Projekt pt. „Wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa
uczestników imprez sportowych o randze mistrzowskiej” w ramach programu
Leonardo da Vinci.
Partnerem Wiodącym projektu była Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
natomiast Partnerem projektu - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku,
Lublinie i Rzeszowie. Partnerem zagranicznym była Policja holenderska regionu
Limburg – Noord oraz Prezydium Policji w Bielefeld (Niemcy).
W ramach projektu odbyły się dwa 7 - dniowe staże zagraniczne:
21 – 27 marca 2010 rok – Holandia – Policja Regionu Limburg-Noord
18 – 24 kwietnia 2010 rok – Niemcy, Prezydium Policji w Bielefeld
Głównym założeniem projektu było pozyskanie wiedzy oraz doświadczeń
posiadanych przez zagranicznych partnerów w zakresie prowadzonych policyjnych
działań mających miejsce przy organizacji i zabezpieczaniu szlaków
komunikacyjnych związanych z przepływem osób oraz towarów podczas
międzynarodowych imprez sportowych.
W dniach 21 – 27 marca 2010 roku 9 – osobowa grupa policjantów z Olsztyna,
Białegostoku, Rzeszowa i Lublina była gościem holenderskiej Policji regionu Limburg
– Noord.
Program, jaki został przygotowany przez naszych kolegów z Holandii, był
bardzo intensywny i bardzo ciekawy. Na początku wizyty, aby poznać zasady
funkcjonowania i organizację służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
przedstawiona została struktura organizacyjna Policji oraz przybliżona została rola
władz regionalnych, w tym przede wszystkim rola burmistrza największego miasta w
regionie jako organu odpowiadającego za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz udzielania pomocy w nagłych sytuacjach. Tematem kolejnych zajęć
było bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i kolejowej - sposób postępowania w
przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych w Euroregionie - holenderska Limburgia
graniczy z niemieckim regionem Mönchengladbach. Bardzo ważne było określenie
postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji nagłych, np. wypadku na
autostradzie. Obowiązuje wówczas zasada działania „z zamkniętymi portfelami” – na
miejsce zdarzenia jedzie ta jednostka, która jest najbliżej bądź ma łatwiejszy dostęp
do miejsca zdarzenia niezależnie czy są to służby niemieckie czy holenderskie.
Współpraca taka możliwa jest dzięki podpisanemu traktatowi pomiędzy dwoma
regionami.
Na kolejnych zajęciach przedstawione zostało, w jaki sposób koledzy z
Holandii oraz Niemiec prowadzą działania mające na celu przywrócenie ładu i
porządku publicznego podczas imprez masowych, jak przygotowują się do imprez
sportowych, jakie środki prawne wykorzystują w celu ograniczenia chuligańskich
zachowań na stadionie, jakimi specjalistycznymi jednostkami oraz sprzętem
dysponują oraz jaki jest model zarządzania podczas sytuacji kryzysowych.
Przedstawione zostały rozwiązania i możliwości prawne stosowane nie tylko przez
Policję, ale także przez prokuraturę i władze miasta - burmistrza. Zadziwiający jest
brak etatowego oddziału prewencji policji – holenderska formacja jest nieetatowa, a
policjanci wchodzący w jej skład, na co dzień wykonują inne obowiązki. Burmistrz
miasta ma możliwość wydawania jednorazowych „uchwał lokalnych”, które są
pomocne służbom porządkowym, np. zakaz przeprowadzania demonstracji lub innej
imprezy w przypadku braku wystarczających sił do zabezpieczenia danego

wydarzenia, możliwość stosowania tzw. prewencyjnego zatrzymania wobec
pseudokibiców w związku z odbywającym się w danym dniu meczem piłkarskim. Do
ciekawszych rozwiązań w przypadku meczy piłkarskich należy karta kibica - tylko
osoba posiadająca kartę może zakupić bilet na mecz piłkarski oraz obecność
prokuratora na meczu.
