
 

-------------------- 
K. Nessel, E. Wszendybył-Skulska (red.) - Młodzi o sporcie 2014. Bezpieczeństwo i organizatorzy imprez sportowych 

22 
 

 

 

Rozdział 2 

 

Funkcje stewarda w podnoszeniu 
poziomu bezpieczeństwa widowisk 

sportowych  
 

Maciej Dietl1, Marek Zawartka2 

 

 

Streszczenie: 

Przedmiotem opracowania jest problematyka związana z procesem wdrażania 
stewardingu na polskich stadionach piłkarskich. Celem pracy jest przedstawienie funkcji 
stewarda w kontekście podnoszenia standardów bezpieczeństwa i obsługi klienta podczas 
meczów piłki nożnej w Polsce. Celem jest także rozpoznanie motywów podjęcia pracy 
stewarda oraz poznanie opinii stewardów na temat problemów dotyczących bezpieczeństwa 
i organizacji imprez masowych w Polsce. W opracowaniu wykorzystano metodę 
sondażu – badanie ankietowe wśród 72 stewardów z czterech polskich klubów. Na podstawie 
przeprowadzonych badań wywnioskowano, że osoba stewarda może stanowić skuteczne 
uzupełnienie uzbrojonych ochroniarzy i policjantów. Praca stewarda podczas meczu piłki 
nożnej wpływa pozytywnie na zachowanie i bezpieczeństwo kibiców. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, steward, kibice, widowisko sportowe, mecz piłkarski, piłka 
nożna

 

Wstęp 

 Współczesny sport pomimo niewątpliwych walorów związany jest także z licznymi 

zagrożeniami. Jednym z nich jest zjawisko chuligaństwa stadionowego. Pod koniec ubiegłego 

                                                                 
1 Maciej Dietl - Uniwersytet Jagielloński 
2 Marek Zawartka - Uniwersytet Jagielloński 
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wieku zjawisko to się nasiliło i zaczęło stawać się poważnym problemem związanym 

z bezpieczeństwem podczas imprez masowych. W celu przeciwdziałania zjawisku 

chuligaństwa i poprawienia bezpieczeństwa meczów piłki nożnej zdecydowano się w Polsce 

na wdrożenie stewardingu. Pomysł, którego korzenie sięgają Wielkiej Brytanii, ma na celu 

spowodowanie, że polskie stadiony będą miejscem komfortowym i bezpiecznym 

dla wszystkich kibiców. 

 Steward jest członkiem służby informacyjnej. Do jego głównych zadań należy 

informowanie kibica o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych i dbanie o bezpieczeństwo 

podczas imprezy masowej. Pierwsi stewardzi na stadionach polskich pojawili się w 2011 roku. 

Ich liczba przez trzy kolejne lata znacznie wzrosła, a ich praca podczas meczów piłkarskich stała 

się jednym z wymogów otrzymania przez klub licencji od Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

Poprzez szkolenia i zdobywane doświadczenie praca stewardów staje się coraz bardziej 

profesjonalna. Są w stanie coraz lepiej radzić sobie z problemami i zagrożeniami, jakie 

występują podczas zorganizowanych imprez masowych. 

 Głównym celem opracowania jest przedstawienie roli oraz obowiązków i uprawnień 

stewarda podczas szczególnego rodzaju imprezy masowej, jaką jest mecz piłki nożnej. 

Dodatkowo celem badań empirycznych było rozpoznanie motywów podjęcia przez nich pracy 

stewarda oraz pozyskanie ich opinii na temat problemów dotyczących wprowadzania 

stewardingu oraz samego bezpieczeństwa i obsługi klienta podczas imprez masowych 

w Polsce.  

 W badaniu jako metodę pozyskiwania materiału empirycznego zastosowano ankietę 

audytoryjną. Narzędziem badawczym ankiety był kwestionariusz z 17 pytaniami i metryczką. 

