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Z mł. insp. 

Z mł. insp. Dariuszem Dymińskim 
Naczelnikiem Wydziału Operacyjnego 
Głównego sztabu Policji kGP 
rozmawia Piotr maciejczak

Panie Inspektorze, nadszedł rok 2012 i do rozpoczęcia 
największej operacji policyjnej w dziejach naszego 
kraju pozostały już tylko 3 miesiące. W jakim stopniu 
jesteśmy do niej przygotowani?

Dzisiaj akurat (2 marca 2012 r.) zostało nam 98 dni do roz-
poczęcia Euro, czyli do umownej „godziny zero”. Jednak 
pierwszą datą graniczną jest – z punktu widzenia polskiej 
Policji – 15 maja. To dzień, w którym osiągniemy pełną go-
towość operacyjną, zarówno w Policyjnym Centrum Dowo-
dzenia w Legionowie, jak również wszystkich sił i środków 
policyjnych we wszystkich województwach. To mało czasu 
i jeszcze wiele do zrobienia, ale z pewnością jeszcze więcej 
zrobiliśmy przez ostatnie 2 lata.

A konkretnie?

Na początek chciałbym wspomnieć o wspólnym przedsię-
wzięciu strony państwowej, czyli skoordynowanych dzia-
łaniach wszystkich służb resortu spraw wewnętrznych,  
i strony prywatnej, czyli spółki Euro 2012 Polska, która 
de facto jest organizatorem turnieju w Polsce. Dokumentem 
bazowym naszej współpracy jest Prywatna Koncepcja Bez-
pieczeństwa i Zabezpieczenia Stadionów i Miejsc Oficjal-
nych, ponieważ istotne są nie tylko stadiony, lecz również 
centra treningowo-pobytowe, hotele dla sędziów, boiska 
treningowe i hotele transferowe. Zgodnie z zapisami znaj-
dującymi się w koncepcji, odbyło się siedem spotkań, tzw. 
Management Working Group, w ramach których omawia-
liśmy wszystko, co wiąże się z bezpieczeństwem imprezy, 
np. kwestię tzw. ostatniego kilometra – w momencie, gdy na 
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stadion będzie zmierzało jednocześnie 50 tysięcy widzów, 
bardzo ważne jest, aby byli dobrze poinformowani, jak na 
ten stadion się dostać – i to już od lotniska, dworca lub par-
kingów Park & Ride.
Najbardziej newralgiczny moment to jednak samo wejście na 
stadion – należy tak rozłożyć ruch, aby sprawnie podzielić 
kibiców na cztery trybuny. Wymaga to sprawnej i przemyśla-
nej organizacji. Na spotkaniach poruszaliśmy także kwestię 
zabezpieczenia medycznego, współpracy służb informacyj-
nych itp. Na szczęście mamy już za sobą mecze testowe na 
wszystkich stadionach UEFA EURO 2012.
W czerwcu ubiegłego roku zorganizowaliśmy I Międzyna-
rodową Konferencję Uzgodnieniową z udziałem 170 przed-
stawicieli z 14 państw, w tym wszystkich oficerów łączni-
kowych akredytowanych w Polsce, a 16 lutego br. odbyła 
się druga taka konferencja, tym razem w Kijowie. Jednym  
z głównych tematów poruszanych na tych konferencjach były 
zasady współpracy z policjantami innych państw, którzy 
będą uczestniczyli w zabezpieczeniu na terenie Polski, oraz 
treść podstawowego dokumentu tej współpracy, czyli Memo-
randum of Understanding. Jest to forma pisemnej deklaracji, 
podpisanej przez Komendanta Głównego Policji, a ze stro-
ny policji innych państw – najczęściej przez ministra spraw 
wewnętrznych, zawierająca ustalenia kwestii związanych  
z udziałem funkcjonariuszy innych państw w zabezpieczeniu 
Euro na terenie Polski. 
Obecnie wiemy, że do Polski zostanie zaproszonych 109 
policjantów z kilkunastu państw europejskich – prawdopo-
dobnie 21 oficerów łącznikowych, którzy będą pracowali 
w Policyjnym Centrum Dowodzenia w Legionowie oraz 88 
policjantów, pełniących służbę w miastach-gospodarzach. 
W Memorandum zawrzemy także takie elementy, jak zakres 
informacji przekazywanych polskiej Policji przez służby in-
nych państw na temat osób mogących potencjalnie stwarzać 
zagrożenie podczas rozgrywek, np. o tych, którzy posiadają 
zakazy stadionowe w innych państwach, a mogą próbować 
dostać się na nasze obiekty.
W przygotowaniach bardzo pomogli nam koledzy z policji 
austriackiej. Jeszcze pod egidą MSWiA powstała inicjatywa 
zwana „mostem polsko-austriackim”, której ideą było usta-
nowienie roboczych kontaktów na poziomie eksperckim. 
Austriacy zrobili u siebie bardzo dobre mistrzostwa, mieli 
dużo dobrych rozwiązań i pomysłów, czym chętnie dzieli-
li się z nami. Adaptowaliśmy do naszych warunków to, co 
było możliwe, m.in. sposób procedowania Memorandum of 
Understanding, które musimy podpisać nie tylko z Ukrainą, 
ale również państwami tranzytowymi i granicznymi. Inten-
sywnie współpracujemy również z kolegami z milicji ukra-
ińskiej w ramach Komitetu Bezpieczeństwa.

