POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
NA MECZACH PIŁKARSKICH
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
w sezonie 2015/2016
(tekst jednolity)
OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW
Organizator zawodów jest zobowiązany do przestrzegania wymogów określonych w Ustawie z dnia
20 marca 2009 roku oraz zmianie Ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r, o bezpieczeństwie imprez
masowych (dla zawodów zaklasyfikowanych jako masowa impreza sportowa - mecz piłki nożnej)
oraz przepisów związkowych z zakresu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich (dla zawodów,
które nie noszą znamion masowej imprezy sportowej - meczu piłki nożnej).
Część I - Obowiązki gospodarza zawodów dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa meczów
piłki nożnej będących imprezami masowymi.
1.Mecz piłki nożnej jest masową imprezą sportową wówczas, gdy taki mecz będzie miał na celu
współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, będzie organizowany na stadionie lub w 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 z tym, że impreza ma charakter masowy decyduje
(art. 3 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych) - liczba udostępnionych miejsc na obiekcie dla
osób/publiczności nie mniej niż tysiąc.
2.Obowiązki klubów wynikające z faktu organizowania meczu będącego imprezą masową zawarte
są w art. 25. Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
3.Kluby (organizator imprezy) muszą wystąpić do właściwego prezydenta miasta, burmistrza
miasta lub wójta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej. W takim
przypadku organizator składa wniosek nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem
rozpoczęcia imprezy.
4.Zezwolenie na organizację imprez masowych (art. 29 Ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych):
a) w zezwoleniu zostaną określone warunki organizacji imprezy masowej, przede wszystkim
liczba członków służb informacyjnych i porządkowych (tzw. stewardzi), którzy muszą być
obecni podczas imprezy masowej i dbać o bezpieczeństwo i obsługę osób pozostających na
terenie imprezy masowej;
b) w zezwoleniu można określić większą liczbę imprez masowych, np. wszystkie mecze, które
klub będzie rozgrywał na danym obiekcie w całej rundzie rozgrywkowej.
Część II – Obowiązki gospodarza zawodów dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa meczów
piłki nożnej niebędących imprezami masowymi
Za organizacje meczu nie będącego imprezą masową pełną odpowiedzialność ponosi Zarząd Klubu
(Organizator). W celu zapewnienia i utrzymania porządku publicznego na widowni i obiekcie
podczas organizowanego meczu piłki nożnej organizator (klub sportowy) zobowiązany jest
przestrzegać i realizować następujące zasady:
1.Zgodnie z wymogami przepisów licencyjnych w klubach IV ligi, należy powołać osobę, która
będzie wykonywała funkcję kierownika ds. bezpieczeństwa na obiekcie, w klubach niższych klas
rozgrywkowych co najmniej Koordynatora Służb Klubowych Zawodów Piłkarskich, spikera
zawodów w IV lidze, posiadającego odpowiednie przeszkolenie. Powołany Kierownik ds.
Bezpieczeństwa musi spełnić wymogi wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30
sierpnia 2011 r. W klubach klas niższych należy powołać osobę, która będzie odpowiedzialna za
koordynację działań związanych z problematyką bezpieczeństwa na własnym obiekcie. Dokumenty
stwierdzające uprawnienia ww. osób do sprawowania ich funkcji powinny znajdować się w teczce
obiektowej organizatora meczu.
2.Powołane osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na obiekcie, powinny posiadać opracowany i
zatwierdzony przez zarząd klubu zakres uprawnień i obowiązków związanych z organizacją
bezpieczeństwa na obiekcie.

3.Organizator, a w jego imieniu Kierownik ds. Bezpieczeństwa/osoba odpowiedzialna za
koordynację działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, zobowiązani są przed każdym
rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego poinformować pisemnie niżej wymienione podmioty o
organizowaniu meczów piłki nożnej i zorganizować przegląd obiektu. Należy omówić warunki
bezpieczeństwa z udziałem przedstawicieli miejscowych władz samorządowych, Policji, Straży
Miejskiej, Straży Pożarnej, służb sanitarnych i medycznych. Z wykonanych czynności powinien
zostać sporządzony protokół uzgodnień.
4.Organizator zobowiązany jest do przekazania ww. podmiotom terminarz zawodów na daną rundę
rozgrywek i podać przewidywaną ilość miejsc udostępnionych na stadionie w czasie zawodów piłki
nożnej.
5.Obiekt, który posiada większą ilość miejsc od udostępnionych publiczności, musi dokonać
wyłączenia pozostałej jego części.
