma so we im pre zy spo r to we od by waj¹ce siê na sta dio nach pi³ka r skich to nie tyl -
ko wspó³za wod ni c two spo r to we, ale to prze de wszy stkim wi do wi sko ogl¹dane
z try bun przez ki bi ców pi³ka r skich, pod czas któ re go w wy ni ku po ja wie nia siê
ró ¿ ne go ro dza ju za gro ¿eñ mo¿e dojœæ do usz czer b ku na zdro wiu, a w skra j nych
przy pa d kach na wet do utra ty ¿y cia. Na orga ni za to rach tego typu im prez, gro -
madz¹cych czê sto ki l ka, ki l ka na œcie ty siê cy wi dzów, spo czy wa odpo wie dzia l noœæ 
za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa wszy stkim jej ucze st ni kom.

Jed na k ¿e na przy go to wa nie za bez pie cze nia me czów pi³ki no ¿ nej pod wzglê -
dem bez pie cze ñ stwa jej ucze st ni ków ma wp³yw wie le ró ¿ nych czyn ni ków za le ¿ -
nych miê dzy in ny mi: 
l od re gu la cji pra wnych, 

W ar ty kule przed sta wiono za³o¿enia sta tut owej pra cy na ukowo-ba dawc zej 

do tycz¹cej wy bran ych as pekt ów be zpie czeñstwa ki biców pi³ki no ¿nej pod -

czas roz gryw ek Eks trak lasy S.A. Pre zent owa ne za³o¿e nia ukaz uj¹ meto dykê 

pra cy Ka ted ry In ¿yn ierii Be zpi eczeñstwa nad jed nym z klu czow ych, a za -

raz em bar dzo noœ nych me dialn ie za gadni eñ do tycz¹cych bez pieczn ego

przeprowadzenia sportowych imprez masowych.

S³owa klu czowe: pi³ka no¿ na, mecz, im preza ma sowa, be zpi eczeñstwo,

ki bic.

 
ei

 n
ei

 w
ó

m
O

 
D

A
E

L

1  Ar ty ku³ przy go to wa ny na pod sta wie za³o¿eñ pra cy nauko wo-ba da w czej w 2013/2014 r. pt. „Wy -
bra ne aspe kty bez pie cze ñ stwa ki bi ców pi³ka r skich pod czas roz gry wek Ekstra kla sy – oce na po zio mu
bez pie cze ñ stwa”. Nu mer te ma tu: S/E - 422/6/13.

2  Usta wa z 20 ma r ca 2009 r. o bez pie cze ñ stwie im prez ma so wych (DzU z 2009 r., nr 62, poz. 504
z póŸn. zm.).



l ww. orga ni za to rów im pre zy, 
l spra w ne go dzia³ania s³u¿b porz¹dko wych i info rma cy j nych, a ta k ¿e s³u¿b

wspó³dzia³aj¹cych w za bez pie cze niu me czu, 
l wspó³pra cy ki bi ców z orga ni za to rem itp.

Im p li ku je to ko nie cz noœæ pro wa dze nia dzia³añ za bez pie czaj¹cych na wie lu
p³asz czy z nach jed no cze œ nie. Po dej mo wa nie dzia³añ za pobie ga w czych wy ra ¿o -
nych w po sta ci pro wa dzo nych d³ugo fa lo wo pro gra mów pre wen cji i przy go to wa -
nia im prez po win ny byæ po prze dzo ne eli mi no wa niem mo ¿ li wo œci za gro ¿e nia na
eta pie pla no wa nia obie któw spo r to wych. Nie za wsze jed nak jest to mo ¿ li we i sku -
te cz nie rea li zo wa ne. Wów czas, w kon kre t nej sy tu a cji, wy ma ga ne jest do sto so wa -
nie do tego, co ist nie je re a l nie. Trud noœæ ad ap ta cji do za sta nych wa run ków do dat -
ko wo wy ni ka z fa ktu, i¿ or ga ni za tor ni g dy do ko ñ ca nie jest w sta nie prze wi dzieæ
tego, kto we Ÿmie udzia³ w im pre zie ma so wej oraz w jaki spo sób bê dzie siê za cho -
wy wa³. Samo wp³ywa nie na za cho wa nia gro madz¹cych siê ki bi ców przez orga ni -
za to ra i s³u¿by wy ko nuj¹ce zda nia w jego imie niu jest ty le¿ samo isto t ne, co trud -
ne. Wy ni ka to z miê dzy in ny mi z ko nie cz no œci: 
l za po bie ¿e nia osi¹gniê cia przez gru pê ki bi ców jed no œci umys³owej, two rze nia