Działania podczas turnieju Euro 2012 będą się róż-
nić od znanych nam dotychczas zabezpieczeń imprez 
masowych podwyższonego ryzyka, co wiąże się z filo-
zofią 3xT. Czy pod względem prawnym i szkolenio-
wym jesteśmy na to przygotowani?

Niezwykle pomocnym elementem w realizacji naszych dzia-
łań jest ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o zabezpieczeniu 
imprez masowych, która po części ułatwia działanie UEFA 
w Polsce, a nam daje możliwość weryfikacji osób, które będą 
się ubiegały o akredytację i wejście na stadiony. Korzystne  

z punktu widzenia Policji są również zmiany wprowadzone  
w kodeksie postępowania karnego i w kodeksie wykroczeń.
Aby policjanci byli dobrze przygotowani do imprezy, to oprócz 
szkoleń z filozofii 3xT, które – nie wiem dlaczego – są lekce-
ważone, a które stanowią standard europejski, zorganizowa-
liśmy wspólnie z UEFA pięciodniowy trening w Londynie 
dla wszystkich komendantów wojewódzkich Policji, dowód-
ców operacji stadionowych i dowódców oddziałów prewencji  
z miast-gospodarzy. Trening ten polegał na wielogodzinnych 
działaniach interaktywnych i symulacjach, a także zbieraniu 
najlepszych praktyk podczas zabezpieczeń meczów wysokie-
go ryzyka rozgrywanych na Wyspach Brytyjskich.
W marcu tego roku zostanie zakończone ogólnopolskie 
ćwiczenie Libero, organizowane przez Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa, którego celem jest koordynowanie i zbie-
ranie procedur wszystkich służb, nie tylko resortu spraw 
wewnętrznych, lecz również innych służb, podległych choć-
by wojewodom. Jest to rodzaj gry sztabowej, podczas której 
zostanie rozegrane kilka epizodów taktycznych. Będzie to 
służyć również sprawdzeniu działania Policyjnego Centrum 
Dowodzenia na terenie CSP.

Szkolenia i ustalenia to jedno, ale wypadałoby wie-
dzieć, jak nasze służby działają w praktyce. Czy ro-
biono już takie próby?

Tak, oczywiście. Mamy za sobą już cztery mecze testowe 
– w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie. To były 
bardzo dobre doświadczenia, przy których policjanci z tych 
miast mieli możliwość sprawdzić się podczas zabezpiecze-
nia meczu przy pełnych trybunach, ale w zabezpieczeniach 
brała udział również kadra dowódcza Policji z jednostek, 
które nie będą pracowały w miastach-gospodarzach, a także 
funkcjonariusze zza granicy. To ważne doświadczenie, bo 
w praktyce mieliśmy możliwość sprawdzić, jak funkcjonuje 
wymiana informacji w warunkach rzeczywistych.