6.Organizator meczu piłki nożnej - odpowiada za bezpieczeństwo uczestników zawodów (w tym
widzów) od momentu otwarcia bram (udostępniania obiektu dla widzów) do momentu
opuszczenia przez widzów obiektu (zamknięcia bram).
7.Jeżeli jakiekolwiek niebezpieczeństwo zagraża sędziom i drużynie gości, drużyna gospodarzy oraz
organizator zawodów zobowiązani są zapewnić im wystarczającą ochronę. Jeżeli
niebezpieczeństwo zagraża tylko sędziom - obowiązek udzielenia ochrony i pomocy spoczywa na
obu drużynach i organizatorze zawodów.
8.Organizator zawodów odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo sędziów zarówno przed, podczas
ich trwania i po zawodach, jak i podczas opuszczania miejsca rozgrywania zawodów
9.Organizator w przypadku, gdy obiekt nie posiada zewnętrznego ogrodzenia, zobowiązany jest do
określenia i oznakowania obszaru (terenu), na którym są organizowane zawody piłki nożnej z
udziałem publiczności.
10.Organizator zobowiązany jest do udostępnienia i sprzedaży biletów wstępu tylko na miejsca
siedzące.
11.Zgromadzić wszystkie dokumenty związane z organizacją zawodów w Teczce Obiektowej (do
klasy Okręgowej) dostępnej dla delegata meczowego, obserwatora delegowanego na dany mecz lub
osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli organizowanego meczu piłkarskiego.
12.Wyznaczyć bezpieczne miejsce parkingowe dla autokaru drużyny gości oraz osób funkcyjnych
(sędziowie, delegat, obserwator).
13.Posiadać opracowany plan ewakuacji oraz instrukcję przeciwpożarową do klasy Okręgowej.
14.Przy wszystkich wejściach na obiekt (w widocznym miejscu) umieścić regulaminy porządkowe opracowane przez właściciela obiektu lub organizatora zawodów piłkarskich.
15.Zapewnić niezbędną ilość służb porządkowych i informacyjnych odpowiednio oznakowanych w
kamizelki i identyfikatory, posiadające przeszkolenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z
2011r. oraz przedstawić aktualną listę służb delegatowi meczowemu, obserwatorowi lub sędziom
meczu. Ilość osób zabezpieczających organizowany mecz musi być adekwatna do przewidywanych
zagrożeń i gwarantować pełne bezpieczeństwo osób przebywających na stadionie.
16.Na zawodach IV Ligi :
a)organizator musi zapewnić obecność minimum 8 porządkowych ubranych w kamizelki
odblaskowe,
b)kierownik ds. bezpieczeństwa IV ligi oraz klasy Okręgowej obowiązany jest do dostarczenia
obserwatorowi lub delegatowi meczowemu (o ile ten jest obecny) wypełnionego arkusza
„Informacja Organizatora Zawodów” (wzór arkusza do pobrania ze strony Pomorskiego ZPN w
zakładce „inne” - pliki do pobrania - Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich),
c)osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo sędziów oraz kierownik ds. bezpieczeństwa muszą
być wyposażeni w identyfikatory - wydane przez organizatora imprezy i noszone w łatwo
widocznym miejscu.
17.W niższych klasach rozgrywkowych organizator musi zapewnić obecność:
a)klasa Okręgowa - 6 porządkowych ubranych w kamizelki odblaskowe;
b)klasa A - 4 porządkowych ubranych kamizelki odblaskowe;
c)klasa B - 4 porządkowych ubranych w kamizelki odblaskowe.
18.Zapewnić uczestnikom rozgrywanych zawodów pomoc medyczną, toalety oraz punkty małej
gastronomii.
19.Oznaczyć punkty sanitarne oraz zabezpieczyć nosze i prawidłowo oznakowanych noszowych.

20.Wydzielić bezpieczne przejście pomiędzy szatniami a płytą boiska dla sędziów i zawodników
obu drużyn.
21.Zapewnić dla grup kibiców gości wydzielone miejsca na widowni - odpowiednio zabezpieczone i
posiadające oddzielne wejście/wyjście na sektor, uniemożliwiające bezpośredni kontakt z kibicami
gospodarzy.
22.Organizatorzy meczów piłki nożnej w IV lidze i klasach niższych zobowiązani są do
ubezpieczania imprezy piłkarskiej.
23.Zawody, które zostały zaopiniowane przez Pomorski ZPN i Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej
jako mecze piłki nożnej mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zakłóceń porządkowych,
zobowiązuje się do obowiązkowego zorganizowania narady z udziałem: Policji, Straży Pożarnej,
Straży Miejskiej/Gminnej, organów samorządowych i organizatora rozgrywek w terminie do 14 dni
przed zawodami.