zbio ro wo œci lu dz kiej przy bie raj¹cej po staæ t³umu zor gani zowa ne go (t³umu
psy cholo gicz ne go),

l do bo ru sku te cz nych form info r mo wa nia i spo so bów za cho wa nia (in stru kcji po -
stê po wa nia) ucze st ni ków im pre zy w ra zie po ja wie nia siê kon kre t nych za gro ¿eñ. 
Wspó³pra ca pod mio tów wy ko nuj¹cych za da nia orga ni za to ra z s³u¿ ba mi

wspó³dzia³aj¹cymi oraz ki bi ca mi wy ra ¿a siê ta k ¿e przez prze ka zy wa nie bie ¿¹-
cych in fo r ma cji przez s³u¿by porz¹dko we i info rma cy j ne (w tym przez in sta la cje
nag³aœ niaj¹ce) – i jest nie ty l ko spo so bem na ewen tu a l ne za po bie ¿e nie wy bu cho -
wi pa ni ki, ale re a l nie przy czy nia siê do zmnie j sze nia mo ¿ li wo œci po wsta nia ma -
so we go za gro ¿e nia, i ne ga ty w nych kon se k wen cji dla ¿y cia i/lub zdro wia. 

Ce lem na uko wym pra cy jest okre œle nie, w ja kim sto p niu roz wi¹za nia pra w ne,
te ch ni cz ne i orga niza cy j ne oraz indy widu a l ne po czu cie bez pie cze ñ stwa
wp³ywaj¹ na bez pie cze ñ stwo ki bi ców pi³ka r skich pod czas roz gry wek pi³ka r skich 
Ekstra kla sy od by waj¹cych siê na wy bra nych sta dio nach zlo kali zo wa nych w ró ¿ -
nych czê œciach kra ju.

1. Pro blemy ba dawc ze i zak³ad ane re zult aty

Pro blem ba da w czy pro je ktu okre œlo ny zo sta³ jako spra w dza l ny i roz strzy ga l -
ny. Roz strzy g niê cie oz na cza wyod rê b nie nie ta kiej wie dzy, zja wisk, sta nów, fa k -
tów, ¿e ka ¿ dy ele ment pro je ktu pod sta wio ny w mie j s ce nie wia do mej two rzy sen -
so w ne zda nie mog¹ce sta no wiæ roz wi¹za nie pro ble mu. Pro jekt opie ra siê na
ki l ku rów no cen nych ele men tach i wy ma ga od wnio sko da w cy po sta wie nia nie
jed nej, ale ki l ku tez/nie wia do mych stanowi¹cych istotê projektu:
 1. W ja kim sto p niu prze pi sy do tycz¹ce bez pie cze ñ stwa me czów pi³ki no ¿ nej za -

pe w niaj¹ bez pie cze ñ stwo ki bi com pi³ka r skim? 
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 2. W ja kim sto p niu li cz ba ki bi ców pi³ka r skich wp³ywa na po czu cie bez pie cze ñ -
stwa i liczbê obo wi¹zków orga ni za to ra?

 3. Jak bar dzo me cze pod wy ¿szo ne go ry zy ka wy ma gaj¹ od orga ni za to ra pod jê cia
do da t ko wych obo wi¹zków?

 4. Na ile pora wy ma ga od orga ni za to ra me czu pi³ki no ¿ nej pod jê cia do da t ko -
wych dzia³añ?

 5. Na ile du¿a jest ró ¿ ni ca w post rze ga niu bez pie cze ñ stwa przez ki bi ców pi³ka r -
skich i pod mio ty wy ko nuj¹ce za da nia zle co ne przez orga ni za to ra?

 6. Na ile isto t ny jest wp³yw re zu l ta tu osi¹ga ne go przez dru ¿y nê na za cho wa nie jej 
ki bi ców?

 7. Jak wzrost li cz by spo t kañ obe j rza nych na ¿ywo przez ki bi ców pi³ka r skich
wp³ywa na ich po czu cie bez pie cze ñ stwa na sta dio nie?