Zawierał pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. Udział w niej 

wzięło 72 stewardów z czterech klubów piłkarskich w Polsce: Wisły Kraków, Cracovii, Ruchu 

Chorzów i Lecha Poznań. Badanie zostało przeprowadzone w 2013 roku. 

 Pośród badanych 62% stanowili mężczyźni, 38% kobiety. Aż 90% respondentów było 

w przedziale wiekowym 20-30 lat. Na pytanie o staż pracy na stanowisku stewarda 

ankietowani najczęściej wskazywali odpowiedź: 2-3 lata. Respondentami były osoby 
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o wykształceniu średnim (62% ankietowanych), wyższym licencjackim (21%) i wyższym 

magisterskim (6%).  

 W pierwszej części opracowania poruszony został problem chuligaństwa stadionowego 

i tragedii stadionowych XX wieku, jakie miały miejsce w Wielkiej Brytanii. Wydarzenia te stały 

się impulsem do wprowadzenia licznych zmian w organizacji imprez masowych. Jedną z nich 

było wprowadzenie funkcji stewarda na stadiony piłkarskie. Druga część pracy poświęcona jest 

regulacjom prawnym dotyczącym bezpieczeństwa imprez masowych w Polsce. W tej części 

skupiono się głównie na Ustawie o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20 marca 2009 

roku. Trzecia część pracy odnosi się do samej funkcji stewarda – jego obowiązków 

i przywilejów podczas meczu piłki nożnej. Czwarta część prezentuje wyniki badań ankietowych 

wśród stewardów, a  ostatnia podsumowuje badania. 

Stadionowe tragedie i chuligaństwo przyczyną zmian 
w organizacji imprez masowych 

 Początki stadionowego chuligaństwa datuje się na ok. 1300 r. p.n.e. Według śladów, 

jakie zostały odnalezione przez archeologów Uniwersytetu Warszawskiego w Egipcie, agresję 

na stadionach zapoczątkował w tym czasie bezimienny Egipcjanin. Z jego inicjatywy doszło 

do  pierwszej w historii konfrontacji siłowej kibiców na trybunach (Składowski 2010). 

 Problem agresji i chuligaństwa towarzyszył masowym imprezom sportowym 

i kulturalnym przez wieki. Jednak to prawdziwa eskalacja problemu na Wyspach Brytyjskich 

doprowadziła do stanowczych kroków związanych z zabezpieczeniem meczów piłki nożnej 

oraz innych imprez masowych. 

 Rozwój chuligaństwa kibiców w Anglii datuje się na XX wiek. Pochodzący z ubogich 

dzielnic kibice angielscy podróżując po całym kraju, dokonywali aktów wandalizmu. W drodze 

na stadiony niszczyli dworce, wagony, a nawet infrastrukturę miejską. Te czyny sprawiły, 

że problem chuligaństwa kibiców przeniósł się ze stadionów na ulice miast i zaczął dotykać 

zwykłych mieszkańców Anglii. Rozboje i bijatyki stały się dla wielu kibiców sposobem na życie. 

Mecze piłkarskie stały się doskonałą okazją do eksponowania negatywnych emocji 

(Piotrowski 2000). 
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 Rozprzestrzeniająca się w błyskawiczny sposób stadionowa przestępczość wkrótce 

stała się przyczyną wielu tragicznych wydarzeń. I tak 29 maja 1985 r. na brukselskim stadionie 

„Heysel” doszło do tragedii, która wstrząsnęła całym światem. Podczas finału Pucharu Europy 

doszło do zamieszek z udziałem pseudokibiców włoskiego Juventusu Turyn i angielskiego 

Liverpoolu. W wyniku burd na stadionie sprowokowanych przez kibiców angielskich zginęło 

39 osób, a ponad 400 zostało rannych (Adamczyk 2008). Wiele osób poniosło śmierć 

w bezpośredniej walce między sobą, a także zostało przygniecionych przez uciekających w dół 

trybuny kibiców. Dodatkowo zawaliła się jedna ze ścian stadionu, która przygniotła 

uciekających. Po tragedii na „Heysel” Europejska Federacja Piłkarska zawiesiła kluby angielskie 

na 5 lat w rozgrywkach europejskich. Niestety nawet z tak dramatycznych wydarzeń 

nie wyciągnięto właściwych wniosków i nie zdecydowano się na konkretne reformy.  

