Uchwała nr VIII/192 z dnia 2 sierpnia 2012 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie Zasad przyjmowania kibiców drużyny gości na zawodach podczas rozgrywek
organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę SA
Na podstawie art. 34 §1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.
Przyjmuje się zasady przyjmowania kibiców drużyny gości na zawodach podczas
rozgrywek organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę SA w następującym brzmieniu:
Zasady przyjmowania kibiców drużyny gości na zawodach podczas rozgrywek
organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A.
1.

Organizator zawodów może przyjąć kibiców drużyny gości tylko i wyłącznie w grupach
zorganizowanych na podstawie listy Kibiców zaakceptowanej przez klub wysyłający, wedle
ściśle określonych zasad.

2.

Organizator zawodów ma obowiązek przyjąć kibiców drużyny gości w liczbie
odpowiadającej co najmniej 5 % ogólnej liczby miejsc na stadionie przeznaczonych dla
kibiców oraz zapewnić dla niepełnosprawnych kibiców drużyny gości co najmniej 5%
ogólnej liczby miejsc na stadionie przeznaczonych dla kibiców niepełnosprawnych

3.

W sytuacji wyjątkowej, mającej wpływ na porządek i bezpieczeństwo uczestników,
a w szczególności spowodowanej przyczynami niezależnymi od klubu, organizator zawodów
może zmniejszyć liczbę miejsc przeznaczonych dla Kibiców przyjezdnych, bądź odmówić ich
przyjęcia. Przyczyną zmniejszenia liczby miejsc przeznaczonych dla kibiców przyjezdnych
lub odmowy ich przyjęcia może być decyzja właściwego organu wydającego zezwolenie na
organizację imprezy masowej lub fakt wystąpienia uprzednio poważnych zakłóceń porządku
z udziałem Kibiców przyjezdnych danego zespołu, w szczególności takich, jak:

a.
b.

zniszczenie mienia na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa;
wrzucenie na płytę boiska lub w sektory przeznaczone dla widzów przedmiotu, mogącego
stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa;
przerwanie zawodów na skutek jakichkolwiek działań, zawinionych przez Kibiców;
poważne zakłócenie porządku z udziałem zorganizowanej grupy kibiców w drodze na lub ze
stadionu.

c.
d.

4.

O fakcie zmniejszenia liczby miejsc na meczu, bądź odmowy przyjęcia kibiców drużyny
gości, organizator informuje co do zasady na 14 dni przed datą zawodów odpowiednio
Ekstraklasę SA, PZPN, klub zamawiający bilety oraz właściwą terytorialnie jednostkę policji
opiniującą organizację imprezy masowej.

5.

Organizator zawodów może na wniosek klubu zamawiającego bilety złożony na 21 dni przed
datą zawodów może zwiększyć liczbę miejsc przeznaczonych dla kibiców drużyny gości. O
fakcie zwiększenia liczby miejsc na meczu dla kibiców drużyny gości, organizator informuje
odpowiednio Ekstraklasę SA, PZPN oraz właściwą terytorialnie jednostkę policji opiniującą
organizację imprezy masowej.
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6.

Klub zamawiający bilety powinien dostarczyć do klubu gospodarza zapotrzebowanie na
bilety dla kibiców nie później, niż 14 dni przed terminem planowanych zawodów. Jeżeli data
przesłania zapotrzebowania wypada w sobotę lub dzień świąteczny, zapotrzebowanie należy
przesłać w roboczy dzień poprzedzający sobotę lub dzień świąteczny. Zapotrzebowanie
należy przesłać faksem lub e-mailem, za potwierdzeniem jego przyjęcia.

7.

