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W dniach od 30 sierpnia do 21 Września 2014 r. polska 
była gospodarzem mistrzostW śWiata W piłce siatkoWej 
mężczyzn. podczas mistrzostw 24 reprezentacje różnych krajów 
rozegrały łącznie 103 mecze w 7 miastach gospodarzy rozgrywek: 
Warszawie (na stadionie narodowym), bydgoszczy  
(w hali sportowo-Widowiskowej „łuczniczka”), gdańsku (w hali „ergo 
arena”), katowicach (w hali Widowiskowo-sportowej „spodek”), 
krakowie (w hali Widowiskowo-sportowej „kraków arena”), łodzi 
(w hali „atlas arena”) oraz we Wrocławiu (w hali „stulecia”).

Policja realizowała zabezpieczenie całego przedsięwzię-
cia w formie operacji policyjnej pod kryptonimem „Siat-
ka 2014”. Podstawowym celem operacji była ochrona 

życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zama-
chami naruszającymi te dobra, a także ochrona bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju 

w miejscach publicznych na terenie całego kraju oraz na tra-
sach przemieszczania się ich uczestników. 
Mając na uwadze prawidłową realizację zakładanych celów, 
działania w ramach operacji policyjnej podzielono na podope-
racje realizowane na terenach odpowiedzialności komendan-
tów wojewódzkich/Stołecznego Policji – miast gospodarzy 
turnieju o kryptonimach: „Siatka 2014 Bydgoszcz”, „Siatka 
2014 Gdańsk”, „Siatka 2014 Katowice”, „Siatka 2014 Kra-
ków”, „Siatka 2014 Łódź”, „Siatka 2014 Warszawa”, „Siatka 
2014 Wrocław” oraz podoperację  realizowaną centralnie siła-
mi Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP o kryptonimie 
„Siatka 2014 Kontra”.

PRZYGOTOWANIA
W procesie przygotowań do zabezpieczenia Mistrzostw ko-
rzystano z doświadczeń i dobrych praktyk policji biorących 
udział w przygotowaniu tego rodzaju imprez w latach wcześ-
niejszych, w szczególności Konferencji Klimatycznej COP19 

z 4 wschodnich powiatów województwa mazowieckiego,  
a także policjanci ze wszystkich komend wojewódzkich 
Policji, Komendy Stołecznej Policji i szkół policyjnych;
zorganizowania trzydniowych ćwiczeń zgrywających, re- ▪
alizowanych w formie dwupanelowych treningów sztabo-
wych z szerokim wykorzystaniem multimediów – symula-
tora działań kryzysowych; 
zakupu namiotów pneumatycznych na potrzeby prowa- ▪
dzenia działań z zakresu kierowania i dowodzenia w sytu-
acjach kryzysowych, z wyposażeniem oraz z przyczepami 
do transportu zestawów – 9 kompletów; 
zakupu łodzi (do działań na terenach zalanych podczas  ▪
powodzi) wraz z przyczepami do ich transportu – 9 kom-
pletów;
zorganizowania konferencji podsumowującej projekt „Na  ▪
granicy terroryzmu – szkolenia z zakresu reagowania kry-
zysowego”. 

Ćwiczenia zgrywające oraz konferencja podsumowująca pro-
jekt są planowane na rok 2015, pozostałe z wyżej wymienio-
nych propozycji Głównego Sztabu Policji KGP zostały zreali-
zowane z sukcesem w roku 2014. 
Łącznie, w oparciu o jednolite materiały szkoleniowe przygo-
towane na potrzeby projektu, w latach 2012–2014 przeszkolo-
no ok. 2350 osób.
Należy podkreślić, że dzięki szkoleniom zainicjowanym, nad-
zorowanym i realizowanym według programu opracowanego 
przez Główny Sztab Policji KGP udało się stworzyć grupę po-

nad 300 policjantów (w tym 84 policjantów z KWP/KSP i ze 
szkół Policji, którzy jako „trenerzy” mają przekazywać swoją 
wiedzę kolejnym funkcjonariuszom) posiadających jednolite 
przeszkolenie z zakresu reagowania (i zarządzania) kryzyso-
wego. Wcześniej, tj. do czasu realizacji wyżej wymienionego 
projektu, osoby zajmujące się tzw. kryzysówką w Policji ko-
rzystały ze swojego doświadczenia zawodowego oraz indywi-
dualnie nabytej wiedzy.