 Konsekwencją tych niedociągnięć były dwie inne tragedie stadionowe. 11 maja 1985 

roku na stadionie w Bradford podczas meczu ligowego wybuchł pożar. Wśród głównych 

przyczyn tragedii wymieniano: drewnianą trybunę, dach pokryty łatwopalnym asfaltem 

i brezentem, śmieci zgromadzone pod trybuną, przepełnienie stadionu oraz braki 

organizacyjne w zabezpieczeniu meczu. Na stadionie „Valley Parade” nie było gaśnic 

przeciwpożarowych. Zabrakło też odpowiedniej pomocy ze strony służb porządkowych 

i medycznych. Tylne wyjścia z trybuny nie zostały otworzone ze względu na nieobecność 

odpowiedniego pracownika z kluczami. W pożarze zginęło 56 osób, a 265 kibiców zostało 

rannych, poparzonych. W wyniku śledztwa ujawniono, że przyczyną pożaru był niedopałek 

papierosa rzucony w stertę śmieci znajdującą się pod stadionem. Po tej tragedii zakazano 

budowy drewnianych trybun (Składowski 2012). 

 Dopiero jednak kolejna tragedia na stadionie Hilsborough w Sheffield stała się 

momentem przełomowym w walce ze stadionowym chuligaństwem i brakiem kompetencji 

organizatorów meczów piłkarskich. Podczas meczu FA Cup pomiędzy Liverpoolem 

i Nothingham Forest rozgrywanego 15 kwietnia 1989 roku na neutralnym terenie w Sheffield 

doszło do kolejnego stadionowego dramatu. Niebywały ścisk, kibice zaryglowani 

na trybunach, brak kontroli nad napierającym tłumem, odcięte drogi ewakuacji, 

brak komunikacji, bałagan organizacyjny oraz karygodne zachowanie służb i policji 

doprowadziły do tragicznych wydarzeń, w których śmierć poniosło 96 osób, a ponad 800 
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odniosło obrażenia. Jako oficjalną przyczynę tragedii podano brak umiejętności kontrolowania 

tłumu i wydarzeń przez policję. 

 W odpowiedzi na te stadionowe tragedie powstał raport ministra sprawiedliwości 

Petera Taylora. W raporcie tym Taylor wymienia przyczyny katastrof i wskazuje winnych tych 

wydarzeń, a także wylicza koniecznie zmiany, aby angielskie stadiony stały się miejscami 

bezpiecznymi. Taylor skrytykował policję, kluby, działaczy, chuliganów stadionowych, a nawet 

media i piłkarzy. Raport ministra sprawiedliwości stał się początkiem zmian w angielskim 

ustawodawstwie dotyczącym bezpieczeństwa na stadionach i imprezach sportowych. W jego 

następstwie rząd brytyjski przyjął ustawy związane z bezpieczeństwem na stadionach. 

Pierwszą z nich była tzw. Football Spectators Act z 1989 roku. Wprowadziła ona system 

identyfikacji kibiców, zakazy stadionowe oraz bardzo wysokie kary za bójki i agresywne 

zachowania kibiców. Dodatkowo kluby zostały zobligowane do zamontowania monitoringu 

stadionowego. 

 Ówczesna premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher rozpoczęła swoistą walkę 

ze stadionowym chuligaństwem, nieprzestrzeganiem przez organizatorów przepisów 

bezpieczeństwa oraz brakiem odpowiednich regulacji. Przeprowadzono wiele reform, które 

miały nie dopuścić do kolejnych tragicznych wydarzeń. Jedną ze zmian organizacyjnych, jakie 

zdecydowano się wówczas przyjąć, było wprowadzenie funkcji stewarda. 

Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa imprez 
masowych w Polsce 

 Problem chuligaństwa dotyczy stadionów nie tylko w Wielkiej Brytanii. Także w Polsce 

zjawisko to jest obecne już od XX wieku. Do miana prekursorów ruchu chuligaństwa w Polsce 

pretendują pseudokibice ŁKS Łódź oraz Legii Warszawa, Polonii Bytom i Lechii Gdańsk. 

Inne kluby polskie także posiadają swoje grupy „szalikowców”. Negatywny rozgłos zyskali 

kibice takich klubów, jak np. Lech Poznań, Pogoń Szczecin, Śląsk Wrocław, Arka Gdynia, Ruch 

Chorzów, GKS Tychy, Jagiellonia Białystok oraz Wisła Kraków i Cracovia. W połowie lat 

dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w ramach Rady Ministrów oraz Polskiego Związku Piłki 

Nożnej zostały powołane organy, które miały zajmować się tylko problematyką chuligańskich 
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zajść na stadionach i poza nimi. Niestety problem nie został rozwiązany, a w niektórych 

regionach kraju wręcz zaczął się nasilać. 

Pierwsza ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 22 sierpnia 1997 roku 

okazała się w wielu kwestiach niewystarczająca. Jej przepisy nie przystawały do innych 

uregulowań prawnych i uniemożliwiały skuteczną walkę ze zjawiskiem chuligaństwa 

stadionowego (Kąkol 2012). 

 Zastąpiła ją ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez 

masowych – o większej szczegółowości i obszerności (zwłaszcza w odniesieniu do meczów 

piłki nożnej). Ustawa (podzielona na 9 rozdziałów) określa zasady związane z organizacją 

i zabezpieczeniem imprezy masowej. Dwa pierwsze rozdziały przedstawiają przepisy 

określające zasady konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa oraz obowiązki organizatora 

i uczestników imprezy masowej. Rozdział trzeci odnosi się w całości do organizacji 

i bezpieczeństwa meczu piłki nożnej. Następny poświęcony jest służbom informacyjnym 

i porządkowym. Omówiono w nim obowiązki i uprawnienia służb porządkowych 

oraz informacyjnych. W kolejnych rozdziałach przedstawione są zezwolenia, kontrola, zasady 

gromadzenia i przetwarzania danych, odpowiedzialność za szkodę i przepisy karne związane 

z organizacją imprezy masowej. 

 Zgodnie z tą ustawą imprezą masową nazywamy imprezę sportową, artystyczną 

lub rozrywkową o charakterze masowym. Ustawa w szczególny sposób odnosi się do meczu 

piłki nożnej i imprezy masowej o podwyższonym ryzyku, regulując te wydarzenia osobnymi 

przepisami.  

Specjalnym rodzajem imprezy masowej najbardziej wiążącym się z pracą stewarda jest 

mecz piłki nożnej. Ustawa definiuje to wydarzenie jako „masową imprezę sportową, która ma 

na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej i jest organizowana na stadionie tudzież 

innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc 

dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi 

ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000.” 

Drugą z wyszczególnionych w ustawie imprez masowych jest impreza masowa 

podwyższonego ryzyka. W jej trakcie, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach 
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lub doświadczeniami z przeszłości dotyczących zachowania uczestników, zachodzi spore 

prawdopodobieństwo wystąpienia aktów przemocy lub agresji. 

Organizator imprezy masowej zobligowany jest do spełnienia licznych wymogów. 

Najważniejszymi z nich są wymogi określone prawem budowlanym, przepisami sanitarnymi 

oraz związane z ochroną przeciwpożarową. Dodatkowo organizator zobowiązany jest 

do wyznaczenia dróg ewakuacyjnych oraz dróg dla pojazdów bezpieczeństwa, a także 

do zapewnienia: 

 pomocy medycznej, 

 zaplecza higieniczno-sanitarnego, 

 łączności między służbami i podmiotami zabezpieczającymi imprezę, 

 wyposażenia przeciwpożarowego, 

 sprzętu ratowniczego, 

 pomieszczenia dla przedstawicieli służb czuwających nad zabezpieczeniem imprezy, 

 odpowiedniej liczby służb porządkowych oraz informacyjnych, 

 powołania kierowników obu służb. 