O ile organizator zawodów oraz klub zamawiający bilety nie postanowią inaczej, sprzedaż
biletów dla kibiców gości będzie odbywać się na następujących zasadach:

a.

po otrzymaniu informacji od klubu zamawiającego bilety organizator zawodów niezwłocznie
i nie później niż na 7 dni przed terminem rozegrania zawodów przekazuje bilety do sprzedaży
klubowi zamawiającemu;
w przypadku kodowania biletów na kartach elektronicznych organizator zawodów umożliwia
nabywanie biletów nie później niż na 14 dni przed terminem planowanych zawodów i jest
upoważniony do zakończenia sprzedaży na 7 dni przed terminem rozegrania zawodów.
klub zamawiający bilety zobowiązany jest do poinformowania organizatora zawodów
o liczbie niesprzedanych biletów dla kibiców gości, bądź podania liczby kibiców gości nie
później, niż na 3 d-ni przed terminem rozegrania zawodów, na które prowadzona jest
sprzedaż biletów bez konieczności ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.
klub zamawiający bilety zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu niesprzedanych biletów,
o ile kluby nie ustalą innego trybu dokonania rozliczenia.
W przypadku niedotrzymania tego terminu klub zamawiający bilety jest zobowiązany do
pokrycia kosztów biletów zamówionych, a nie zwróconych w terminie, o którym mowa
powyżej.

b.

c.

d.
e.

8.

O ile organizator zawodów oraz klub zamawiający bilety zobowiązany nie ustalą inaczej
rozliczenie z organizatorem zawodów ze sprzedanych biletów oraz biletów niesprzedanych i
niezwróconych winno nastąpić nie później, niż na 3 dni przed terminem rozegrania zawodów,
na które była prowadzona sprzedaż biletów.

9.

Rozliczenie finansowe pomiędzy klubami powinno nastąpić w terminie do 7 dni od daty
rozegrania zawodów, na które była prowadzona sprzedaż biletów.

10.

W przypadku gdy klub zamawiający nie dokona rozliczenia w terminie określonym wyżej
organizator zawodów może wystąpić do organów dyscyplinarnych organizatora rozgrywek z
wnioskiem o ukaranie klubu zamawiającego regulaminową karą dyscyplinarną.

11.

Klub zamawiający bilety jest odpowiedzialny za sposób dystrybucji biletów, sporządzenie
dokumentów dotyczących zorganizowanych grup kibiców oraz ich przesłanie do klubu
przyjmującego.

12.

Sprzedaż biletów kibicom przez klub zamawiający bilety może nastąpić tylko i wyłącznie po
sprawdzeniu, czy chętni do zakupu:

a.

posiadają nadany numer identyfikacyjny w Centralnym Systemie Identyfikacji Uczestników
Imprez Masowych, który prowadzi Ekstraklasa S.A – w przypadku ligi zawodowej;.
nie figurują w wykazie osób objętych zakazem wstępu na imprezę masową w sposób zgodny
z postanowieniami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

b.
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13.

Organizatorem wyjazdu grupy Kibiców może być, za zgodą klubu zamawiającego bilety,
organizacja kibicowska lub indywidualny kibic.

14.

W tym przypadku Organizator wyjazdu grupy (organizacja kibicowska lub indywidualny
Kibic) może zakupić dla jej uczestników bilety po przekazaniu do klubu zamawiającego
bilety „Informacji organizatora wyjazdu” (wzór w załączeniu) zawierającej: dane personalne,
adresowe
i
kontaktowe
organizatora,
liczebności
grupy,
informacje
o środkach transportu, miejscu, dacie i godzinie wyjazdu oraz powrotu, trasie przejazdu
i planowanych miejscach postoju, a także „Listy uczestników grupy wyjazdowej” (wzór
w załączeniu) zawierającej: numer przydzielonego biletu, nazwisko i imię, numer
identyfikacyjny oraz numer PESEL lub datę urodzenia. Zaleca się, aby bilety dla Kibiców
gości były numerowane od 1 do liczby, odpowiadającej ilości biletów zamówionych przez
klub, co umożliwi odpowiednio wcześniejsze wpisywanie numerów na listach uczestników
grup wyjazdowych oraz sprawniejsze przygotowanie ostatecznej listy wyjazdowej dla
Kibiców gości.

15.

Klub zamawiający bilety jest zobowiązany przesłać do organizatora zawodów zbiorczą listę
uczestników grup zorganizowanych – faksem lub e-mailem z oficjalnej skrzynki adresowej –
sporządzoną w sposób czytelny, ułożoną według kolejności numerów biletów, zaakceptowaną
w sposób nie budzący wątpliwości przez uprawnionego przedstawiciela klubu zamawiającego
bilety, ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za Kibiców drużyny gości i wskazaniem
sposobu kontaktowania się z nimi podczas przejazdu, przed i w czasie imprezy, nie później
niż na 48 godzin przed planowanym terminem rozegrania zawodów. W przypadku, gdy
zbiorcza lista uczestników grup zorganizowanych generowana jest automatycznie poprzez
system identyfikacji widzów lub system sprzedaży biletów organizatora zawodów, klub
zamawiający bilety jest zwolniony z obowiązku przesłania takiej listy do organizatora
zawodów.

