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XV KONFERENCJA "BEZPIECZNY STADION”
Data publikacji 22.10.2015

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Cezary Popławski wraz z innymi
przedstawicielami Policji, PZPN i Ekstraklasy uczestniczył w konferencji pod hasłem "Bezpieczny
Stadion" na terenie Targów Kielce. Podejmowano przede wszystkim tematy dotyczące
bezpieczeństwa obiektów sportowych.
Spotkanie było kontynuacją prowadzonych od 2001 roku w kieleckim ośrodku wystawienniczym debat dedykowanych
szeroko rozumianemu bezpieczeństwu podczas imprez sportowych. Co roku udział w nich bierze około kilkuset
przedstawicieli świata sportu, klubów piłkarskich oraz instytucji odpowiedzialnych za zabezpieczanie tego typu imprez.
W tym roku w gronie fachowców zajmujących się tą tematyką znalazł się m.in. Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Cezary Popławski. Eksperci rozmawiali na temat zagadnień związanych z organizacją i bezpieczeństwem
meczów przechodząc sprawnie od ogółu do szczegółu. Najpierw mówiono o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, a
później rozszerzono tematy m.in. eksponowania na stadionach treści zabronionych, pirotechniki, alkoholu czy
obowiązujących aktualnie przepisów prawnych.
W spotkaniu uczestniczył również Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. dr Rafał Kochańczyk
oraz Śląski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. Nie zabrakło również zainteresowanych tą
tematyką przedstawicieli innych garnizonów z całego kraju. Wszyscy swoją uwagę skupili na zagadnieniach związanych
z bezpieczeństwem na stadionach. Zebrani na konferencji w sposób interaktywny mogli zaangażować się w dyskusje, tj.
poprzez odpowiedzi na zadawane pytania, które następnie były omawiane przez ekspertów.
Konferencji „Bezpieczny Stadion” towarzyszyła Gala Fair Play, podczas której wręczono statuetki za wzorową pracę na
rzecz poprawy bezpieczeństwa na obiektach sportowych. W tej części spotkania nadinsp. Cezary Popławski odebrał z
rąk Prezesa Zbigniewa Bońka podziękowania dla Komendy Głównej Policji za wkład w organizację i bezpieczeństwo
meczów piłki nożnej w sezonie 2014/2015.
Pamiątkowe statuetki otrzymali również przedstawiciele Komend Miejskich Policji w Kielcach, Bielsku – Białej, Poznaniu,
Gdyni, Legnicy i Tarnobrzegu. Wyróżniono także Komendy Powiatowe Policji w Legnicy, Głogowie, Mielcu oraz
Pruszkowie. Podczas gali podziękowano również Komendzie Stołecznej Policji, a także Komendom Wojewódzkim w
Gdańsku i Wrocławiu za pomoc przy organizacji meczów Reprezentacji Polski.
Wszyscy nagrodzeni wyróżnienia otrzymali z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Cezarego
Popławskiego oraz Prezesa PZPN Zbigniewa Bońka.
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