24.W przypadku uznania meczu jako zawody o podwyższonym ryzyku, organizator zobowiązany
jest realizować postanowienia art. 7 pkt. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. oraz wystąpić do władz
administracyjnych z wnioskiem o wydanie odpowiedniego zezwolenia na organizację meczu o
podwyższonym ryzyku - zachowując procedurę i zasady przeprowadzenia identyfikacji kibiców
wpuszczonych na stadion.
Część III - Zasady przyjmowania przez organizatora meczów piłkarskich zorganizowanych
grup kibiców gości
1.Klub piłkarski jako organizator zawodów ma obowiązek przyjąć zorganizowane grupy kibiców
gości w liczbie 5 % ogólnej liczby udostępnionych miejsc na stadionie.
2.Rozgrywanie meczu piłki nożnej bez udziału publiczności (kibiców gospodarzy lub kibiców gości)
wymaga decyzji Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN. Wniosek o
wydanie decyzji należy wnieść do Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich
Pomorskiego ZPN z 14 dniowym wyprzedzeniem. Decyzja zostaje podjęta po zasięgnięciu opinii
policji i władz samorządowych. Jedyną przyczyną umożliwiającą wnioskowanie o rozgrywanie
meczu bez udziału publiczności jest modernizacja stadionu.
3.Organizator zawodów nie może wprowadzić na podstawie własnych regulacji, zakazu
wpuszczania na zawody mistrzowskie i pucharowe widzów, w tym również widzów drużyny
przyjezdnej. Odstąpienie od powyższego może wynikać jedynie z postanowień, cytowanej w ust. 1
Ustawy, zakazu stadionowego oraz decyzji statutowych organów związkowych i administracyjnych
zgodnie z uchwałą PZPN.
4.Organizator zawodów nie może wpuszczać widzów na stadion przy orzeczonym zakazie
rozgrywania zawodów z udziałem publiczności przez uprawniony organ dyscyplinarny
Pomorskiego ZPN lub organ administracyjny.
5.Organizator zawodów może odmówić wpuszczenia na stadion zorganizowanych grup kibiców
drużyny przyjezdnej, którzy nie nabyli uprzednio biletów lub nie złożyli zapotrzebowania na
bezpłatne wejściówki, na podstawie imiennej listy na daną imprezę za pośrednictwem klubu
drużyny przyjezdnej stosownie do wymogów w tym zakresie.
6.Klub drużyny przyjezdnej ma obowiązek złożenia zamówienia na bilety lub na bezpłatne
wejściówki dla zorganizowanej grupy kibiców nie później niż na 7 dni przed planowanym
terminem rozegrania meczu. Klub drużyny gości podejmuje decyzję czy wysyła, co tym samym
autoryzuje zorganizowaną grupę kibiców swojej drużyny na mecz wyjazdowy. W takim przypadku
klub drużyny gości ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy swoich kibiców i ewentualne
szkody przez nią wyrządzone na obiekcie stadionowym klubu drużyny gospodarzy. Klub drużyny
przyjezdnej zobowiązany jest do przesłania do gospodarzy zawodów listy uczestników, która
powinna zawierać: imię i nazwisko, pesel (data urodzenia). Informację należy przesłać faxem lub
emailem nie później niż 3 dni przed terminem rozegrania spotkania. Zobowiązany jest również do
przekazania informacji dot. przejazdu zorganizowanej grupy kibiców do klubu gospodarza
zawodów oraz do Policji.
7.Kluby występujące w roli gospodarza zawodów, zobowiązane są przyjąć kibiców drużyny gości,
tylko i wyłącznie w grupach zorganizowanych (np. posiadającą osobę odpowiedzialną za grupę
oraz imienną listę osób wraz z aktualnym dokumentem tożsamości).
8.Organizator zawodów ma obowiązek zakazać wstępu na obiekt, na którym rozgrywane są
zawody osobom nietrzeźwym. Osoby zakłócające porządek, prowokujące do agresji, wznoszące

ordynarne okrzyki oraz spożywające alkohol muszą być bezzwłocznie usunięte poza obiekt
sportowy. Odpowiednie zarządzenia informujące publiczność muszą być zawarte w regulaminach
umieszczonych w miejscach łatwo dostępnych i widocznych.
Część IV - Podstawowe zasady bezpieczeństwa przestrzegane przez organizatora i kibiców.