 8. Jaka jest za le ¿ noœæ po miê dzy cza sem opu sz cze nia sta dio nu a jego roz wi¹zania -
mi kon stru kcyj ny mi, wie kiem i po je mno œci¹?

 9. Jak re la cja ki bi ców z klu bem oraz ki bi ca mi dru ¿y ny prze ciw nej przek³ada siê
na bez pie cze ñ stwo ki bi ców ma sta dio nie?

10. Czy po pra wa bez pie cze ñ stwa ki bi ców uza le ¿ nio na jest od wpro wa dze nia no -
wych prze pi sów czy le p sze go egze k wo wa nia prze pi sów ist niej¹cych? 

Zak³ada ne re zu l ta ty pro je ktu obe j muj¹:
l Okre œle nie, w ja kim sto p niu prze pi sy do tycz¹ce bez pie cze ñ stwa za pe w niaj¹

bez pie cze ñ stwo ki bi com pi³ka r skim,
l Zde fi nio wa nie ró ¿ nic w obo wi¹zkach orga ni za to ra w za le ¿ no œci od ro dza ju

me czu,
l Usta le nie po zio mu po czu cia bez pie cze ñ stwa ki bi ców pi³ka r skich w za le ¿ no -

œci od ich do œwia d cze nia sta dio no we go,
l Okre œle nie re la cji po miê dzy po zio mem bez pie cze ñ stwa ki bi ców a bu dow¹,

wie ku i po je mno œci¹ sta dio nu,
l Przy go to wa nie opra co wa nia do tycz¹cego bez pie cze ñ stwa ki bi ców na sta dio -

nach pi³ka r skich Ekstra kla sy.

2. Ist niej¹cy stan wie dzy w za kres ie te matu ba dañ

Pro ble ma ty ka bez pie cze ñ stwa ucze st ni ków ma so wych im prez spo r to wych,
w tym me czów pi³ki no ¿ nej, mie œci siê w dys cy p li nie nauk o bez pie cze ñ stwie,
wchodz¹cych w sk³ad ob sza ru nauk spo³ecz nych i dzie dzi ny nauk spo³ecz nych,
utwo rzo nych uchwa³¹ Cen tra l nej Ko mi sji do Spraw Sto p ni i Tytu³ów z 28 sty cz -
nia 2011 r. zmie niaj¹c¹ uchwa³ê w spra wie okre œle nia dzie dzin na uki i dzie dzin
sztu ki oraz dyscyp lin na uko wych i ar ty sty cz nych3.

Wpra w dzie sama pro ble ma ty ka im prez ma so wych w Pol sce nie jest te ma tem
no wym, o czym œwia d czyæ mog¹ usta wy o bez pie cze ñ stwie im prez ma so wych
z 1997 i 2009 r. oraz ki l ka pu b li ka cji lite ra tu ro wych im po œwiê co nych, nie mniej
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3  Uchwa³a Cen tra l nej Ko mi sji do Spraw Sto p ni i Tytu³ów z 28 sty cz nia 2011 r. zmie niaj¹c¹
uchwa³ê w spra wie okre œle nia dzie dzin na uki i dzie dzin sztu ki oraz dys cy p lin na uko wych i ar ty sty cz -
nych (M.P. 2011 nr 14, poz. 149).



jed nak do ty ch czas ¿a den pod miot (ani pu b li cz ny, ani pry wa t ny) nie podj¹³ pró -
by okre œle niu po zio mu bez pie cze ñ stwa ki bi ców pi³ka r skich z jed no cze s nym
uwzglêd nie niem czte rech aspe któw (roz wi¹zañ pra wnych, orga niza cy j nych, za -
bez pie czeñ te ch ni cz nych oraz po czu cia bez pie cze ñ stwa) w tra kcie roz gry wek
pi³ka r skich na naj wy ¿szym szcze b lu krajo wym (li go wym) – na po zio mie Ekstra -
kla sy. Je dy ne do stê p ne na ryn ku krajo wym opra co wa nia w tym za kre sie, sta no -
wi¹ cz¹stko we ujê cie pro ble mu, nie wy cze r puj¹ te ma tu, sta no wi¹c fra g men ta-
ry cz ne Ÿród³a wie dzy, g³ów nie je dy nie w aspe kcie pra wnym albo te ch ni cz nym.
Ni nie j szy pro jekt sta no wi pró bê nie ty l ko ja ko œcio we go, ale rów nie¿ ilo œcio we go
okre œle nia po zio mu bez pie cze ñ stwa ki bi ców pi³ka r skich na sta dio nach, uw z glêd -
niaj¹c¹ wiek, stan te ch ni cz ny, po je mnoœæ sta dio nu, dzieñ tygodnia i porê, w ja -
kiej roz gry wa ny jest mecz oraz wp³yw obe j rza nej li cz by spo t kañ na ¿ywo i trój -
stron nej wspó³pra cy w uk³ad zie or ga ni za tor – s³u¿by wspo ma gaj¹ce – ki bic na
po czu cie bez pie cze ñ stwa ki bi ców. 