nadkom. SylweSter SmoleńSki
ekspert Zespołu Zarządzania Kryzysowego WO GSP KGP

Operacja „SIaTKa 2014”

GŁÓWNY SZTAB POLICJI KGP

Summary

Polish-Swiss cooperation – continuation of a project On the 
boundary of terrorism – training on crisis response
In 2009, National Police Headquarters, in partnership with Polish Counties 
Association, initiated a project On the boundary of terrorism – training on 
crisis response, implemented in the framework of Swiss-Polish Cooperation 
Programme, the budget of which was 1.184.700 CHF.
The project contained the following achievements in the years 2012-2014:

conducting the cycle of 97 two-day training courses on crisis response,  –
dedicated to representatives of administration authorities, services and 
institutions responsible for crisis response on the level of communes and 
counties located especially close to the eastern border of Poland that is 
simultaneously the eastern border of the European Union – totally 2350 
persons;
the purchase of 9 pneumatic tents (with complete equipment) for managing  –
and commanding in crisis situations, altogether with trailers to their 
transport;
the purchase of 9 boats to actions in flooded areas, altogether with trailers  –
to their transport.

Tłumaczenie: Joanna Łaszyn, WP csP

»BYLIŚMY DOBRZE PRZYGOTOWANI
Operacja policyjna pod kryptonimem

„SiAtkA 2014”
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Operacja policyjna pk. „SIATKA 2014”
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w 2013 r., Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
w 2012 r., Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 
w 2006 r. w Niemczech i Mistrzostw Europy  
w Piłce Nożnej w 2008 r. w Austrii i Szwaj-
carii.
W ramach przygotowań do realizacji operacji 
policyjnej „Siatka 2014” policjanci Komendy 
Głównej Policji oraz komend wojewódzkich 
Policji miast zaangażowanych w organizację tur-
nieju od początku brali aktywny udział w spotka-
niach, odprawach i rekonesansach pozwalających 
zapoznać się z założeniami organizacyjnymi, 
przewidywać trudności i zagrożenia, planować 
odpowiednie siły i środki do działań.
Uwzględniając międzynarodowy charakter im-
prezy, w ramach zainicjowanych w Komendzie 
Głównej Policji działań planistycznych, wyko-
rzystano dostępne kanały wymiany informacji 
(NFIP, Europol oraz Interpol) do pozyskiwa-
nia informacji dotyczących planowanej liczby 
zagranicznych kibiców, stopnia ich zorgani-
zowania, środków transportu, tras przejazdu, 
miejsc pobytu, zachowania się w stosunku do 
funkcjonariuszy Policji, stewardów, polskich 
kibiców oraz innych zagrożeń, jakie mogłyby 
ewentualnie zaistnieć.
Z uwagi na wiodącą rolę Policji wśród podmio-
tów zaangażowanych w zapewnienie bezpie-
czeństwa MŚ, zakres postawionych zadań był 
szeroki i obejmował wiele obszarów. Jednym 
z nich była także opieka nad przebywającymi 
na terenie kraju drużynami siatkarskimi państw 
biorących udział w MŚ 2014. W związku z tym 
Główny Sztab Policji KGP, jako komórka ko-
ordynująca policyjne przygotowania do zabez-
pieczenia powyższej imprezy, poprzez wdrożo-
ną procedurę postępowania kwalifikacyjnego, 
pozyskał oficerów łącznikowych Team Security 
Liaison Officer (TSLO) akredytowanych przy 
zagranicznych reprezentacjach siatkarskich 
(tzw. policyjnych opiekunów).
Proces rekrutacyjny TSLO rozpoczął się już w maju 2014 r., 
ogłoszenie o naborze zostało zamieszczone na stronie interne-
towej www.isp.policja.pl. Kandydaci musieli spełniać określo-
ne wymagania, takie jak: minimum 5-letni staż służby, biegła 
znajomość języka angielskiego lub innego pożądanego języka 
obcego, posiadanie prawa jazdy min. kat. B, zdanie egzaminu 
przed komisją rekrutacyjną oraz przejście szkolenia przygoto-
wującego. Spośród 48 kandydatów zostało wyłonionych 24. 
Tryb pracy TSLO był bezpośrednio związany z harmonogra-
mem dnia reprezentacji. Czynności TSLO realizowali 24 go-
dziny na dobę w obiektach hotelowych, w których przebywały 
drużyny, na trasach przejazdu między miejscami docelowy-
mi, w obiektach treningowych, a także w halach sportowych,  
w których były rozgrywane mecze.