1.Zabrania się wnoszenia i posiadania na Stadionie:
- przedmiotów niebezpiecznych, w tym w szczególności broni palnej, pneumatycznej, gazowej
oraz innych przedmiotów, które mogłyby zostać wykorzystane jako broń lub do zadawania ran
ciętych, pchnięć lub ran kłutych bądź jako pociski, w tym także parasoli o ostrym zakończeniu;
- materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych , w tym fajerwerków , kul
świecących , rac, lamp stroboskopowych, mieszanek dymnych, świec dymnych;
- wszelkiego rodzaju napoi alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych lub innych
podobnie działających środków;
- wszelkiego rodzaju butelek, kubków, dzbanków lub puszek, jak również innych przedmiotów
wykonanych z tworzywa sztucznego, szkła lub innego kruchego, tłukącego lub szczególnie
twardego materiału;
- materiałów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, politycznym, religijnym;
- wszelkich materiałów lub przedmiotów promocyjnych lub komercyjnych za wyjątkiem
materiałów dopuszczonych przez Organizatora;
- pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących, łatwopalnych lub farbujących;
- dużych rozmiarów drzewców flagowych bądź banerów, dozwolone są jedynie elastyczne
maszty plastikowe i tzw. maszty podwójne, których długość nie przekracza 1m, a średnica 1cm;
- przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym w szczególności
wszelkich przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;
- dużych i nieporęcznych przedmiotów takich jak kaski, drabiny, stołki, składane krzesła, pudła;
- dużych ilości papieru/ lub rolek papieru;
- wskaźników laserowych.
2.Bez wyraźnego zezwolenia Organizatora na Stadion nie mogą być wnoszone/wprowadzone:
- zwierzęta za wyjątkiem psów - przewodników;
- transparenty lub flagi o wymiarach większych niż 2m x 1,5m
3.Zabrania się podejmowania na terenie Stadionu między innymi następujących działań:
- używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrywania twarzy, celem uniemożliwienia
lub utrudnienia identyfikacji;
- spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i psychotropowych lub innych
podobnie działających środków;
- wszelkich innych zachowań niedozwolonych, niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie
dla bezpieczeństwa innych uczestników lub porządku publicznego.
Kluby zobowiązane są realizować wszystkie zalecenia wynikające z przepisów licencyjnych
dla określonej klasy rozgrywkowej.
Część V - Obserwatorzy i delegaci
1.Kolegium Sędziów może wyznaczyć na wybrane zawody obserwatorów, natomiast Komisja ds.
Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN delegatów meczowych na zawody IV
ligi i klas niższych.
2.Kluby mogą występować do Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego
ZPN o dodatkowe wyznaczenie delegata meczowego (także na meczach wyjazdowych) pod
warunkiem, że poniosą koszty delegacji.
3.Do obowiązków obserwatora należy ocena pracy sędziów, a także pełnienie obowiązków delegata
meczowego, gdy nie jest on obecny na zawodach.
4.Delegat meczowy sprawuje nadzór i kontrolę nad bezpieczeństwem i organizacją zawodów,
doradztwem i wspieraniem kierownika ds. bezpieczeństwa lub innej osoby odpowiedzialnej za
bezpieczeństwo podczas meczu z ramienia klubu.
5.Przed meczem delegat meczowy, a w przypadku jego nieobecności obserwator ma obowiązek
sprawdzenia wszystkich dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów na danym
obiekcie.

6.Wszystkie osoby funkcyjne uczestniczące w zawodach zobowiązane są do przestrzegania
wydanych przez delegata meczowego (obserwatora) zaleceń, a także bieżącego usuwania
niedociągnięć w zakresie organizacji i bezpieczeństwa przebiegu zawodów.
7.Gospodarz zawodów na polecenie delegata meczowego zobowiązany jest do zorganizowania
przed rozpoczęciem zawodów narady z udziałem przedstawicieli obu zespołów, sędziego i osób
odpowiedzialnych za utrzymanie ładu i porządku na obiekcie sportowym.
8.Gospodarz zawodów zobowiązany jest do dostarczenia delegatowi meczowemu (obserwatorowi)
po zawodach informacji o organizacji zawodów według wzoru znajdującego się na stronie
pomorski-zpn.pl w zakładce „inne” - pliki do pobrania - Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach
Piłkarskich.
9.Gospodarz zawodów zobowiązany jest do udostępnienia pomieszczenia dla celów omówienia
zawodów przez delegata meczowego (obserwatora) po meczu przez wymagany do tego czas.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski

