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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 i IV ligi 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 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 Podręcznikiem Licencyjnym PZPN dla klubów III i IV Ligi 

- sezon 2016/2017), 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 Organizator meczu  (zgodnie Podręcznikiem Licencyjnym PZPN dla klubów III i IV Ligi 

- sezon 2016/2017), winien powołać spikera posiadającego zaświadczenie - licencję  

o ukończeniu kursu organizowanego przez PZPN lub WZPN; 

2.4 Organizator na żądanie Delegata lub Obserwatora jest zobowiązany przedstawić 

dokumentacje potwierdzającą uprawnienia osób wymienionych w pkt. 2-3. 

2.5 Organizator jest zobowiązany do opracowania wewnętrznego regulaminu obiektu lub 

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

wstępu na stadion, prawa i obowiązki uczestników meczu, jak również określa listę 

przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na terenie stadionu jest zabronione. 

Rekomendowana treść regulaminu znajduje się na stronie Komisji ds. Bezpieczeństwa na 

Obiektach Piłkarskich Świętokrzyskiego ZPN; 



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

odpowiednie oznakowanie (zielone kamizelki z białym krzyżem); 

2.7 Organizator meczu jest zobowiązany również 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). Ilość pracowników  musi wynikać z analizy zagrożeń oraz musi 

zapewniać bezpieczeństwo wszystkich uczestników meczu. Identyfikator winien 

zawierać 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 oraz 

dostępu do punktów gastronomicznych; 

2.8 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  --  ZZAASSAADDYY  PPRRZZYYJJMMOOWWAANNIIAA  ZZOORRGGAANNIIZZOOWWAANNYYCCHH  GGRRUUPP  

KKIIBBIICCÓÓWW  KKLLUUBBUU  GGOOŚŚCCII  NNAA  MMEECCZZAACCHH  PPIIŁŁKKII  NNOOŻŻNNEEJJ  PPOODDCCZZAASS  

RROOZZGGRRYYWWEEKK  IIIIII  II  IIVV  LLIIGGII  

1. Klub drużyny gospodarza meczu może przyjąć zorganizowaną grupę kibiców klubu gości 

wyłącznie na podstawie listy kibiców zawierającej dane osobowe w postaci - imienia, 

nazwiska i numeru pesel; 

2. Lista zorganizowanej grupy kibiców musi być autoryzowana przez klub drużyny gościa; 

3. Klub gospodarza meczu musi udostępnić dla zorganizowanej grupy kibiców gości, co 

najmniej 5% ogólnej liczby udostępnionych miejsc na stadionie oraz musi zapewnić 

uczestnictwo w meczu osobom niepełnosprawnym; 



4. Klub drużyny gospodarza meczu ma prawo nie przyjmować zorganizowanej grupy 

kibiców gości w przypadku decyzji właściwych podmiotów samorządowych, decyzji 

organizatora rozgrywek, braku autoryzacji listy, o której mowa w pkt. 1-2, a także   

w przypadku, gdy na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że przyjęcie zorganizowanej grupy kibiców gości stanowi istotne zagrożenie 

dla bezpiecznego przebiegu meczu (np. kibice drużyny gości doprowadzili do powstania 

szkód lub w inny sposób naruszyli przepisy prawa powszechnego); 

5. Klub drużyny gości podejmując decyzję o wysłaniu zorganizowanej grupy kibiców 

(autoryzując listę kibiców swojej drużyny) ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy 

swoich kibiców oraz za ewentualne szkody wyrządzone na obiekcie sportowym; 

6. Ogólne wytyczne odnośnie współpracy pomiędzy klubami gospodarzy i gości: 

a) klub drużyny gościa zamawia bilety dla zorganizowanej grupy swoich kibiców nie 

później niż 7 dni przed planowanym terminem rozegrania meczu; 

b) klub drużyny gościa przekazuje informację na temat przyjazdu zorganizowanej grupy 

swoich kibiców do klubu gospodarza oraz do właściwej terytorialnie jednostki Policji; 

c) klub drużyny gościa informuje klub gospodarza o dokładnej liczbie osób znajdujących 

się na liście wyjazdowej nie później niż 48 godziny przed ustalonym terminem 

rozegrania meczu; 

d) klub drużyny gościa jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za bilety bezpośrednio 

przed wejściem kibiców na sektor wyznaczony dla kibiców drużyny gościa; 

7. Klub drużyny gospodarza meczu jest zobowiązany do zapewnienia kibicom gości 

możliwość korzystania z toalet, punktów gastronomicznych oraz punktów depozytowych; 

8. Organizator meczu po otrzymaniu informacji o ilości kibiców klubu gościa oraz  

o ewentualnej trasie przejazdu ww. grupy kibiców jest zobowiązany do poinformowania 

właściwej jednostki Policji o poczynionych ustaleniach oraz uzgodnienia z policją zasad 

współpracy w celu zapewnienia bezpiecznego przebiegu meczu. 

 

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  IIVV  --  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 1 do wytycznych; 

2. Po zakończeniu każdego meczu III i IV Ligi organizator jest zobowiązany do przesłania na 

adres e-mail: biuro@szpnkielce.pl druku „Informacja organizatora zawodów” (wg wzoru 

ustalonego przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej), stanowiącego załączniki nr 2 - 3 

do wytycznych, a który winien być wypełniony i podpisany przez Kierownika  

ds. Bezpieczeństwa oraz Delegata Meczowego; 

mailto:biuro@szpnkielce.pl
mailto:biuro@szpnkielce.pl


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. 

 

 


