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RREEGGUULLAAMMIINN  

KKOOMMIISSJJII  DDSS..  BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWAA  

NNAA  OOBBIIEEKKTTAACCHH  PPIIŁŁKKAARRSSKKIICCHH  

 

 

 

Na podstawie art. 46 pkt. 8  oraz art. 81 Statutu Świętokrzyskiego ZPN z dnia 11 marca 2016 

roku  przyjmuje się Regulamin Komisji ds. Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich. 

 

 

 

KKiieellccee  ,,  1122  wwrrzzeeśśnniiaa  22001166  rrookkuu  
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R E G U L A M I N 

KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA NA OBIEKTACH PIŁKARSKICH  

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 

 

§ 1 

1. Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Świętokrzyskiego Związku Piłki 

Nożnej zwana dalej w skrócie „Komisją” jest organem wykonawczym Zarządu ŚZPN, 

powołanym do realizacji zadań określonych przez statut ŚZPN.  

§ 2 

1. W skład Komisji ds. Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich wchodzi 7 osób w tym:  

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz Członkowie; 

2. Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Zarząd ŚZPN; 

3. Członków Komisji, w tym Wiceprzewodniczącego i Sekretarza powołuje i odwołuje 

Zarząd ŚZPN na wniosek Przewodniczącego Komisji;  

§ 3 

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący  Komisji; 

2. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący lub z jego upoważnienia 

Wiceprzewodniczący;  

3. Komisja w pełnym składzie realizuje swoje zadania podczas posiedzeń, które winny być  

zwołane, co najmniej dwa razy w miesiącu; 

4. Decyzje Komisji podejmowane są w formie  decyzji lub orzeczeń i zapadają zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym, przy udziale co najmniej 50% jej członków; 

5. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie Komisji; 

6. W wypadkach niecierpiących zwłoki lub ze względu na wagę sprawy Przewodniczący 

może zwołać posiedzenie w każdym czasie; 

7. Decyzje Komisji w przypadkach niecierpiących zwłoki mogą zapadać w składzie  

3 osobowym, o czym powiadamia się pozostałych członków Komisji na najbliższym 

posiedzeniu;  

8. Odwołania od decyzji i orzeczeń Komisji  winny być składane do Komisji 

Odwoławczej ŚZPN w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a rozpatrzenie odwołania 

jest uzależnione od wpłaty kaucji, której wysokość określa Regulamin Rozgrywek;  

9. Wszystkie posiedzenia Komisji są protokołowane, a sporządzony protokół jest 

zatwierdzany na następnym posiedzeniu Komisji;  
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10. Komisja przedkłada Zarządowi ŚZPN sprawozdania ze swojej działalności;  

11. Kadencja członków Komisji jest równa kadencji Zarządu ŚZPN; 

12. Przewodniczący Komisji w zależności od potrzeb może powoływać zespoły tematyczne 

do opracowania rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich; 

13. W pracach Komisji mogą uczestniczyć osoby zaproszone w charakterze konsultantów 

lub ekspertów;  

§ 4 

 Do zakresu działania i kompetencji Komisji należy:  

1. Nadzór i kontrola nad realizacją uchwał i postanowień władz oraz organów Związku 

dotyczących bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich; 

2. Aktywne przeciwdziałanie wszelkim negatywnym zjawiskom w zakresie działalności 

klubów piłkarskich, działaczy i pracowników klubów piłkarskich oraz trenerów, 

sędziów oraz kibiców; 

3. Określenie kryterium naboru Kandydatów na Delegatów ds. Bezpieczeństwa; 

4. Rekomendowanie Zarządowi ŚZPN Kandydatów na Delegatów ds. Bezpieczeństwa  

III, IV Ligi oraz niższych klas rozgrywkowych w celu powołania ich  przez Zarząd 

5. Opracowanie programu szkolenia i oceny pracy Delegatów ds. Bezpieczeństwa; 

6. Prowadzenie kursów i seminariów dla czynnych Delegatów i Kandydatów na 

Delegatów ds. Bezpieczeństwa; 

7. Prowadzenie obsad Delegatów na zawody organizowane przez Świętokrzyski ZPN 

(m.in. we współpracy z Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej w Lublinie, Rzeszowie  

i Krakowie w zakresie obsady Delegatów ds. Bezpieczeństwa podczas zawodów III Ligi 

Grupa IV);  

8. Analiza raportów delegatów i obserwatorów oraz sprawozdań sędziowskich zawodów 

organizowanych przez Świętokrzyski ZPN pod kątem organizacji zawodów, 

bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich;  

9. Organizowanie kursów szkoleniowych dla kierowników ds. bezpieczeństwa (osób 

wyznaczonych jako osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo uczestników meczów 

piłki nożnej), służb porządkowych na obiektach piłkarskich  oraz spikerów zawodów 

piłki nożnej do szczebla III ligi; 

10. Prowadzenie narad szkoleniowych z przedstawicielami klubów, właścicielami obiektów 

w zakresie organizacji meczów oraz wymogów bezpieczeństwa na obiektach 

piłkarskich.  

11. Sprawowanie kontroli w zakresie pracy służb porządkowych organizatora, spikerów 

zawodów,  kierowników ds. bezpieczeństwa oraz w zakresie organizacji imprez 

masowych lub innych meczów piłki nożnej; 
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12. Opiniowanie projektów technicznych budowy i modernizacji obiektów piłkarskich 

zgodnie z przepisami związkowymi w przedmiotowym zakresie; 

13. Gromadzenie informacji o stanie technicznym obiektów piłkarskich klubów biorących 

udział w rozgrywkach na terenie ŚZPN w zakresie bezpieczeństwa i porządku; 

14. Współpraca z Departamentem Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury 

PZPN w zakresie organizacji imprez masowych (Euro U-21, mecze międzynarodowe) 

oraz w zakresie poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich; 

15. Współpraca z Departamentem Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury 

PZPN oraz Targami Kielce w zakresie organizacji kursów i konferencji „Bezpieczny 

Stadion”; 

16. Współpraca z państwowymi i samorządowymi służbami, do zadań których należy 

zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na stadionach piłkarskich oraz kontrola 

organizacji imprez masowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 marca 2009 roku 

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

1707); 

17. Współpraca w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich  

z  organami ŚZPN, a w szczególności z Komisją Dyscyplinarną oraz Komisją  

ds. Licencji Klubowych; 

18. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi w zakresie 

popularyzowania bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.  

19. Przedstawianie wniosków do Komisji Dyscyplinarnej w sprawie czasowego wyłączenia  

z użytkowania całości lub części obiektu piłkarskiego w przypadku występowania 

zagrożeń bezpieczeństwa; 

20. Wnioskowanie do Komisji Dyscyplinarnej ŚZPN w sprawach dotyczących ujawnionych 

przewinień dyscyplinarnych w części dotyczącej bezpieczeństwa i porządku na 

obiektach piłkarskich; 

21. Opracowywanie projektów przepisów oraz wnioskowanie zmian w istniejących 

przepisach w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich;  

22. Okresowe przekładanie Zarządowi Świętokrzyskiego ZPN sprawozdań, analiz  

i wniosków w zakresie bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich; 

23. Wykorzystanie doświadczeń i osiągnięcie innych Związków Piłki Nożnej w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa i doskonalenia organizacji meczów piłkarskich; 

§ 5 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd ŚZPN. 

 

 

 