Ocze ki wa ne re zu l ta ty pro je ktu sta no wiæ bêd¹ wy ty cz ne dla sze ro kiej gru py
od bio r ców, tj. ki bi ców (rze czy wi s tych i po ten cja l nych), or ga nów wy daj¹cych ze -
z wo le nie na prze pro wa dzenie spo r to wej im pre zy ma so wej, jak¹ jest mecz pi³ki
no ¿ nej, orga ni za to rów me czów pi³ki no ¿ nej (Ekstra kla sa S.A., klubów pi³ka r -
skich, PZPN4) oraz œro do wi ska na uko we go.

Ko ñ co wym ele mentem pro je ktu jest opra co wa nie, przed sta wie nie i roz po w -
szech nie nie w jê zy ku pol skim (opcjo na l nie ta k ¿e w jê zy ku an gie l skim), opra co -
wa nia do tycz¹cego bez pie cze ñ stwa ki bi ców na sta dio nach pi³ka r skich Ekstra kla -
sy. Roz po wszech nia nie ma te ria³ów nast¹pi rów nie¿ po przez ist niej¹cy po rtal
in ter ne to wy po œwiê co ny edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa sta no wi¹cy w³as noœæ Ka te -
dry In ¿y nie rii Bez pie cze ñ stwa – www.eduka cjadla bezpie czen stwa.pl5 oraz po przez
wy da nie zwa r tej publikacji naukowej. 

Zak³ada ne opra co wa nie in stru kcji za cho wa nia ki bi ca na me czu pi³ki no ¿ nej
oraz wy tyczne osi¹gniê te na pod sta wie „no wych sta dio nów” oraz „prze budo wy -
wa nych sta dio nów”6 sta no wiæ bêd¹ po wszech ne Ÿród³o wie dzy na te mat ko re la cji 
miê dzy wie kiem, liczb¹ ki bi ców ogl¹daj¹cych mecz, po je mno œci¹ sta dio nu,
a bez pie cze ñ stwem ki bi ców. Wska za ne in fo r ma cje po zwol¹ na wyse le kcjo nowa -
nie sta dio nów pro bez pie cz nych oraz pra ktyk, któ re s³u¿¹ wzro sto wi po czu cia
bez pie cze ñ stwa. In fo r ma cje te sta no wiæ bêd¹ do sko na³y ma te ria³ pogl¹dowy dla
wszy stkich stron œledz¹cych roz gry w ki Ekstra kla sy oraz in spi ra cjê do prze pro -
wa dza nia ko le j nych ba dañ i ana liz w tym za kre sie przez œro do wi ska na uko we, za -
rów no w od nie sie niu do krajo wych roz gry wek pi³ka r skich w Pol sce, jak i poza jej
gra ni ca mi. 
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4  PZPN – Pol ski Zwi¹zek Pi³ki No ¿ nej, [w:] www.pzpn.pl [do stêp: 3.20.2013].
5  Stro na in ter ne to wa po wsta³a w ra mach re a li za cji pro je ktu nauko wo-ba daw cze go nr S/E

422/19/11 pt. „Kre o wa nie œwia do mo œci lu dzi o za gro ¿e niach po przez edu ka cjê dla bez pie cze ñ stwa”.
6  www.sta dio ny.net [do stêp: 3.20.2013].