 Liczebność służb porządkowych oraz informacyjnych również określona jest w 

przepisach. Według ustawy „członkowie służby informacyjnej działają na rzecz 

bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie o jej 

przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych”. Są też zobowiązani do ukończenia stosownego 

szkolenia i posiadania odpowiedniego oznakowania. Natomiast „członkowie służby 

porządkowej działają głównie na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w 

miejscu trwania imprezy masowej” (ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych, art.19). 

 Nadrzędnym zadaniem obu tych służb jest zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie 

masowej. Dlatego też obie często są mylone ze sobą lub postrzegane jako identyczne. 

W rzeczywistości pomimo tego samego celu głównego, obowiązki i uprawnienia obu służb 

są odmienne. Obie mają własne kierownictwo. Członkowie służby porządkowej muszą 

posiadać ważną legitymację pracownika ochrony fizycznej. Z uwagi na fakt, że członkowie obu 

służb posiadają określone uprawnienia władcze wobec uczestników imprezy masowej, 
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powinni w widoczny i odpowiedni sposób wyróżniać się od innych osób biorących udział 

w imprezie masowej (Kąkol 2012). 

Steward jako znaczący element zapewnienia bezpieczeństwa 
podczas meczu piłki nożnej 

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa i jakości obsługi na stadionach wiele 

federacji piłkarskich, w tym także federacja polska, wprowadziło na stadiony zespoły dobrze 

zorganizowanych,  profesjonalnych  i  certyfikowanych  stewardów,  którzy  zastąpili 

tradycyjnych tzw. ochroniarzy. W Polsce stewardami nazwani są pracownicy służby 

informacyjnej. 

 W wielu krajach europejskich istnieje ustawodawstwo uwzględniające i regulujące 

kwestie stewardingu (Gorący 2009, s.77). W Polsce system stewardingu związany jest 

z kilkoma aktami prawnymi, takimi jak: 

 ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku, 

 Kodeks Karny, 

 uchwały PZPN, 

 Konstytucja RP, 

 regulamin bezpieczeństwa rozgrywek organizowanych przez PZPN, 

 regulaminy wewnętrzne obiektów, 

 kodeks dyscyplinarny FIFA, 

 ustawa o ochronie dóbr i mienia. 

Steward to osoba pełnoletnia, niekaralna oraz posiadająca aktualne badania 

zdrowotne. Wymogiem koniecznym do podjęcia pracy stewarda jest ukończenie 

specjalistycznego szkolenia organizowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej. Podczas 

szkolenia kandydaci na stewardów nabywają wiedzę dotyczącą zjawisk związanych 

z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas imprez masowych. Szkoleni są również w zakresie 

przepisów przeciwpożarowych oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej. Od kandydatów 

na stewardów oczekuje się wysokiej kultury osobistej oraz wysokich umiejętności 

komunikacyjnych i perswazyjnych. Steward kompetentny powinien z łatwością odnajdować 
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się w pracy w dużym zespole i zarazem być osobą asertywną. Znajomość języków obcych jest 

bardzo dużym atutem. 

Wygląd stewarda odgrywa znaczącą rolę w jego pracy. W zamyśle steward ma kojarzyć 

się ze schludnie ubranym sympatykiem drużyny, który dodatkowo pełni funkcje związane 

z zapewnieniem bezpieczeństwa imprezy masowej oraz informacyjną. Za wszelką cenę 

starano się zerwać z prowokacyjnym wizerunkiem ochroniarzy „patrzących kibicom na ręce” 

podczas trwania widowiska. 

