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Stanowisko Ministra Sportu i Turystyki w zakresie
bezpieczeństwa na stadionach

W związku z sytuacją, która miała miejsce podczas meczu ligowego pomiędzy klubami Legia
Warszawa – Jagiellonia Białystok, apeluję do władz Polskiego Związku Piłki Nożnej, Ekstraklasy SA i
klubów piłkarskich, aby w większym zakresie wzięły odpowiedzialność za bezpieczeństwo na
polskich stadionach.
Zarówno kluby piłkarskie, jak i Ekstraklasa SA oraz PZPN są wyposażone w instrumenty prawne, by
eliminować chuliganów z polskich stadionów - od zakazów klubowych po zamykanie trybun.
Incydenty, które miały miejsce podczas wspomnianego meczu wskazują, że środki te powinny być
wykorzystywane z większą determinacją.
Liberalna polityka niektórych klubów piłkarskich wobec pseudokibiców zachęcać może do eskalacji
stadionowego chuligaństwa. Sytuacja taka wymusza zwiększenie interwencji organów państwa
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Niewątpliwie odbywa się to ze szkodą dla sportu.
Przedstawione przez władze futbolowe propozycje złagodzenia przepisów ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych, dotyczące możliwości używania przez kibiców środków pirotechnicznych, nie
mają w tej sytuacji uzasadnienia.
Jako Minister Sportu i Turystyki stoję na stanowisku, że należy jak najskuteczniej wykorzystać
wszystkie narzędzia do umożliwienia prawdziwym fanom sportu oglądania meczów w przyjaznej i
kulturalnej atmosferze. Nie może być tak, że patrzymy na kibiców piłkarskich przez pryzmat
chuliganów, którzy zaciemniają obraz prawdziwych fanów tej dyscypliny.
Z tego powodu Ministerstwo Sportu i Turystyki od lat wspiera stowarzyszenia kibiców w działaniach
na rzecz lokalnych społeczności, przede wszystkim w ramach autorskiego projektu „Kibice Razem”.
Poprawa bezpieczeństwa na stadionach wymaga aby każdy zainteresowany podmiot polskiego
futbolu – klub, Ekstraklasa, PZPN - wypełniał swoje obowiązki, nie czekając na interwencję państwa.
Konieczne jest wypracowanie takiego modelu, który przeciwdziałałby incydentom na stadionach i
gwarantowałby szybkość i nieuchronność decyzji, a przy tym pozwoliłby prawdziwym kibicom na
uczestnictwo w sportowym widowisku.
Zmiany są potrzebne, ale musimy mieć pewność, że wszystkie strony są na to przygotowane i
dojrzały do nowych rozwiązań. Dlatego będę dążył do zintegrowania całego środowiska sportowego,

by mówiło jednym głosem, ponieważ tylko takie rozwiązanie pozwoli na spójne i oczekiwane
zlikwidowanie tego ważkiego problemu.