3. Me tod yka ba dañ oraz cha rakt ery sty ka oczek iwa nych
wynik ów

Me to dy ka ba dañ oraz cha ra kte ry styka ocze ki wa nych wy ni ków opra co wa na
zo sta³a od rê b nie dla po szcze gó l nych lat (eta pów) trwa nia pra cy ba da w czej. Me to -
dy ka ba dañ sta no wi¹ca pod sta wê na uko wego wa r szta tu wnio sko da w cy oraz za -
miar roz wi¹za nia po sta wio ne go pro blem, opra co wa nie wy ni ków ba dañ, wy ko -
rzy sta nie nie zbêd nej apa ra tu ry w pie r wszym roku obe j mu je:
l Okre œle nie wy ty cz nych do bo ru li te ra tu ry spe cjali sty cz nej krajo wej i za gra ni -

cz nej z za kre su bez pie cze ñ stwa im prez ma so wych, pla no wa nia i orga ni zo wa -
nia im prez ma so wych, bez pie cze ñ stwa i pub li cz ne go.

l Ana li zê roz wi¹zañ pra wnych, orga niza cy j nych w za kre sie spo r to wych im prez 
ma so wych, w tym w szcze gó l no œci me czów pi³ki no ¿ nej.

l Za kup li te ra tu ry spe cjali sty cz nej wed³ug okre œlo nych wy ty cz nych.
l Ana li zê li te ra tu ry spe cjali sty cz nej, krajo wej i za gra ni cz nej, z za kre su bez pie -

cze ñ stwa im prez ma so wych, pla no wa nia i orga ni zo wa nia im prez ma so wych,
bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go.

l Wyse le kcjo nowa nie roz gry wek pi³ka r skich ekstra kla sy sta no wi¹cych pra kty -
cz ne Ÿród³o wie dzy i od by waj¹cych siê na sta dio nach Ekstra kla sy zgod nie
z har mo no gra mem roz gry wek w se zo nie 2013/2014 oraz w za le ¿ no œci od ka te -
go rii ry zy ka, do ja kiej zo sta³ za kla syfi kowa ny dany mecz.

l Nawi¹za nie wspó³pra cy z klu ba mi ki bi ca wy bra nych dru ¿yn.
l Pró bê kon ta ktu z kie row ni ka mi do spraw bez pie cze ñ stwa na wy bra nych sta -

dio nach.
l Do ko na nie przegl¹du stron in ter ne to wych klu bów oraz stron in ter ne to wych

klu bów ki bi ca i fo rów ki bi ca.
l Przy go to wa nie kwe stio na riu sza oce ny aspe któw bez pie cze ñ stwa kie ro wa ne go 

do kie ro w ni ków do spraw bez pie cze ñ stwa.
l Przy go to wa nie kwe stio na riu sza an kie ty dla gru py ki bi ców, któ rych za da niem 

bê dzie okre œle nie po czu cia bez pie cze ñ stwa pod czas roz gry wek pi³ka r skich
ekstra kla sy.

l Pró bê prze pro wa dze nia wy wia du z przed stawi cie la mi s³u¿b wspo ma gaj¹cych
orga ni za to ra w tra kcie za bez pie cza nia prze bie gu spo r to wej im pre zy ma so wej,
jak¹ jest mecz pi³ki no ¿ nej.

l Opra co wa nie ra po r tu ro cz ne go z prze pro wa dza nych ba dañ.
Wy mie r nym i udo ku men towa nym efe ktem pod jê te go pro ble mu bê dzie upo -

wsze ch nie nie wy ni ków w po sta ci pu b li ka cji na uko wych, mo no gra fii na uko -
wych. Zak³ada ny spo sób prze ka zu i upo wsze ch nia nia wy ni ków obe j mu je:
l Ar ty ku³y na uko we do Ze szy tów Na uko wych Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej

w Wa r sza wie.
l Ar ty ku³y na uko we do Ze szy tów Na uko wych Aka de mii Ob ro ny Na ro do wej

w Wa r sza wie.
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l Ar ty ku³y na uko we do Ze szy tów Do kto ran c kich Wy dzia³u Bez pie cze ñ stwa Na ro -
do we go AON w Wa r sza wie.