Steward to osoba, której strój jest przyjazny dla kibica, klienta. Musi być widoczny 

i wyróżniać się wśród innych osób obecnych na imprezie. Strój stewarda składa się z: 

 białej koszuli, 

 czarnych spodni, 

 czarnych klasycznych butów, 

 odblaskowej kamizelki, bądź kurtki z napisem „steward”. 

Czasami zdarza się, że na ubiorze stewarda widnieje logo klubu. Takie logo nie może 

jednak być dominującym elementem stroju stewarda, ponieważ jest on osobą bezstronną 

w obsłudze wszystkich klientów. Każdy steward jest zobowiązany do noszenia stosownego 

identyfikatora w widocznym miejscu. Reguluje to ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych 

z dnia 20 marca 2009 r. art.21 ust.1. 

W ustawie tej sprecyzowano zakres obowiązków i uprawnień stewarda. 

Do głównych należą:  

 udzielanie wszelkich informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz punktów pomocy 

medycznej, gastronomicznych i sanitarnych, 

 kontrola bezpiecznego wejścia i wyjścia uczestników imprezy, 

 niedopuszczanie do przebywania osób w miejscach nieprzeznaczonych dla widowni, 

 reagowanie na incydenty, 

 obserwacja tłumu i obszarów potencjalnego zagrożenia, 

 przeciwdziałanie zbyt dużemu zagęszczaniu się obszarów, 

 wychwytywanie wszelkich zachowań agresywnych i niebezpiecznych, 

 kontrola obiektu pod kątem spełniania wymagań bezpieczeństwa. 
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Prócz obowiązków zapisanych w ustawie stewardzi posiadają jeszcze dodatkowe 

zadania. Należą do nich m.in. dbanie o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i pozostałych 

osób, kontrola bezpieczeństwa, komunikowanie się i zawiadamianie służb porządkowych, jeśli 

zachodzi taka potrzeba. Dodatkowo stewardzi są zobligowani do zaspakajania potrzeb 

specjalnych klientów przybyłych na widowisko sportowe oraz obsługi parkingów 

samochodowych. 

Jednak najtrudniejszym zadaniem stewarda jest kontrola tłumu. Stewardzi przechodzą 

specjalistyczne szkolenie z tego zakresu, jednak skala wyzwania stawianego przed nimi w tym 

zakresie jest często olbrzymia. Kontrola zagęszczenia, dynamiki i zdenerwowania tłumu 

to ciężka praca wymagająca doświadczenia i umiejętności obserwacji. Wymagane jest również 

przewidywanie możliwych zagrożeń i wydarzeń oraz przeciwdziałanie panice tłumu 

w sytuacjach kryzysowych. Odnosi się to również do zachowań antyspołecznych i niezgodnych 

z prawem. Szczególną uwagę stewardzi mają zwracać na zachowania o podłożu rasistowskim. 

Propagowanie rasizmu na stadionach i widowniach jest w Polsce surowo zabronione. 

Współczesny steward to osoba otwarta na kontakt z kibicem-klientem. Poprzez 

odpowiednią komunikację i swoją profesjonalność stara się pozyskać jego zaufanie. Steward 

powinien być spokojny, ale i stanowczy; starający się coś sugerować, a nie nakazywać; 

umożliwiający nawiązanie rozmowy, jeśli na taką sposobność pozwala sytuacja stadionowa. 

Te wszystkie zabiegi mają na celu wytworzenie wizerunku stewarda jako przyjaznej, pomocnej 

i godnej zaufania osoby, do której zawsze można się zwrócić z zapytaniem lub problemem. 

Steward jako członek służby informacyjnej posiada także szereg uprawnień. Zgodnie 

z Art.20 ust.1. Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych służby informacyjne mogą 

weryfikować upoważnienie danej osoby do uczestnictwa w imprezie masowej. Mogą również 

wylegitymować i przeglądać zawartość bagaży i odzieży osób biorących udział w wydarzeniu, 

jeśli zachodzi podejrzenie wnoszenia przez te osoby zabronionych przedmiotów. 