16.

Organizator wyjazdu grupy Kibiców utrzymuje kontakt z wyznaczonym przedstawicielem
klubu zamawiającego bilety informując o problemach i nieprzewidzianych utrudnieniach
w czasie przejazdu lub w czasie imprezy.

17.

W przypadku powstania sytuacji niekorzystnej dla grupy wyjazdowej, niezależnej od
kibiców, wyznaczony przedstawiciel klubu zamawiającego bilety1 zobowiązany jest do
niezwłocznego podjęcia interwencji wobec służb lub kierownika ds. bezpieczeństwa
organizatora meczu, celem rozwiązania problemów i zagrożeń zgłoszonych przez kierownika
grupy wyjazdowej.

18.

Organizator wyjazdu grupy jest zobowiązany do zorganizowania i zaplanowania przejazdu w
taki sposób, żeby w przypadku, gdy ogólna liczba wszystkich kibiców klubu wyjeżdżających
na mecz liczyła:
do 200 osób - zgłosiła się na stadionie organizatora zawodów nie później, niż na 1 godzinę
przed rozpoczęciem meczu.
do 400 osób - zgłosiła się na stadionie organizatora zawodów nie później, niż na 1,5 godziny
przed rozpoczęciem meczu.
powyżej 400 osób - zgłosiła się na stadionie organizatora zawodów nie później, niż na 2
godziny przed rozpoczęciem meczu.

a.
b.
c.

1

Zaleca się, aby osobą tą była osoba obecna na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym.
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19. Niedotrzymanie zasad przyjazdu grupy wyjazdowej określonych w pkt. 18 zwalnia
organizatora zawodów z odpowiedzialności dyscyplinarnej w przypadku braku możliwości
wejścia grupy wyjazdowej na stadion przed rozpoczęciem zawodów.
20. Organizator wyjazdu grupy jest zobowiązany do uczestnictwa w przedmeczowym spotkaniu
organizacyjny.
21. Organizator grupy wyjazdowej Kibiców ponosi odpowiedzialność przewidzianą normami
prawa oraz przed klubem zamawiającym bilety za przejazd grupy, jako zobowiązany do
aktywnego działania na rzecz przestrzegania przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych oraz decyzji i wytycznych organizatora rozgrywek.
22. W przypadku ukarania klubu przez PZPN, Ekstraklasę SA lub inny uprawniony podmiot za
zachowanie osób wchodzących w skład grupy wyjazdowej, klub może odmówić składania
zamówień i dystrybucji biletów na mecze wyjazdowe, udziału w organizowaniu wyjazdu
Kibiców oraz podjąć inne działania, wynikające z wewnętrznych ustaleń i porozumień klubu.
23. Kibicom drużyny przyjezdnej musi być zapewniona możliwość korzystania z punktów
gastronomicznych oraz toalet.
24. Kluby zobowiązane są odmówić wpuszczenia na sektor Kibiców gości osób, które nie
znajdują się na liście autoryzowanej przez klub zamawiający bilety.
25. Kluby są zobowiązane do uzyskania informacji odnośnie osób, na których ciążą orzeczone
zakazy stadionowe.
26. Kluby piłkarskie – członkowie PZPN, nie realizujące dyspozycji niniejszych wytycznych
podlegają regulaminowym karom dyscyplinarnym.
27. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
II.
Traci moc Uchwała nr XI/284 z dnia 23 lipca 2009 roku Zarządu PZPN w sprawie „ Zasad
przyjmowania kibiców drużyny gości na zawodach podczas rozgrywek organizowanych przez
Ekstraklasę SA
Prezes PZPN Grzegorz Lato
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Zał. 1 do uchwały
Regulamin wewnętrzny Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskichw sprawie
procedury rozpatrywania wniosków klubów zmniejszenie liczby miejsc przeznaczonych dla
kibiców przyjezdnych lub odmowy ich przyjęcia.
1.
W sytuacji wyjątkowej, mającej wpływ na porządek i bezpieczeństwo uczestników, a w
szczególności spowodowanej przyczynami niezależnymi od klubu klub może wystąpić o uzyskanie
zgody Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN, zwanej dalej „Komisją” na
zmniejszenie liczby miejsc przeznaczonych dla kibiców przyjezdnych, bądź odmowę ich przyjęcia.
2.
Przyczyną zmniejszenia liczby miejsc przeznaczonych dla kibiców przyjezdnych lub
odmowy ich przyjęcia może być:
2.1.