Dużo mówiło się swego czasu o spottersach, którzy 
stanowią pewną nowość w polskiej Policji. Czy na tym 
polu jesteśmy gotowi do działań?

Przez ostatnie lata udało nam się zbudować grupę 20 poli-
cjantów z różnych województw, tak zwaną SpottersTeam Pol-
ska, pracujących z kibicami reprezentacji. W czasie Euro  
ci funkcjonariusze będą przez dwa pierwsze mecze reprezen-
tacji Polski pracowali w Warszawie, następnie we Wrocławiu, 
a później znów w stolicy, na meczach ćwierćfinałowym i pół-
finałowym. Niezależnie od tego trwają szkolenia około 250 
tzw. spottersów lokalnych, realizowane w CSP oraz Szkole 
Policji w Katowicach, którzy będą działali w pozostałych pol-
skich miastach.

A jak wygląda sytuacja z zabezpieczeniem logistycz-
nym?

Obszar logistyki to ogromne przedsięwzięcie. To między in-
nymi hotele dla policyjnych delegacji, to zabezpieczenie za-
kwaterowania w Krakowie dla reprezentacji Włoch, Anglii 
i Holandii, które postanowiły ulokować swoich zawodni-
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ków w Polsce, mimo że ich piłkarze będą grali na Ukrainie. 
Wprawdzie w grodzie Kraka nie będzie meczów turniejo-
wych, jednak będą się tam odbywać treningi i sesje otwar-
te, które często cieszą się nie mniejszym zainteresowaniem 
kibiców niż mecze właściwe – może się na nich pojawić na-
wet 20 tysięcy ludzi. A że każdy zespół musi zorganizować 
taką sesję otwartą, robi się więc z tego kolejna impreza ma-
sowa. Kraków jest bardzo popularny wśród kibiców Anglii  
i spodziewamy się obecności nawet kilkunastu tysięcy gości  
z tego kraju, dlatego też do tego miasta przyjedzie też ekipa 
policjantów z Wysp Brytyjskich.

Ile w takim razie drużyn będzie przebywało na tere-
nie naszego kraju?

W Polsce będzie mieszkać 13 drużyn narodowych. Ich poło-
żenie w konkretnych miastach to dla nas ważna informacja, 
bo pozwoliła nam zrekonfigurować odpowiednio związki 
taktyczne, złożone nie tylko z funkcjonariuszy OPP, lecz 
również ruchu drogowego, kryminalnych czy floty Lotnic-
twa Policji. Rozłożyliśmy siły równomiernie, żeby nie osła-
bić żadnego regionu kraju. Ważną rolę odegra 13 funkcjo-
nariuszy pełniących funkcję łączników, tzw. TSLO, przy-
pisanych do poszczególnych reprezentacji już w ubiegłym 
roku i odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo podczas 
mistrzostw. Każdy TSLO będzie opiekował się drużyną do 
momentu opuszczenia kraju.

Mówiliśmy już o zakwaterowaniu przedstawicieli i za-
wodników z zagranicy, a co z polskimi policjantami, 
którzy będą w wielu przypadkach pełnić służbę poza 
domem?

Pragnę zapewnić, że będzie to zupełnie inny standard za-
mieszkania niż ten, którego dotychczas doświadczali 
funkcjonariusze zabezpieczający imprezy masowe w in-
nych miastach. Najczęściej będą to warunki akademickie, 
z pełnym wyżywieniem. Mamy świadomość, że to będzie 
bardzo trudna służba, z długą, bo prawie miesięczną rozłą-
ką z rodziną. My również braliśmy kiedyś udział w takich 
zabezpieczeniach i doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, 
że policjant też jest człowiekiem i aby dobrze, efektywnie 
pracować, musi odpowiednio wypocząć. Świetne warunki 
są już teraz w odremontowanym Centrum Szkolenia Policji 
w Legionowie.