Są upoważnione do wydawania poleceń osobom łamiącym regulamin obiektu lub imprezy 

masowej. W przypadku odmowy wykonania poleceń steward jest upoważniony do wezwania 

takiej osoby do opuszczenia imprezy. Ustawa zawiera także zapis mówiący o tym, że steward 

ma prawo do ujęcia osoby łamiącej regulamin i stwarzającej niebezpieczeństwo, z intencją 

niezwłocznego przekazania jej Policji.  



M. Dietl – Funkcje stewarda w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa widowisk sportowych 
 

-------------------- 
K. Nessel, E. Wszendybył-Skulska (red.) - Młodzi o sporcie 2014. Bezpieczeństwo i organizatorzy imprez sportowych 

32 
 

 

Praca stewarda w badania ankietowych 

Badania ankietowe przeprowadzono wśród 72 stewardów z czterech klubów piłkarskich 

w Polsce. Dotyczyły one różnych aspektów ich pracy.  

Wykres 2.1. Powody podjęcia decyzji o pozostaniu stewardem klubu piłkarskiego 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Jedno z pytań dotyczyło powodów podjęcia decyzji o pozostaniu stewardem klubu 

piłkarskiego (wykres 2.1). Każdy badany mógł wskazać dowolną liczbę odpowiedzi na to 

pytanie. Ponad 61% ankietowanych stewardów podjęło tę pracę ze względu na dodatkową 
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Wykres 2.2. Największe obawy towarzyszące podjęciu pracy na stanowisku stewarda 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Za największą obawę ankietowani uznali „możliwość stania się ofiarą” (wykres 2.2). 

Taką odpowiedź wybrała ponad połowa badanych (53%). Niewątpliwie jest to związane 

ze specyfiką pracy stewarda i licznymi aktami agresji pseudokibiców na polskich stadionach 

w przeszłości. 

Wykres 2.3 przedstawia kolejne pytanie zadane respondentom. Wybierając dowolną 

ilość wskazań mieli wybrać odpowiedzi najlepiej opisujące ich pracę stewarda. 

Wykres 2.3. Odpowiedzi najtrafniej opisujące pracę stewarda podczas imprezy masowej 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Znamienne, że ponad 73% badanych stewardów uważa swoją pracę za wymagającą, 

a ponad połowa (53%) za stresującą (wykres 2.3). Tylko 26% badanych uważa swoją pracę 

za przyjemną, a prawie 21% za łatwą. Świadczy to o skali trudności pracy stewarda 

oraz ogromie obowiązków, jakie musi wypełniać podczas widowiska sportowego. Na te oceny 

z pewnością ma wpływ także fakt, że w rzeczywistości obowiązki stewarda uniemożliwiają 

oglądanie wydarzenia. Rozładowaniu stresu zawodowego stewardów służą głównie spotkania 

towarzyskie ze znajomymi (wskazywane przez 80% badanych). 

Wykres 2.4. Wpływ pojawienia się stewardów na zachowanie kibiców podczas imprez 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 2.5. Rola stewarda w aspekcie poprawienia bezpieczeństwa imprez masowych 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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(wykres 2.5). 

Wykres 2.6. Najważniejsze cechy charakteru stewarda 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Wśród najważniejszych cech stewarda (wykres 2.6) ponad 75% ankietowanych 

wymieniło rozmowność. Również istotnymi cechami według badanych są energiczność (68%), 

otwartość na doświadczenie (56%) oraz sumienność i aktywność (po 53%). 

 Tematyka pytań otwartych związana była głównie z problemem agresji, ksenofobii, 

przemocy i nietolerancji na stadionach. Jedno z pytań dotyczyło przyczyn tych zjawisk podczas 

meczów piłki nożnej w Polsce. Najczęściej wymienianymi powodami były m.in. brak 

pozytywnych wzorców w wychowaniu, słabe warunki życia, frustracja słabymi wynikami 

swoich drużyn, negatywne tradycje zachowań na stadionach, a także prowokacyjne 

zachowanie policji. 