decyzja właściwego organu wydającego zezwolenie na organizację imprezy masowej lub

2.2. fakt wystąpienia uprzednio poważnych zakłóceń porządku z udziałem kibiców przyjezdnych
danego zespołu, w szczególności takich, jak:
a.
zniszczenie mienia na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa;
b.
wrzucenie na płytę boiska lub w sektory przeznaczone dla widzów przedmiotu, mogącego
stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w
obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa;
c.
przerwanie zawodów na skutek jakichkolwiek działań, zawinionych przez kibiców
d.
poważne zakłócenie porządku z udziałem zorganizowanej grupy kibiców w drodze na lub ze
stadionu
2.3. remont lub przebudowa obiektu klubu, mająca wpływ na porządek i bezpieczeństwo
uczestników, a w szczególności uniemożliwiająca właściwą separację kibiców poszczególnych
zespołów na stadionie lub na drogach dojścia do stadionu;
3.
Komisja może wyrazić zgodę na zmniejszenie liczby miejsc przeznaczonych dla kibiców
przyjezdnych lub odmowę ich przyjęcia:
a.
na okres określony w decyzji właściwego organu wydającego zezwolenie na organizację
imprezy masowej;
b.
na okres remontu lub przebudowy obiektu;
c.
na dany mecz w przypadku wystąpienia przyczyn, określonych w pkt. 2.2;
4.
Co do zasady klub występuje z wnioskiem do Komisji o wydanie zgody na zmniejszenie
liczby miejsc przeznaczonych dla kibiców przyjezdnych, bądź odmowę ich przyjęcia nie później
niż na 21 dni przed danym meczem, chyba że z okoliczności niezawinionych i niezależnych od
klubu wynika, iż powyższy termin nie może być dotrzymany. Klub zobowiązany jest dostarczyć
wniosek do Komisji wraz ze wszelkimi stosownymi załącznikami, uzasadniającymi wniosek, faxem
lub na oficjalny adres e-mail Komisji. W przypadku, gdy klub wnioskujący występuje w
rozgrywkach ligi zawodowej, jest zobowiązany wysłać kopię wniosku wraz z załącznikami na
oficjalny adres e-mail, wskazany przez Ekstraklasę SA.
5.
Komisja wydaje decyzję w ciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku. W przypadku braku wydania
decyzji Komisji we wskazanym terminie, klub jest upoważniony do podjęcia decyzji o
zmniejszeniu liczby miejsc przeznaczonych dla kibiców przyjezdnych, bądź odmowie ich przyjęcia.
W przypadku, gdy klub wnioskujący występuje w rozgrywkach ligi zawodowej, przed wydaniem
5

decyzji Komisja zwraca się o opinię do Ekstraklasy SA, która jest zobowiązania do przesłania
swojego stanowiska w terminie, umożliwiającym Komisji podjęcie decyzji. Decyzja Komisji jest
ostateczna.
6.
Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Komisji o ewentualnym fakcie zmniejszenia liczby
miejsc na meczu, bądź odmowy przyjęcia kibiców drużyny gości, organizator informuje co do
zasady na 14 dni przed datą zawodów odpowiednio Komisję, Ekstraklasę SA (w przypadku, gdy
klub wnioskujący występuje w rozgrywkach ligi zawodowej), klub zamawiający bilety oraz
właściwą terytorialnie jednostkę policji opiniującą organizację imprezy masowej.
7.
W przypadku, gdy Komisja nie obraduje, upoważnia się Prezydium Komisji do
podejmowania decyzji w sprawie złożonych wniosków.
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