DOWODZENIE I WSPÓŁDZIAŁANIE
Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński 
decyzją nr 281 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządze-
nia operacji policyjnej oraz upoważnienia do podjęcia decyzji  

o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośrednie-
go przez pododdziały zwarte (decyzja niepublikowana) okre-
ślił strukturę dowodzenia i współdziałania, którą przedstawio-
no na schemacie nr 1.
Obsługę dowódcy operacji policyjnej „Siatka 2014” zapewnia-
ło Policyjne Centrum Dowodzenia (PCD), realizujące zadania 
sztabu dowódcy operacji policyjnej. Szefem sztabu dowódcy 
operacji (PCD) był mł. insp. Dariusz Dymiński – Naczelnik 
Wydziału Operacyjnego Głównego Sztabu Policji Komendy 
Głównej Policji.
PCD zapewniało pełną koordynację realizowanych działań, 
wymianę informacji z organizatorem odpowiedzialnym za 
prawidłowy przebieg tego wydarzenia oraz służbami i pod-
miotami zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa 
Mistrzostw. 
W sztabie dowódcy zostało wyodrębnionych 10 zespołów 
funkcjonalnych, do których zadań należało: kontakt z komen-
dami wojewódzkimi/Stołeczną Policji, współpraca międzyna-
rodowa, współpraca z opiekunami reprezentacji narodowych, 
rozpoznanie i analiza zagrożeń, koordynacja eskort policyj-
nych, sporządzanie meldunków terminowych i doraźnych, 

Dowódca podoperacji 
„Siatka 2014 Kraków” 

mł. insp. Paweł Dzierżak 
Z-ca KWP w Krakowie 

Dowódca podoperacji 
„Siatka 2014 Wrocław” 
insp. Artur Falkowski 

Z-ca KWP we Wrocławiu 

Dowódca podoperacji 
„Siatka 2014 Katowice” 
insp. Roman Rabsztyn 

Z-ca KWP w Katowicach 

Dowódca podoperacji 
„Siatka 2014 Warszawa” 

insp. Dariusz Pergoł 
Z-ca KSP 

Dowódca podoperacji 
„Siatka 2014 Gdańsk” 
mł. insp. Zbigniew Maj 
Z-ca KWP w Gdańsku 

Dowódca podoperacji 
„Siatka 2014 Bydgoszcz” 
mł. insp. Tomasz Trawiński 
I Z-ca KWP w Bydgoszczy 

Dowódca podoperacji 
„Siatka 2014 Łódź” 

insp. Renata Kasprzyk 
Papierniak 

Z-ca KWP w Łodzi 

Dowódca podoperacji 
„Siatka 2014 Kontra” 
insp. Michał Stępiński 
Dyrektor BOA KGP 

