
ORGANIZACJA I ZADANIA  

Zintegrowane Stanowisko Dowodzenia 

Stadionowy sztab ds. bezpieczeństwa 

 

 

Stanowisko  Zadanie Uwagi 

Kierownik ds. Bezpieczeństwa   współpraca z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak Policja, 

Straż Pożarna, Pogotowie, 

 organizacja stadionowego sztabu ds. bezpieczeństwa (m.in. 

spikera, Stewardów, służb medycznych, itp.). 

Kds.B  - odpowiada za całościowe zarządzanie organizacją  

i bezpieczeństwem meczu piłki nożnej. Reprezentuje 

organizatora imprezy masowe / meczu piłki nożnej. 

 

 

 

Spiker Zawodów 

 
 współpraca ze stanowiskiem dowodzenia,  

 właściwe przekazywanie komunikatów  na wypadek drobnych 

lub poważnych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo. 

SZ – to członek służby informacyjnej podlegający kierownikowi 

ds. bezpieczeństwa. Na ocenę pracy spikera wpływa współpraca 

z SD, a także   ton głosu  oraz precyzyjność i charakter 

(łagodzący / pozytywny) wygłaszanych komunikatów. 
 
 

 

Steward  opieka i zapewnianie gościom korzystanie ze wszystkich 

oferowanych usług w sposób komfortowy i bezpieczny. 

St - to Członek Służby Informacyjnej pełniący funkcję opiekuna 

i przewodnika dla uczestników imprezy na Stadionie. 
 

 

 

Koordynator ds. Współpracy z Kibicami 

(SLO - Supporters Liaison Officer) 

 

 uczestniczenie w procesie komunikacji w sytuacjach 

kryzysowych związanych z oprawami meczowymi, oflagowani 

em, koniecznością zatrzymania kibiców  gości na sektorze, etc., 

 przekazywanie informacji nt. zorganizowanej grupy kibiców 

gości (liczebność. Używane środki transportu, opóźnienia na 

trasie i ich przyczyny, ilość osób niewpisanych  „na listę 

wyjazdową”, 

 monitorowanie, analizowanie i w razie możliwości 

rozwiązywanie problemów, skarg, uwag kibiców związanych  

z organizacją meczu (kontrola dostępu, praca służb 

informacyjnych i porządkowych, catering, depozyt). 

KdsWzK (SLO - Supporters Liaison Officer) -  to osoba 

związana formalnie z klubem, nie pełniąca jednak funkcji 

kierownika ds. bezpieczeństwa. Cieszy się zaufaniem Klubu 

oraz środowiska kibiców oraz jest powoływana po 

wzajemnych konsultacjach. 

 

 

 

 

Zintegrowane stanowisko dowodzenia zorganizowane w wyodrębnionym pomieszczeniu dla służb kierujących zabezpieczeniem meczu piłki nożnej, a w szczególności dla Kierownika   

ds. Bezpieczeństwa oraz służb  ratowniczych i Policji powinno zapewniać koordynację działań oraz monitorowanie i rejestrowanie zachowań osób uczestniczących  w meczu piłki nożnej na 

stadionie i wokół niego poprzez podejmowanie kluczowych decyzji związanych z przebiegiem  imprezy. Na SD powinny znajdować się schematy postępowania, które zapewnią szybką  

i skuteczną reakcję. Osoby pracujące na  SD powinny posiadać podzielność uwagi, wrażliwość na kluczowe informacje, dobrą znajomość stadionu i terenu wokół niego oraz predyspozycje 

do współpracy i komunikacji. 
 

1. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których magią odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. U. Nr 121. poz. 820). 

2. Raport Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN dotyczącego organizacji i stanu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej szczebla centralnego PZPN.  Runda wiosenna 2012/2013 
(www.pzpn.pl/index.php/pol/content/download/2148006/.../RAPORT.pdf). 

3. Notatka ze spotkania Zespołu doradczego Wojewody Świętokrzyskiego ds. bezpieczeństwa imprez sportowych , które odbyło się w dniu 19 lutego 2014 roku. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. 

 
W. Kuszak  

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzana i Kryzysowego ŚUW w Kielcach 

http://www.pzpn.pl/index.php/pol/content/download/2148006/.../RAPORT.pdf

