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RROOZZDDZZIIAAŁŁ  II  --  WWPPRROOWWAADDZZEENNIIEE  

Celem opracowania przedmiotowych wytycznych jest: 

1. standaryzacja organizacji meczów w ramach rozgrywek prowadzonych przez 

Świętokrzyski ZPN; 

2. określenie standardów w zakresie: 

 zapewnienia bezpieczeństwa; 

 zapewnienia właściwej obsługi wszystkich uczestników meczu; 

 organizacji wyjazdów zorganizowanych grup kibiców gości.  

 

  

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  IIII  ––  OORRGGAANNIIZZAACCJJAA  MMEECCZZUU  NNIIEE  BBĘĘDDĄĄCCEEGGOO  IIMMPPRREEZZĄĄ  MMAASSOOWWĄĄ  

1. W przypadku Organizacji meczu piłki nożnej jako imprezy masowej organizator winien 

spełnić warunki określone w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez 

masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 628, 829, z 2014 r. poz. 693, z 2015 

r. poz. 1707); 

2. W przypadku, kiedy mecze rozgrywane w ramach rozgrywek III nie są organizowane jako 

imprezy masowe w rozumieniu cytowanej wyżej ustawy z dnia 20 marca 2009 roku  

o bezpieczeństwie imprez masowych należy stosować się do regulaminu rozgrywek III ligi 

zatwierdzonego Uchwałą PZPN oraz niniejszych wytycznych: 

2.1 Organizator meczu jest zobowiązany do poinformowania właściwej jednostki 

organizacyjnej Policji o terminie rozgrywania meczu oraz zagrożeniach dla porządku 

publicznego wynikającego z jego organizacji; 

2.2 Organizator meczu  (zgodnie Przepisami Licencyjnymi PZPN dla klubów III - sezon 

2020/21), winien powołać kierownika ds. bezpieczeństwa, który będzie odpowiedzialny 

za sprawy bezpieczeństwa i zachowanie porządku na stadionie, a który posiada 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  

z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik  

ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne; 

2.3 Kierownik ds. Bezpieczeństwa na 90 minut przed wyznaczona datą i godzina rozpoczęcia 

zawodów musi uczestniczyć w Spotkaniu Organizacyjny z Delegatem Meczowym (druk 

SPO stanowi załącznik nr 1a); 

2.4 Podczas SPO Kierownik ds. Bezpieczeństwa winien przedłożyć Delegatowi Meczowemu 

dokumentację, o której mowa w załączniku nr 1b; 

2.5 Organizator meczu  (zgodnie Przepisami Licencyjnymi PZPN dla klubów III - sezon 

2020/21), winien powołać spikera posiadającego zaświadczenie - licencję  

o ukończeniu kursu organizowanego przez PZPN lub WZPN; 

2.6 Organizator jest zobowiązany do opracowania wewnętrznego regulaminu obiektu oraz 

regulaminu meczów piłki nożnej nie będących imprezą masową, który określa zasady 

wstępu na stadion, prawa i obowiązki uczestników meczu, jak również określa listę 
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przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na terenie stadionu jest zabronione. 

Rekomendowana treść regulaminu znajduje się na stronie Departamentu Organizacji 

Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN;  

2.7 Organizator meczu jest zobowiązany do wyznaczenia noszowych, którzy muszą posiadać 

odpowiednie oznakowanie (zielone kamizelki z białym krzyżem); 

2.8 Ponad to organizator meczu jest zobowiązany do: 

a) sprzedaży biletów w ilości nie większej niż zostało to określone we wniosku 

licencyjnym; 

b) wyznaczenia miejsc parkingowych dla autokaru drużyny gości oraz osób pełniących 

funkcję Delegata, Obserwatora oraz sędziów meczu; 

c) wyznaczenia odpowiedniej liczby pracowników służb porządkowych, którzy muszą 

posiadać odpowiednie oznakowanie (kamizelki oraz identyfikatory wydane przez 

organizatora meczu). Minimalna ilość pracowników służby porządkowej została 

określona w regulaminie rozgrywek III ligi i wynosi nie mniej, niż 10 osób na pierwsze 

500 udostępnionych miejsc i co najmniej jedna osoba na każde kolejne 100 

udostępnionych miejsc. Pracownik służby porządkowej winien być ubrany z kontrastowa 

kamizelkę oraz wyposażony w identyfikator zawierający następujące dane: numer 

identyfikacyjny, fotografię pracownika służb porządkowych oraz podpis wystawiającego 

identyfikator; 

d) przedstawienia na żądanie Delegata lub Obserwatora imiennej listy pracowników służby 

porządkowej; 

e) wyznaczenia sektora dla kibiców gości, który powinien być odpowiednio oznaczony  

i zabezpieczony. Pojemność sektora gości musi wynosić, co najmniej 5% miejsc 

udostępnionych dla kibiców klubu gospodarza; 

f) zapewniania wszystkim uczestnikom meczu pomocy medycznej, dostępu do toalet. 

Zaleca się również aby na stadionie znajdowały się punkty gastronomiczne dla kibiców, 

w tym dla kibiców klubu gości;  

2.9 Organizator meczu ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników 

meczu tj. sędziów, zawodników, sztabów szkoleniowych, Delegata, Obserwatora oraz 

kibiców; 

2.9 Organizator rozgrywek rekomenduje aby organizator meczu zawarł umowę ubezpieczenia 

OC organizatora imprezy sportowej (meczu piłki nożnej) celem ograniczenia 

odpowiedzialności w związku ze szkodami powstałymi w wyniku organizacji meczu. 

 

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  IIIIII  --  POZOSTAŁE OBOWIĄZKI ORGANIZATORA MECZU 

1. W przypadku organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców klub gości jest 

zobowiązany do przesłania na adres e-mail: biuro@szpnkielce.pl informacji klubu gościa  

(wg wzoru ustalonego przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej), stanowiącego załącznik 

nr 1c; 

mailto:biuro@szpnkielce.pl
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2. Po zakończeniu każdego meczu III organizator jest zobowiązany do przesłania na adres  

e-mail: rdybka@szpnkielce.pl wypełnionego druku „Informacja organizatora zawodów” 

(wg wzoru ustalonego przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej), stanowiącego załącznik 

nr 1d, a który winien być wypełniony i podpisany przez Kierownika ds. Bezpieczeństwa 

oraz Delegata Meczowego; 

3. W przypadku nieobecności na meczu Delegata druk wypełnia i podpisuje Kierownik  

ds. Bezpieczeństwa oraz Obserwator; 

4. W przypadku nieobecności na meczu Delegata i Obserwatora druk wypełnia i podpisuje 

Kierownik ds. Bezpieczeństwa wskazując, czy podczas meczu wystąpiły incydenty mające 

wpływ na organizację meczu. 

 

Załączniki: 

1a. Lista obecności SPO; 

1b. Wykaz dokumentów dla Delegata Meczowego/Obserwatora (§23 regulaminu rozgrywek); 

1c. Informacja klubu gości; 

1d. Informacja Organizatora Zawodów; 
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