
Uchwała XIX/66/2019 

z dnia 30 lipca 2019 roku 

Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej  
 

 
Na podstawie § 32 ust. 6 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala 

się co następuje: 
 
Przyjmuje się Regulamin Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich 

Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w brzmieniu: 

 

Regulamin Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich 

Łódzkiego Związku Piłki Nożnej 

 

§ 1 

Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich ŁZPN zwany dalej 

„Wydziałem”  jest  organem wykonawczym Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, 

powołanym do realizacji zadań określonych niniejszą uchwałą. 

 

§ 2 

1. W skład Wydziału wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i nie więcej niż 

9 członków. 

2. Przewodniczącego Wydziału powołuje i odwołuje Zarząd ŁZPN. 

3. Pozostałych członków Wydziału powołuje i odwołuje Prezydium Zarządu ŁZPN 

na wniosek Przewodniczącego Wydziału. 

4. Odwołanie osób, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje w 

szczególności w razie śmierci, pisemnej rezygnacji, a nadto : 

a) w przypadku dopuszczenia się niegodnego czynu lub poważnego 

zaniedbania obowiązków, 

b) nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach bez usprawiedliwienia, 

c) w razie uzasadnionego cofnięcia rekomendacji przez członka ŁZPN. 

 

§ 3 

1. Pracami Wydziału kieruje Przewodniczący, przy pomocy Wiceprzewodniczącego i 

członków Wydziału. 



2. Posiedzenia Wydziału zwołuje Przewodniczący Wydziału, a w przypadku jego 

nieobecności Wiceprzewodniczący Wydziału. 

3. Posiedzenia Wydziału  odbywają się 1-2 razy w rundzie, a w okresie pomiędzy 

cyklami rozgrywek w zależności od potrzeb. 

4. Uchwały i Decyzje Wydziału zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego 

posiedzenia Wydziału. 

5. Wszystkie posiedzenia Wydziału są protokołowane, a sporządzany protokół jest 

zatwierdzany na następnym posiedzeniu Wydziału. 

6. Kadencja Wydziału jest równa kadencji Zarządu ŁZPN. 

 

 

§ 4 

Nadzór nad pracami Wydziału w imieniu Zarządu ŁZPN sprawuje  wyznaczony 

Wiceprezes  ŁZPN. 

 

§ 5 

Podstawowym  celem  działania Wydziału  jest  całokształt prac zmierzających do 

zapewnienia bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich przed, w  czasie  i  po   

zawodach. 

 

§ 6 

Do zakresu działania Wydziału należy: 

1. Wykonywanie uchwał i postanowień władz ŁZPN w sprawach dotyczących 

bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich. 

2. Opiniowanie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa boisk ze sztuczną 

murawą (trawą) przed wyrażaniem przez Zarząd ŁZPN zgody na rozgrywanie 

na nich spotkań piłkarskich. 

3. Sprawowanie kontroli organizacji meczów w zakresie ich zgodności z 

wymogami bezpieczeństwa zawartymi w przepisach związkowych i prawnych. 

4. Współpraca z państwowymi i samorządowymi jednostkami zabezpieczającymi 

porządek i bezpieczeństwo na stadionach piłkarskich. 

5. Organizacja szkoleń kierowników ds. bezpieczeństwa, spikerów i delegatów 

rozgrywek piłkarskich oraz okresowa analiza ich pracy. 



6. Wyznaczanie delegatów na mecze piłkarskie z założeniem, iż częstotliwość 

delegowania konkretnej osoby nie może być przedmiotem wniosków i 

jakichkolwiek roszczeń. 

7. Analiza dokumentacji sporządzanej przez  delegatów. 

8. Opracowywanie zasad i kryteriów doboru delegatów ŁZPN /załącznik  do 

Regulaminu/. 

9. Opiniowanie i przedstawianie do zatwierdzenia listy delegatów Zarządowi  

Łódzkiego Związku Piłki Nożnej . 

10. Przedkładanie władzom ŁZPN sprawozdań, analiz i wniosków odnoszących 

się do bezpieczeństwa i infrastruktury obiektów piłkarskich. 

11. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi w zakresie 

popularyzowania bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich. 

12. Przygotowywanie wniosków do organów dyscyplinarnych ŁZPN. 

13. Weryfikacja, analiza i ocena tekstów, grafiki, symboli, skrótów  

eksponowanych na wszelkiego rodzaju transparentach, flagach, banerach, itp. 

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

symboli, gestów, przyśpiewek, skandowań, treści neofaszystowskich, 

komunistycznych, rasistowskich, jak również antysemityzmu, szowinizmu, 

nietolerancji, chuligaństwa oraz zachęcających do przemocy. 

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

zawodach z udziałem kibiców. 

 

§ 7 

Wydział ds. Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich ŁZPN w uzasadnionych 

przypadkach, z ważnych powodów zagrażających bezpieczeństwu uczestnikom 

zawodów piłki nożnej, na wniosek organizatora może podjąć decyzję o 

rozegraniu spotkania/spotkań bez udziału publiczności. 

 

§ 8 

Uprawnienia delegata nadaje się na każdy sezon rozgrywkowy przed jego 

rozpoczęciem. 

 

§ 9 

Obsługę techniczno-organizacyjną Wydziału zapewnia Biuro ŁZPN. 



 

§ 10 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Łódzkiego 

Związku Piłki Nożnej. 

 

§ 11 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd ŁZPN. 

 

§ 12 

Traci moc Regulamin Wydziału ds. Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich nr 

XVI/91/2016 r. z dnia 23.09.2016 r.  

 

 

 

 

Prezes  
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej 

 
Adam Kaźmierczak 

 

 