Szef sztabu dowódcy operacji (PCD) 
mł. insp. Dariusz Dymiński 

Naczelnik WO GSP 

Z-ca dowódcy operacji ds. współpracy 
międzynarodowej 

insp. Rafał Łysakowski 
Dyrektor BMWP KGP 

Z-ca dowódcy operacji ds. funkcjonowania 
sztabu dowódcy operacji policyjnych 

insp. Roman Stawicki 
Komendant CSP w Legionowie 

Z-ca dowódcy operacji ds. taktyki działań 
insp. Krzysztof Lis 
Dyrektor GSP KGP 

Z-ca dowódcy operacji ds. logistycznych 
nadinsp. Wojciech Olbryś 

Z-ca Komendanta Głównego Policji 

Z-ca dowódcy operacji ds. kryminalnych 
nadinsp. Mirosław Schossler 

Z-ca Komendanta Głównego Policji 

Dowódca operacji „Siatka 2014” 
nadinsp. Krzysztof Gajewski 

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji 

- poziom krajowy 

- poziom wojewódzki 

Schemat nr 1. Struktura dowodzenia i współdziałania  
operacji policyjnej „Siatka 2014”

Operacja „SIaTKa 2014”

GŁÓWNY SZTAB POLICJI KGP
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zabezpieczenie logistyczne, finansowe i teleinformatyczne, 
obsługa medialna i monitorowania mediów, a także zespół 
zapewniający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, obieg 
dokumentów jawnych i niejawnych.
Ponadto, w ramach struktury funkcjonalnej sztabu, w PCD 
zostały utworzone stanowiska pracy dla przedstawicieli po-
szczególnych służb i podmiotów odpowiedzialnych za za-
pewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na tere-
nie kraju – Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, 
Biura Ochrony Rządu, Żandarmerii Wojskowej, Dowództwa 
Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP, Służby Ochrony 
Kolei, przedstawiciela organizatora – Polskiego Związku Pił-
ki Siatkowej. Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwiało stałą 
dystrybucję informacji oraz pozyskiwanie bez zbędnej zwłoki 
istotnych danych.
Łącznie obsada PCD stanowiła 68 osób, w tym 10 przedstawi-
cieli podmiotów pozapolicyjnych. 

LICZBOWE UJĘCIE REALIZACJI OPERACJI 
POLICYJNEJ „SIATKA 2014”
Podczas operacji policyjnej „Siatka 2014”, która trwała od 
godz. 8.00 dnia 28 sierpnia 2014 r. do godz. 18.00 w dniu 22 
września 2014 r., zostało zabezpieczonych 559 imprez spor-
towych, 333 mecze piłki nożnej (rozgrywki T-Mobile Eks-
traklasy SA oraz spotkania ligi niższej), 250 zgromadzeń pu-
blicznych, 446 imprez artystycznych i rozrywkowych, 1304 
eskorty policyjne (w tym 30 eskort policyjnych VIP), 340 sesji 
treningowych. W operacji „Siatka 2014” wzięło udział, licząc 
narastająco, 21 696 funkcjonariuszy Policji, przy wykorzysta-
niu 6272 pojazdów1. 
Podczas zabezpieczenia MŚ nie obyło się bez drobnych incy-
dentów, w szczególności związanych z zakłóceniem porządku 
publicznego, drobnych kradzieży, usiłowaniem wtargnięcia 
bez biletu na teren imprezy masowej, ale zważywszy na skalę 
przedsięwzięcia, były to zdarzenia marginalne.