l Ma te ria³y po kon fe ren cyjne w ko le j nych edy cjach kon fe ren cji: 
– Sy ste my do zarz¹dza nia kry zy so we go. Bez pie cze ñ stwo im prez ma so wych,

or ga ni zo wan¹ przez fi r mê Mu l ti Tra in we Wroc³awiu w 2013 roku.
– Zarz¹dza nie Kry zy so we w Sy ste mie Bez pie cze ñ stwa Na ro do we go, or ga ni zo -

wan¹ przez Aka de miê Ob ro ny Na ro do wej w 2013 roku.
– Inne kon fe ren cje do tycz¹ce or ga ni za cji im prez ma so wych, w tym ze szcze gól -

nym uw z glêd nie niem or ga ni za cji me czów pi³ki no ¿ nej.
l Otwa r te se mi na rium kie ro w ni ka pra cy lub oso by przez nie go upo wa ¿ nio nej

w Szko le G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej w Wa r sza wie na te mat wy ni ków pra cy
i da l szych kie run ków ba dañ jego przed mio tu.

l Ar ty ku³y popu lary zato r skie do Przegl¹du Ob ro ny Cy wi l nej.
l Ar ty ku³y popu lary zato r skie do Przegl¹du Po¿a r ni cze go. 

Na me to dy kê ba dañ w drugim eta pie pra cy sk³adaj¹ siê na stê puj¹ce ele men ty:
l Prze pro wa dze nie ob se r wa cji, ba da nia i ana liz po zwa laj¹cych okre œliæ w spo -

sób ja ko œcio wy i ilo œcio wy po ziom bez pie cze ñ stwa ki bi ców pi³ka r skich w wy -
bra nych aspe ktach pod czas oœmiu me czów ekstra kla sy od by waj¹cych siê na
wy bra nych sta dio nach. 

l W przy pa d ku otrzy ma nia akre dy ta cji od orga ni za to ra sporz¹dze nie ma te -
ria³ów vi deo oraz foto. 

l Ana li za wy ni ków uzy ska nych z ba dañ prze pro wa dzo nych na sta dio nach
Ekstra kla sy za po moc¹ pro gra mu do sta ty sty cz nej ana li zy da nych – SPSS.

l Opra co wa nie in stru kcji za cho wa nia ki bi ca na me czu pi³ki no ¿ nej oraz wy ty -
cz nych dla tzw. „sta dio nów no wych” oraz „sta dio nów prze budo wy wa nych”
sta no wi¹cych Ÿród³o wie dzy na te mat ko re la cji miê dzy wie kiem, liczb¹ ki bi -
ców ogl¹daj¹cych mecz, po je mno œci¹ sta dio nu a bez pie cze ñ stwem ki bi ców. 

l Wyse le kcjo nowa nie sta dio nów najbez piecz nie j szych oraz pra ktyk, któ re
przy czy ni¹ siê do wzro stu po czu cia bez pie cze ñ stwa. 

l Upo wsze ch nie nie uzy ska nych wy ni ków po przez przes³anie ich do klu bów ki -
bi ca oraz or ga nów ad mi ni stra cji pu b li cz nej bêd¹cych stron¹ wy daj¹c¹ ze z wo -
le nie na prze pro wa dze nie im pre zy ma so wej oraz spó³ki akcy j nej Ekstra kla sa
– orga ni za to ra roz gry wek pi³ka r skich w naj wy ¿szej kla sie roz gry w ko wej
w Pol sce.

l Opra co wa nie ra po r tu ko ñ co we go z prze pro wa dzo nych ba dañ.
Zak³ada ny spo sób prze ka zu i upo wsze ch nia nia wy ni ków w dru gim roku prac

nad pro je ktem obe j mu je:
l Ar ty ku³y na uko we do Ze szy tów Na uko wych Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej

w Wa r sza wie.
l Ar ty ku³y na uko we do Ze szy tów Na uko wych Aka de mii Ob ro ny Na ro do wej

w Wa r sza wie.
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l Ar ty ku³y na uko we do Ze szy tów Do kto ran c kich Wy dzia³u Bez pie cze ñ stwa Na ro -
do we go AON w Wa r sza wie.

l Ma ter ia³y po konf ere ncyj ne w ko lejn ych edyc jach kon fe ren cji: Bezp iec zeñs -
two im prez ma sow ych – Zarz¹dza nie Kry zys owe w sys tem ie bez pie czeñstwa
na rod owe go.