Zajęcia prowadziły osoby, które są ekspertami w swoich dziedzinach i
fizycznie uczestniczyły przy zabezpieczeniu mistrzostw świata lub Europy w piłce
nożnej. O swoich doświadczeniach opowiadali z wielkim zaangażowaniem, chcąc
przekazać nam całą posiadaną przez siebie wiedzę. Poza suchą teorią delegacja
miała okazję zwiedzić regionalną jednostkę Policji, Centrum Dowodzenia Regionu
Limburg-Noord oraz szkołę Policji w oddalonym o 200 km Ossendrecht.
Wizyta w Venlo wskazywała na wiele ciekawych rozwiązań, była cenną
wymianą doświadczeń oraz informacji na temat możliwości, jakie daje nam polskie
prawo, a także uświadomiła nam, że nasze rozwiązania również mogą budzić
szacunek.
W dniach 18 – 24 kwietnia 2010 roku kolejna 9 – osobowa grupa policjantów z
Olsztyna, Białegostoku, Rzeszowa i Lublina gościła w Prezydium Policji w Bielefeld w
Niemczech.
Uczestnicy wymiany na początku programu zapoznani zostali ze strukturą
organizacyjną Policji w Niemczech, zdobyli informacje nt. działań w związku z
zabezpieczeniem meczów piłki nożnej, przemieszczaniem się kibiców oraz roli
spottersa w Policji. Przedstawione zagadnienia dały obraz podobieństw i różnic, jakie
występują przy takich działaniach w Policji polskiej i niemieckiej. W dniu tym
uczestnicy mieli możliwość również zobaczyć, jak w praktyce wygląda
zabezpieczenie meczu ze strony Policji oraz służb porządkowych organizatora,
podczas meczu II ligi niemieckiej pomiędzy zespołami Arminia Bielefeld – FC
Kaiserslautern. Uczestnikom wymiany przedstawiona została struktura Policji
Prewencyjnej (odpowiednika Oddziału Prewencji Policji). Grupie przybliżona została
instytucja spottersa Arminii Bielefeld oraz Urzędu Miasta Bielefeld - osoby będącej w
strukturach organizacyjnych klubu, będącej „łącznikiem” pomiędzy władzami klubu a
kibicami. W kolejnych dniach uczestnicy stażu zapoznali się ze strukturą
organizacyjną Policji Federalnej, nt. działań administracji celnej w związku z
większymi imprezami piłkarskimi. Uczestnicy mieli możliwość również obejrzenia
obiektów należących do klubu m.in. pomieszczania dla sportowców, VIP-ów, sale
konferencyjną - w trakcie oprowadzania omówione zostały zasady funkcjonowania
klubu oraz warunki korzystania z tych obiektów. Uczestnikom stażu przekazano
również informacje nt. bezpieczeństwa drużyn piłkarskich i sędziów podczas
Mistrzostw Świata w 2006 roku, roli Rzecznika Prasowego. W dniu tym grupa
obserwowała zabezpieczenie meczu pomiędzy drużynami VFL Bochum – VFB
Stuttgart. W czasie trwania meczu grupa zobaczyła jak w praktyce wyglądają
działania Policji w Bochum mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa
uczestnikom imprezy, jak wygląda i w co jest wyposażone stanowisko dowodzenia
na stadionie VFL Bochum, poznała również pracę spottersów z Bochum i z Stuttgartu
oraz pracę służby porządkowej organizatora meczu.
Wizyta polskich funkcjonariuszy Policji w Holandii oraz Niemczech w ramach
realizacji projektu przybliżyła uczestnikom wymiany struktury organizacyjne Policji
holenderskiej i niemieckiej, w tym również strukturę „Policji Prewencyjnej”. Omówiono
działania, jakie są prowadzone w celu przywrócenie ładu i porządku publicznego

podczas imprez masowych, jak prowadzone są przygotowania do imprez
sportowych, jakie środki prawne są wykorzystują w celu ograniczenia chuligańskich
zachowań na stadionie, jakimi specjalistycznymi jednostkami oraz sprzętem
dysponują oraz jaki jest model zarządzania podczas sytuacji kryzysowych.
Uczestnicy poznali rozwiązania i możliwości prawne stosowane nie tylko przez
policję, ale także przez prokuraturę i władze miasta.