Jeśli już wspomniał Pan o CSP, to nie mogę nie spytać 
o rolę i przygotowania Policyjnego Centrum Dowo-
dzenia, zlokalizowanego na terenie tej jednostki…

Stworzenie Policyjnego Centrum Dowodzenia w Legionowie 
stanowi niewątpliwie duży sukces organizacyjno-logistycz-
ny. Jest to nowoczesny obiekt o powierzchni aż 1200 m2, 
już w pełni wyposażony i gotowy na przyjęcie policjantów. 
To właśnie tutaj, od 15 maja do 15 lipca 2012 r., na każdej 
zmianie będzie pracowało około 100 policjantów z Polski  
i zza granicy, czyli de facto każdej doby służbę będzie tu 
pełnić przeszło 400 funkcjonariuszy. Będą z nimi współ-
działać przedstawiciele innych służb, takich jak Biuro 

Ochrony Rządu, ABW, Straż Graniczna czy Wojsko Polskie. 
Będą również przedstawiciele Interpolu z grupy do zabez-
pieczania imprez masowych (IMEST), CBŚ i całego pionu 
kryminalnego KGP. W skład sztabu wejdą nawet reprezen-
tanci Dowództwa Sił Powietrznych czy Dowództwa Wojsk 
Specjalnych.
Od strony technicznej Policyjne Centrum Dowodzenia 
umożliwia przeprowadzenie wideokonferencji ze wszyst-
kimi komendami wojewódzkimi w kraju, a nawet z odpo-
wiednikiem centrum dowodzenia w Kijowie, gdzie będzie 
przebywało dwóch polskich funkcjonariuszy, mających za 
zadanie przekazywanie na bieżąco informacji i koordyna-
cję przelotów drużyn. Jeśli chodzi o kibiców, to będziemy 
prowadzili eskorty grupowe na terenie kraju, aż do granicy  
z Ukrainą, gdzie nastąpi przekazanie.

Panie Inspektorze, te wszystkie działania sztabowe 
wymagają doskonałego przepływu informacji ze 
sprawdzonych źródeł, i to nie tylko z Polski. Czy bę-
dziemy dostatecznie poinformowani, żeby odpo-
wiednio planować działania i ruchy związków tak-
tycznych?

Oczywiście. Dla przykładu podam, bo nie jest to oczywiście 
jedyne działanie, że wspólnie z kolegami z Holandii przygo-
towaliśmy specjalne formularze przed- i pomeczowe, które 
zostaną umieszczone na prowadzonej przez nich interneto-
wej platformie wymiany informacji o wszystkich meczach 
międzynarodowych, do której dostęp mają policjanci z całej 
Europy. Dzięki temu do godziny 22.00 w dzień przed kon-
kretnym meczem będziemy dysponowali pełnym, ogólnoeu-
ropejskim raportem na temat przemieszczania się kibiców, 
także z innych państw. Hasła dostępu do tego portalu będą 
we wszystkich komendach wojewódzkich miast-gospoda-
rzy. Natomiast po meczu strona polska jest zobowiązana 
do przygotowania raportu pomeczowego, do godziny 12.00 
następnego dnia. Z tych danych z kolei będą korzystać funk-
cjonariusze innych organizacji policyjnych.
Dzięki współpracy międzynarodowej nie tylko Policji, ale 
również innych służb, dysponujemy naturalnie także inny-
mi źródłami informacji.

Biorąc pod uwagę graniczną dla nas datę osiągnięcia 
pełnej gotowości, czyli 15 maja, co jeszcze – jako Poli-
cja – będziemy musieli zrobić?

Przede wszystkim szkolenia, które pozwolą uzyskać pew-
ność, że wszystko dopięte jest na „ostatni guzik” – na okres 
od początku lutego do 15 maja mamy zaplanowane aż 37 
pięciodniowych szkoleń i rekonesansów z udziałem przed-
stawicieli z zagranicy. Jeśli chodzi o naszych funkcjonariu-
szy, to mają one na celu głównie zapewnienie możliwości 
zapoznania się z rejonem działań tych policjantów, którzy 
na co dzień pracują np. w Białymstoku, a w czasie Euro 
będą musieli działać w Warszawie. Najważniejsze szkole-
nie, zgrywające współpracę służb odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo na wszystkich stadionach, odbędzie się od 14 
do 18 maja br. q

Dziękuję za rozmowę