l Otwarte se min ari um kie ro w ni ka pra cy w Szko le G³ównej S³u¿by Po¿a rniczej
w War szaw ie na te mat wy ników pra cy i dal szych kie runków bad añ jego
przed miotu.

l Ar ty ku³y na uko we do Przegl¹du Ob ro ny Cy wi l nej.
l Ar ty ku³y na uko we do Przegl¹du Po¿a r ni cze go.
l Kon fer encje na ukowe do tycz¹ce be zpieczeñstwa pu bliczn ego or gan izo wane

przez Katedrê In¿ynierii Bezpieczeñstwa lub inne kon fer encje or gan izo wane
poza Szko³¹ G³ówn¹ S³u¿by Po ¿ar nic zej z udzia³em pracowników nauko -
wo-dy dakty cz nych Ka ted ry In ¿yn ierii Be zpi eczeñstwa. 

l Wy dan ie zwar tej pu blik acji na ukow ej.

Pod sum owa nie

Obo wi¹zuj¹ca je sz cze do nie da w na usta wa o bez pie cze ñ stwie im prez ma so wych 
z 22 sie r p nia 1997 r.7 zo sta³a zast¹pio na przez usta wê o bez pie cze ñ stwie im prez ma -
so wych z 20 ma r ca 2009 roku8. Przy czyn¹ ta kie go sta nu rze czy by³o nie do sto sowa -
nie prze pi sów do tycz¹cych za pe w nie niu bez pie cze ñ stwa i zgod ne go z har mo no -
gra mem prze bie gu im pre zy ma so wej do za gro ¿eñ stwa rza nych przez ucze st ni ków
tych im prez oraz za kre su odpo wie dzial no œci, jaka po win na spo czy waæ na orga ni za -
to rze im pre zy ma so wej, a ta k ¿e pod mio tach wy ko nuj¹cych za da nia w jego imie niu. 
Sy tu acj¹ wy ma gaj¹c¹ szcze gó l niej uwa gi i naty ch mia sto wych zmian by³ pro blem
nie do pe³nia nia obo wi¹zków przez orga ni za to ra w pod sta wo wych kwe stiach, np.
de wa sta cji in fra stru ktu ry sta dio no wej przez ki bi ców pi³ka r skich, nie do sto sowa nia
te ch ni cz nych roz wi¹zañ do stan dar dów miê dzyna ro do wych.

Po ru szo ny pro blem na tu ry pra wnej nie wy cze r pu je jed nak te ma tu bez pie czeñ -
stwa ucze st ni ków spo r to wej im pre zy ma so wej roz gry wa nej na sta dio nie maj¹cej
na celu wspó³ry wa li za cjê w roz gry w kach pi³ki no ¿ nej, czy li bez pie cze ñ stwa ki bi -
ców pi³ka r skich. Poza wy mie nion¹ kwe sti¹ fo r maln¹ ist nie je wie le aspe któw bez -
pie cze ñ stwa ki bi ców pi³ka r skich, do ty ch czas roz pa try wa nych albo spo ra dy cz nie, 
albo po je dyn czo. Wnio sko da w ca nie spo t ka³ do ty ch czas ani w li te ra tu rze krajo -
wej, ani miê dzy naro do wej oce ny bez pie cze ñ stwa ki bi ców obe j muj¹cej wspó l nie
za gad nie nia pra w ne, orga niza cy j ne, roz wi¹za nia te ch ni cz ne oraz po czu cie bez -
pie cze ñ stwa. Wo bec ta kiej sy tu a cji za de cy do wa³ o przyst¹pie niu do re a li za cji
pro je ktu po le gaj¹cego na prze pro wa dze niu ob se r wa cji, ba dañ i ana liz po zwa -
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7 Usta wa z 22 sie r p nia 1997 r. o bez pie cze ñ stwie im prez ma so wych (DzU z 1997 r., nr 106, poz.
680).

8  Usta wa z 20 ma r ca 2009 r. o bez pie cze ñ stwie im prez ma so wych (DzU z 2009 r., nr 62, poz. 504
z póŸn. zm.).



laj¹cych okre œliæ w spo sób ja ko œcio wy i ilo œcio wy po ziom bez pie cze ñ stwa ki bi -
ców pi³ka r skich w wy bra nych aspe ktach pod czas me czów roz gry wek ekstra kla sy
od by waj¹cych siê na sta dio nach w ró ¿ nych mia stach.

