
REGULAMIN 

KOMISJI  DS. BEZPIECZEŃSTWA NA OBIEKTACH PIŁKARSKICH LZPN 

 

  

 

I. Postanowienia ogólne.  

§ 1 

 Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich LZPN zwana dalej w skrócie „Komisją” 

jest organem wykonawczym Zarządu LZPN, powołanym do realizacji zadań określonych  w 

niniejszym Regulaminie. 

§ 2 

 

1.W skład Komisji  wchodzi Przewodniczący, W-ce Przewodniczący oraz 4-6 członków. 

2.Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Zarząd LZPN.  

3.Wiceprzewodniczących i pozostałych członków Komisji powołuje i odwołuje Zarząd LZPN  

na wniosek Przewodniczącego Komisji.  

 

§ 3 

1.Pracami Komisji kieruje jego Przewodniczący przy pomocy Wiceprzewodniczących. 

2.Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej, niż jeden raz na 6 miesięcy.  

3.Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności,  

Wiceprzewodniczący. 

4. Uchwały i decyzje   Komisji  zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W 

przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie Komisji.  

5. Wszystkie posiedzenia Komisji są protokołowane, a sporządzony protokół jest zatwierdzany 

na następnym posiedzeniu Komisji.  

6. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu LZPN.  

 

§ 4 

1. Komisja  ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich LZPN powołuje odpowiedzialnych 

za wydzieloną problematykę:  

- bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich oraz organizacji imprez piłkarskich 

- infrastruktury sportowej 

- kultury widowni 

2. Przewodniczący Komisji, w zależności od potrzeb może powoływać zespoły tematyczne  do 

opracowania rozwiązań związanych z bezpieczeństwem na obiektach piłkarskich.  

 

§ 5 

Do zakresu działania Komisji  należy :  

1. Wykonywanie uchwał i postanowień władz LZPN w sprawach dotyczących bezpieczeństwa 

i porządku na obiektach piłkarskich.  

2. Opiniowanie projektów budowy i modernizacji obiektów piłkarskich zgodnie z przepisami 

związkowymi w tym zakresie.  

3. Gromadzenie i przetwarzanie informacji o stanie infrastruktury obiektów piłkarskich  klas 

rozgrywkowych prowadzonych przez LZPN. 

4. Sprawowanie kontroli organizacji meczów w zakresie ich zgodności z wymogami 

bezpieczeństwa zawartymi w przepisach państwowych, związkowych oraz PZPN. 



5. Współpraca z państwowymi i samorządowymi jednostkami zabezpieczającymi porządek  

i bezpieczeństwo na stadionach piłkarskich.  

6. Rozpatrywanie wniosków w sprawie czasowego wyłączenia z użytkowania całości lub 

części obiektu piłkarskiego w przypadku budowy, przebudowy lub występowania zagrożeń 

bezpieczeństwa.  

7. Organizacja szkoleń kierowników ds. bezpieczeństwa, spikerów i delegatów rozgrywek  

piłkarskich oraz okresowa ocena ich pracy.  

8. Wyznaczanie delegatów na mecze piłkarskie rozgrywek z założeniem, iż częstotliwość 

delegowania konkretnej osoby nie może być przedmiotem wniosków i jakichkolwiek roszczeń.  

9. Analiza raportów delegatów LZPN.  

10. Opracowywanie przepisów związkowych i wnioskowanie o ich zmianę w celu poprawy 

bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich.  

11. Przedkładanie władzom LZPN sprawozdań, analiz i wniosków odnoszących się do 

bezpieczeństwa i infrastruktury obiektów piłkarskich.  

12. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi w zakresie 

popularyzowania bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.  

13. Współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu w celu propagowania 

pozytywnych wzorców zachowań na obiektach piłkarskich.  

14. Współpraca z innymi  wojewódzkimi ZPN w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa  

i doskonalenia organizacji meczów piłkarskich.  

15. Przedkładanie Zarządowi LZPN do zatwierdzenia listy delegatów na dany sezon 

rozgrywkowy.  

16. Współpraca z Wydziałami i Komisjami działający mi w strukturach LZPN,  

a w szczególności z Komisjami ds Licencji Klubowych.  

 

 

II.  Zakres działania odpowiedzialnych za infrastrukturę sportową 

§ 6 

Do zakresu działalności odpowiedzialnych za infrastrukturę sportową należy  

w szczególności:  

1. Opiniowanie projektów budowy i modernizacji obiektów piłkarskich w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa dla uczestników zawodów, widzów i służb porządkowo-ratowniczych.  

2. Opracowywanie i aktualizacja wzorów „raportu z lustracji obiektu piłkarskiego” dla 

wszystkich klas rozgrywkowych.  

3. Ocena dokumentacji składanej w procesie licencyjnym (certyfikat stadionu, plany ewakuacji 

i zabezpieczeń, umowy organizatora z usługodawcami i właścicielem obiektu itp.).  

4. Weryfikacja proponowanych rozwiązań technicznych w projektowanych lub 

modernizowanych stadionach.  

5. Przygotowywanie wniosków do organów dyscyplinarnych LZPN 

6. Wszelkie opracowania odpowiedzialnych wymagają zatwierdzenia przez Komisję. 

  

III. Zakres działania odpowiedzialnych ds. kultury widowni  

§ 7 

Do zakresu działalności odpowiedzialnych należy:  

1. Weryfikacja, analiza i ocena tekstów, grafiki, wizerunków, symboli, skrótów myślowych, 

literowych, cyfrowych, piktogramów eksponowanych na wszelkiego rodzaju transparentach, 

flagach, banerach, planszach itp. (znaki zabronione stanowią załącznik nr 1 do regulaminu). 



2. Weryfikacja wszelkich wydawnictw, literatury, folderów, biuletynów, gazetek, ulotek, 

plakatów, naklejek, informacji pisanych, obrazkowych i graffiti eksponowanych na obiektach 

sportowych.  

3. Ocena wyrażanych przez osoby znajdujące się na obiekcie sportowym, głosowych haseł, 

symboli, gestów, śpiewów, skandowań, treści neofaszystowskich, komunistycznych, 

rasistowskich, nacjonalistycznych jak również szowinizmu, nietolerancji, agresji, chuligaństwa, 

ksenofobii oraz zachęcających do przemocy. 

4. Ocena zdarzeń  naruszających zasady bezpieczeństwa przed, w trakcie i po zawodach  

z udziałem kibiców (ekspozycja zakazanych haseł, używanie środków pirotechnicznych oraz 

wulgaryzmy).  

5. Współpraca z organizatorami imprez masowych w gromadzeniu dowodów przestępczych 

działań i przewinień dyscyplinarnych kibiców.  

6. Kontrola realizacji uchwał i postanowień organów LZPN dotyczących weryfikacji 

eksponowanych publikacji i zdarzeń  na obiektach sportowych.  

7. Opiniowanie projektów rozwiązań technicznych eksponowania dozwolonych plansz, 

banerów, transparentów, flag itp. zgodnych z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych 

oraz wytycznych Komisji.  

8. Realizacja innych zadań dotyczących przeciwdziałania propagowaniu przemocy i rasizmu 

na obiektach sportowych poprzez współpracę z organizacjami samorządowymi  

9. Wszelkie opracowania odpowiedzialnych za „kulturę widowni” wymagają zatwierdzenia 

przez Komisję. 

 

§8 

Działalność Komisji zabezpiecza od strony techniczno-organizacyjnej Biuro LZPN. 

 

§9 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi  LZPN 

 

§10 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Zarządu LZPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