OCENA REALIZACJI ZABEZPIECZENIA
Przygotowanie i realizacja zabezpieczenia Mistrzostw 
zostały bardzo wysoko ocenione przez biorących udział  
w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego 
przedstawicieli reprezentacji narodowych państw uczestni-
ków Mistrzostw. Podkreślano profesjonalizm w działaniu, 
szczegółowe zaplanowanie realizacji składowych przedsię-
wzięć, doskonałą koordynację działań w skali kraju. Jedno-
cześnie wskazywano na bardzo dobrą współpracę pomiędzy 
Policją a innymi służbami, podmiotami i instytucjami zaan-
gażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa tego wydarze-
nia, jak również przygotowanie i realizację międzynarodo-
wej współpracy i wymianę informacji w oparciu o Policyjne 
Centrum Dowodzenia. 
Na podstawie informacji nadesłanych przez jednostki i ko-
mórki organizacyjne Policji oraz materiałów Policyjnego 
Centrum Dowodzenia, w ocenie Głównego Sztabu Policji 
KGP2, podejmowane przez Policję działania były w szcze-
gólności adekwatne do zdarzeń i realizowane w formie sto-
sownej do zidentyfikowanych zagrożeń. Policjanci wykazali 
się aktywnością nie tylko w działaniach prewencyjnych, ale 
również w pracy pionów operacyjnych, ruchu drogowe-
go oraz policjantów opiekunów reprezentacji narodowych 
(TSLO). Działania Policji cechowały aktywność, szybka 
reakcja na incydenty oraz dynamiczne zarządzanie siłami 
i środkami. Przeprowadzona operacja policyjna stanowiła 
znakomitą możliwość zacieśnienia relacji oraz współpracy 
pomiędzy podmiotami systemu zarządzania kryzysowego  
w Polsce. Spotkania robocze przygotowujące do reagowania 
na potencjalne zdarzenia pozwoliły właściwym podmiotom 
doprecyzować podejmowanie działań w ramach reagowania 
na zagrożenia. Dowodzenie operacją z poziomu centralne-
go zapewniało optymalną koordynację przydzielonych sił,  
z uwzględnieniem ich dyslokowania w liczbie umożliwiają-
cej właściwe reagowanie na zaistniałe zdarzenia lub stwier-
dzone zagrożenia.
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ekstraklasa s.a. bardzo poWażnie podchodzi do kWestii 
zapeWnienia bezpieczeństWa na polskich stadionach.  
od kilkunastu miesięcy intensyfikujemy naszą współpracę  
z komendą główną policji, dzięki czemu obydwu stronom udało się 
wypracować właściwy model współdziałania. Warto podkreślić, że 
argumenty obu stron spotykają się z coraz większym wzajemnym 
zrozumieniem. jesteśmy przekonani, że także dzięki tej współpracy 
mogliśmy cieszyć się najspokojniejszą rundą w rozgrywkach 
ekstraklasy od lat. poziom bezpieczeństwa na polskich stadionach 
podniósł się wyraźnie nie tylko w skali bezwzględnej, ale także 
w bardziej rozwiniętych i bogatszych państwach europejskich.

W naszej ocenie w Polsce głównymi i powiązanymi 
ze sobą problemami pozostają pirotechnika oraz 
zamykanie stadionów przez władze administracji 

publicznej. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że mechaniczne  
i bezrefleksyjne zamykanie obiektów nie tylko w żaden sposób 
nie poprawia bezpieczeństwa, ale ze względu na powszech-
ną represyjność dotyka wszystkie środowiska kibicowskie,  
w tym także te niemające zamiaru łamania prawa. Takie de-
cyzje automatycznie jednoczą i wzmacniają te grupy, których 
celem jest doprowadzenie do anarchii na trybunach i uzyska-
nie – w ich rozumieniu – „prawa do walki z systemem”.  
Wdrożona idea zamykania stadionów jest de facto klęską, 
bolesnym przyznaniem się do porażki. Jest słusznie odbiera-
na jako wyraz bezsilności społeczeństwa i organów państwa,  
w tym w szczególności Policji. Koncepcja represyjnego zamy-
kania stadionów nie tylko nie rozwiązuje problemów bezpie-
czeństwa, lecz także tworzy kolejne – prowadzi do polaryzacji 
i radykalizacji poglądów w środowiskach kibicowskich oraz 
implikuje potencjalny konflikt, ponieważ krótkowzrocznie 
uderza wprost w lokalną społeczność. Zrozumiano to dawno 

na zachodzie Europy, gdzie borykano się ze znacznie więk-
szymi problemami wokół stadionów i na nich, niż ma to 
miejsce Polsce. Wystarczy spojrzeć na statystyki – w sezonie 
2013/2014 w Premier League (Anglia), Bundeslidze (Niem-
cy), Primera Division (Hiszpania) nie zamknięto żadnego sta-
dionu, zaś tylko w polskiej Ekstraklasie sankcje administra-
cyjne dotknęły aż 33 spotkań! Stoi to w jawnej sprzeczności  
z konstytucyjną zasadą pomocniczości państwa, zgodnie  
z którą organa administracyjne powinny ingerować tylko  
w sytuacji, gdy z organizacją stosunków społecznych w danym 
obszarze nie radzi sobie partner społeczny. Piłkarskie organa 
dyscyplinarne w bieżącym sezonie i w poprzednich nie tyl-
ko dowiodły pełnej gotowości do konstruktywnej współpracy  
z organami państwa, lecz także udowodniły, że potrafią reago-
wać na zagrożenia skutecznie i adekwatnie do ich skali, głów-
nie ze względu na większe zrozumienie niuansów złożonego 
zagadnienia, jakim jest polityka dyscyplinarna i bezpieczeń-
stwa w świecie futbolu.
Wydaje się, że szczęśliwie idea traktowania zamykania obiek-
tów sportowych jako panaceum na chuligaństwo okołosta-
dionowe powoli traci rację bytu. Cieszy nas to także z tego 
względu, iż coraz lepiej jest rozumiana rola Ekstraklasy S.A. 
i jej klubów jako generatora znaczących wpływów do budże-
tu państwa oraz budżetów lokalnych. Wpływy te przekracza-
ją koszty zabezpieczenia wszystkich meczów piłki nożnej  
w Polsce. Każdy zamknięty stadion w praktyce oznacza dzia-
łanie na szkodę finansów publicznych w wymiarze krajowym 
oraz lokalnym, zwłaszcza że koszty zabezpieczenia imprezy 
odbywającej się w zamkniętym obiekcie wcale nie są niższe 
od standardowych. 
Wierzymy, że możliwe jest wypracowanie takiej procedury 
współdziałania wszystkich organów odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo, w której ingerencja organów państwa w ob-
szar właściwy dla piłkarskich organów dyscyplinarnych nie 
będzie konieczna. Od tego sezonu Ekstraklasa S.A., działając 
w ścisłej współpracy z przedstawicielami administracji pu-

Wysoki poziom motywacji i zaangażowania policjantów i pra-
cowników Policji oraz wykorzystanie dobrych praktyk i do-
świadczeń ze współpracy międzynarodowej wpłynęły na po-
prawę jakość działań Policji, a tym samym powodzenie całej 
operacji policyjnej.

kom. BogdAn PiturA, 
ekspert Wydziału Operacyjnego GSP KGP

1 Dane Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji.
2 W artykule wykorzystano informacje ze Sprawozdania z przygo-

towań i przebiegu realizacji operacji policyjnej pod kryptonimem 
„Siatka 2014” Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji.

BeZPIeCZeńSTWO NA STAdIONACh

GŁÓWNY SZTAB POLICJI KGP

Summary

We were prepared well. Police operation “Volleyball 2014”
The article briefly describes Polish Police’s operations connected with preparing 
and ensuring security of the tournament of Men Volleyball Championship – 
Poland 2014. Poland was the host country of the contest on from 30 October 
2014 to 21 September 2014. 
Especially, it presents the structure of command and cooperation of the police 
operation “Volleyball 2014”, established for the Championship’s period and the 
structure and tasks of the Police Command Centre in the Police Training Centre 
in Legionowo.
Moreover, it contains numerical information on taken actions, used manpower 
and equipment and general assessment of the police’s operations connected 
with the Championship.
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