Ana li za wy ni ków uzy ska nych na ba da nych sta dio nach Ekstra kla sy w tra kcie
trwa nia me czów o ró ¿ nej ka te go rii pos³u¿y niedo stê p nej na ryn kach na uko wym
i  ko mer cy j nym opra co wa nia in stru kcji za cho wa nia ki bi ca na me czu pi³ki no ¿ nej 
oraz wy ty cz nych dla tzw. „sta dio nów no wych” oraz „sta dio nów prze budo wy wa -
nych” sta no wi¹cych Ÿród³o wie dzy na te mat ko re la cji miê dzy wie kiem, liczb¹ ki -
bi ców ogl¹daj¹cych mecz, po je mno œci¹ sta dio nu a bez pie cze ñ stwem ki bi ców.
Wyse le kcjo nowa nie sta dio nów najbez piecz nie j szych oraz pra ktyk, któ re przy -
czy ni¹ siê do wzro stu po czu cia bez pie cze ñ stwa sta no wiæ bê dzie do sko na³y ma te -
ria³ info rma cy j ny dla po ten cja l nych ki bi ców, któ ry zo sta nie upo wsze ch nio ny na
ciesz¹cej siê du ¿ym zain tere so wa niem pla t fo r mie edu ka cy j nej Ka te dry In ¿y nie -
rii Bez pie cze ñ stwa do stê p nej pod ad re sem: www.eduka cjadla bezpie czen twa.pl

Upo wsze ch nie nie uzy ska nych wy ni ków nast¹pi rów nie¿ po przez przes³anie
ich do klu bów ki bi ca, or ga nów ad mi ni stra cji pu b li cz nej bêd¹cych stron¹ wy -
daj¹c¹ ze z wo le nie na prze pro wa dze nie im pre zy ma so wej oraz spó³ki akcy j nej
Ekstra kla sa – orga ni za to ra roz gry wek pi³ka r skich w naj wy ¿szej kla sie roz gry w -
ko wej w Pol sce i sta no wiæ bê dzie za pro sze nie do ewen tu a l nej wspó³pra cy Ka te -
dry In ¿y nie rii Bez pie cze ñ stwa z ww. podmiotami. 

Ni nie j szy pro jekt ba da w czy sta no wi ko le j ne wy zwa nie dla pra co w ni ków Ka -
te dry In ¿y nie rii Bez pie cze ñ stwa maj¹cej – w za my œle jej twó r ców – do ko ny waæ
ana liz, ocen, ba dañ, opra co wañ i me to dyk z za kre su sze ro ko po jê te go bez pie cze ñ -
stwa, w tym bez pie cze ñ stwa me czów pi³ki no ¿ nej.
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Cho sen Aspects of Fo otb all Fans Sa fety Du ring
the Pre mier Le ague Ga mes – Sa fety Es ti ma tion

The ar ticle pre sents the as sumpt ions of the scien tif ic – re sea rch work
con cern ing some cho sen aspects of fo otb all fans sa fety du ring the Pre mier
Le ague ga mes. The given as sumpt ions show the re sea rch met hod olo gy
car ried by The Sa fety En gin eer ing De partm ent on one of the cru cial and
po pul ar in me dia is sues de aling with the safety of mass sports events.

The ad justm ent of the mass spor ts events sa fety act, made in 2009, has
the aim to ad apt the sta te of pe op le sa fety requ irem ents from low to real.
The prac tice shows that the re is still much to do. The Sa fety En gin eer ing
De partm ent has un derta ken a chal lenge to anal yze tho se pro blem atic
aspects. 

The scien tif ic – re sea rch work is fo cus ed i.a. on the spe cif ic, both Po lish
and fo rei gn, stu dies, on the co oper ati on with fan clubs re pres entatives and
sta dium sa fety ma nag ers, on su per visi ng the sce ne of fo otb all ga mes and

ma king expert and fans questionnaires.
The main aims are to prove the pre sence of im proved-re lat ed

knowled ge of the mass spor ts events sa fety and to su ggest suf fic ient
so lut ions. The re aliz ati on of it is ba sed on the 10 elem enta ry hy pot heses
cor res pondi ng with the se, so im port ant in Poland, ventures.

Ke y words: fo otb all, ma tch, mass sport event, sa fety, fan.
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