
Słowo wstępne 
 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej stanowią trzecią co do wielkości imprezę 
sportową na świecie i w związku z tym wymagają szczególnych i nowoczesnych 
działań w obszarze bezpieczeństwa. W Polsce, doświadczenia z zakresu 
organizacji podobnych sportowych imprez masowych, w tym kwestie 
bezpieczeństwa, są stosunkowo niewielkie. Ta konstatacja skłania środowiska 
opiniotwórcze do analiz różnych aspektów związanych z organizacją oraz 
bezpiecznym przebiegiem turnieju UEFA EURO 2012. 

Organizacja i realizacja przedsięwzięcia EURO 2012 znacząco wykracza 
poza współzawodnictwo sportowe. Aspekty bezpieczeństwa turnieju przekraczają 
granice stadionów i „stref kibiców” przygotowywanych przez miasta goszczące.  
Dla typowego uczestnika imprezy EURO 2012 – kibica – kwestie bezpieczeństwa 
pojawiają się w obrębie długiego łańcucha zdarzeń obejmujących między innymi: 
nabycie biletu, dotarcie do miasta i miejsca imprezy, udział w widowisku 
sportowym oraz imprezach towarzyszących, pobyt w mieście imprezy, niekiedy 
również podążanie za narodową drużyną piłkarską do miast rozgrywania meczów 
i na koniec – powrót do miejsca zamieszkania. Kwestie bezpieczeństwa innych 
grup uczestników imprezy EURO 2012 – zaczynając od drużyn narodowych 
poprzez różne grupy gości UEFA, sponsorów, klientów korporacyjnych, kończąc 
na przedstawicielach władz – wymagają pochylenia się nad odrębnymi  
aspektami bezpieczeństwa. Jest pewne, że dla organizatorów imprezy kwestie 
bezpieczeństwa obejmują znacznie szersze obszary. 

Skala zaangażowania sił i środków odpowiednich służb w zabezpieczenie 
turnieju powinna wynikać z dynamicznej analizy ryzyka. Należy podkreślić,  
że spektrum zagrożeń przy imprezach rangi turnieju UEFA EURO 2012 wykracza 
poza zagrożenia ładu i porządku publicznego związane ze zjawiskiem 
chuligaństwa stadionowego. W tym kontekście krajowe regulacje prawne 
z obszaru bezpieczeństwa imprez masowych, będące istotnym oparciem dla 
przyjmowanych rozwiązań, obejmują tylko fragment kompleksowego podejścia  
do złożonych aspektów bezpieczeństwa. 

Materiały przedstawione w niniejszej publikacji zawierają zbiór referatów 
i komunikatów z konferencji „Wieloaspektowe ujęcie bezpieczeństwa – EURO 
2012”, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą 
w Poznaniu w dniu 26 maja 2011 roku. 

Celem konferencji było stworzenie platformy wymiany poglądów, prezentacja 
efektów badań i rozwiązań praktycznych oraz próba wskazania kierunków, metod 
i technik zapewnienia odpowiednio wysokich standardów bezpieczeństwa w czasie 
turnieju piłkarskiego EURO 2012. 

Opublikowane teksty absolutnie nie wyczerpują tematyki wieloaspektowego 
ujęcia bezpieczeństwa – EURO 2012. Należy je postrzegać jako głos w dyskusji, 
której celem jest identyfikacja i zebranie dobrych wzorów oraz wypracowanie 
i wdrożenie optymalnych – pod względem bezpieczeństwa – praktyk. 

Teksty zostały wydrukowane w oryginalnej wersji. Chcąc zachować ich 
autorski charakter, do minimum ograniczono ingerencje redakcyjne. Materiały 
zawarte w tej publikacji podejmują ważne problemy teorii, praktyki oraz 
 
  

 



instrumentalizacji bezpieczeństwa oraz związane z nim technologie 
teleinformatyczne. Wydrukowane materiały powinny zainteresować nie tylko 
uczestników konferencji, ale również szersze kręgi odbiorców, a w szczególności 
pracowników administracji państwowej i samorządowej – w różnym stopniu 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo EURO 2012. Organizatorzy konferencji 
pokładają duże nadzieje, iż studiowanie wydrukowanych artykułów uporządkuje 
czytelnikowi te obszary problemowe, dostarczy satysfakcji intelektualnej oraz 
pobudzi do refleksji. 

Publikacja powstała dzięki znaczącemu wysiłkowi wielu osób. Komitety: 
Organizacyjny i Naukowy bardzo serdecznie dziękują wszystkim autorom 
artykułów, współpracownikom uczestniczącym w przygotowaniu materiałów  
i organizacji konferencji oraz Wydawnictwu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa za ich 
opublikowanie. 
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