 Jako główne utrudnienia w pracy stewarda w Polsce wskazywano m.in. problemy 

z osobami pod wpływem alkoholu, brak bardziej rygorystycznego ustawodawstwa (zakazy 

stadionowe nie są przestrzegane), współpracę na linii steward-policja, brak wystarczającej 

ilości profesjonalnych szkoleń organizowanych przez kluby.  

 Jako sposoby przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom na stadionach stewardzi 

zasugerowali m.in.: bardziej rygorystyczne kary („jak w Anglii”), tworzenie programów 

dla dzieci, które uczyłyby kulturalnego i pozytywnego dopingu, skuteczną egzekucję zakazów 

stadionowych oraz wprowadzenie legalnych „ustawek” dla pseudokibiców. 

Wnioski 

 Podsumowując należy stwierdzić, że wprowadzenie stewardów na polskie stadiony 

to pomysł zaczerpnięty od Wielkiej Brytanii, gdzie zabieg ten był jednym ze składników 

sukcesu przywrócenia bezpieczeństwa i porządku na meczach piłki nożnej. Stewardami zostają 

najczęściej osoby, które chcą dodatkowo zarobić pieniądze w dziedzinie związanej 

z ich zainteresowaniami. Z racji licznych obowiązków oraz funkcji, którą pełnią osoby na tym 

stanowisku, stewardzi powinni być osobami rozmownymi i energicznymi, a zarazem 

odpowiedzialnymi i przewidującymi konfliktowe zdarzenia. Bardzo ważne jest, aby kibice 

na stadionie traktowali stewardów jako osoby godne zaufania, a nie jako intruzów. Ubiór 

i zachowanie stewarda mają być przyjazne dla kibica. Schludny ubiór i dobre maniery 
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w porównaniu z prowokacyjnie wyglądającymi i uzbrojonymi policjantami to rozwiązanie 

mogące odnieść sukces. 

Nie można jednak zapominać o problemach, o których wspominają sami pracownicy 

służby informacyjnej. Chodzi głównie o zbyt łagodne kary dla przestępców stadionowych 

oraz zbyt słabą współpracę na linii steward-policja. Badani ponadto sami przyznają, że liczba 

szkoleń, w jakich biorą udział jest znikoma i niewystarczająca. Kluby nie zabiegają odpowiednio 

o przeszkolenie swoich pracowników w tym zakresie. A przecież ogromna odpowiedzialność 

spoczywająca na stewardach powinna być poparta profesjonalną wiedzą i kompetentnym 

doświadczeniem.  

 Na poprawę zachowania kibiców na stadionach od czasu wprowadzenia ich stanowiska 

wskazują sami ankietowani stewardzi. Nie jest to wprawdzie poprawa bardzo znacząca, 

ale w zestawieniu z innymi narzędziami bezpieczeństwa może zapobiec dramatom znanym 

z historii chuligaństwa stadionowego. 
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The role of stewards in improving security of mass sport events 

The main aim of the paper is to present the role stewards play in the process of improving 
security and customer service during football matches in Poland. Another objective of this 
article is to explore the motives for becoming a steward as well as to analyze the opinions 
of Polish stewards on the issues of security and mass sport events organization in Poland. 
The questionnaire survey method has been used in the article (it was conducted with 
72 stewards working for 4 football clubs in Poland). The results prove stewards to effectively 
complement and reinforce the armed bodyguards and police services, as their work has 
positive effects on the fans’ behavior and safety. 

Keywords: safety, stewards, supporters, mass sports event, football 

 

  


	Wstęp
	Stadionowe tragedie i chuligaństwo przyczyną zmian w organizacji imprez masowych
	Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych w Polsce
	Steward jako znaczący element zapewnienia bezpieczeństwa podczas meczu piłki nożnej
	Wnioski
	Bibliografia

