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Uchwała nr III/60 z dnia 30 marca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie upoważnienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa 

i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej 
do opiniowania i uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji 

stadionów  
 
 
Działając na podstawie art. 16a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 
masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504 z późn. zm.), w zw. z art. 36 § 1 pkt. 23) Statutu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz na podstawie par. 15 ust. 2 pkt 2) lit. n) Regulaminu Biura 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia się, co następuje: 
 

1.Upoważnia się Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN 
(dalej „Departament”) do uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji 
stadionów (dalej „proces uzgodnienia”) z wnioskodawcą, o którym mowa w ust. 6.  

 
2.Proces uzgodnienia dotyczy stadionów, na których przeprowadzane są zawody w ramach 
rozgrywek piłki nożnej szczebla centralnego ligowej rywalizacji mężczyzn, a także 
stadionów, na których przeprowadzane są mecze piłki nożnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 
marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.  

 
3.W przypadku stadionów innych, niż opisane w ust. 2, proces uzgodnienia realizowany jest 
przez właściwy miejscowo Wojewódzki Związek Piłki Nożnej z wnioskodawcą, o którym 
mowa w ust. 6.  

 
4.Przedmiotem procesu uzgodnienia jest uzyskanie przez wnioskodawcę, o którym mowa w 
ust. 6. opinii Departamentu lub właściwego miejscowo Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej 
w zakresie projektowanej infrastruktury stadionowej wpływającej na efektywną i komfortową 
organizację meczów piłki nożnej na przedmiotowych obiektach stadionowych, a w 
szczególności infrastruktury wpływającej na bezpieczeństwo osób przebywających na 
stadionie w czasie trwania imprezy.  

 
5.Szczegółowy zakres procesu uzgodnienia dla stadionów wskazanych w ust. 2 określa 
Departament, a dla stadionów wskazanych w ust. 3 podmiot, o którym mowa w ust. 3 – przy 
uwzględnieniu właściwych przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności 
kryteriów infrastrukturalnych zawartych we właściwych Podręcznikach Licencyjnych PZPN. 

 
6.Proces uzgodnienia stadionu: 

  
a. wskazanego w ust. 2 uruchamiany jest przez Departament,  
b. wskazanego w ust. 3 uruchamiany jest przez podmiot, o którym mowa w ust. 3  

 
– na wniosek właściwego wnioskodawcy, czyli klubu piłkarskiego lub inwestora działających 
w porozumieniu z projektantem. 

 
7.Wniosek dot. uruchomienia procesu uzgodnienia stadionu, o którym mowa w ust. 6 lit. a. 
przesyłany jest pocztą elektroniczną na adres bezpieczenstwo@pzpn.pl, a wniosek dot. 
uruchomienia procesu uzgodnienia stadionu, o którym mowa w ust. 6 lit. b. przesyłany jest 
drogą elektroniczną na adres biura właściwego miejscowo Wojewódzkiego Związku Piłki 
Nożnej, dostępny na jego oficjalnej stronie internetowej. 

 
8.Klub, inwestor lub działający w ich imieniu projektant przedkładając projekt budowy, 
przebudowy lub modernizacji stadionu do zaopiniowania bądź uzgodnienia Departamentowi 
lub podmiotowi, o którym mowa w ust. 3, powinien przedłożyć również stosowne 
uzgodnienia od podmiotu odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
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od właściwego miejscowo Komendanta Policji oraz od właściwego podmiotu opiniującego 
kwestie związane z realizacją transmisji telewizyjnych, wskazanego przez organizatora 
danych rozgrywek, jeśli transmisje są przeprowadzane.  

 
9.Do rozgrywek piłkarskich dopuszcza się wyłącznie te stadiony, których projekty budowy, 
przebudowy lub modernizacji zostały uzgodnione zgodnie z zasadami określonymi 
w niniejszej Uchwale – niniejsze zastrzeżenie dotyczy projektów powstałych po wejściu w 
życie niniejszej Uchwały. 
  
10.Zobowiązuje się Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do powołania zespołów roboczych ds. 
uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów. 
 
11.Tracą moc następujące uchwały i dokumenty Polskiego Związku Piłki Nożnej: 

 
a.Uchwała nr XVI/383 z dnia 19 i 20 listopada 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie upoważnienia Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich oraz 
Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN do uzgadniania 
projektów budowy oraz przebudowy istniejących stadionów w zakresie tworzenia i 
funkcjonowania infrastruktury wpływającej na bezpieczeństwo osób uczestniczących w 
meczach piłki nożnej; 
b.Uchwala nr XIV/191 z dnia 28 listopada 2007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie niektórych wymagań technicznych dla lokalizacji i budowy nowych stadionów do 
gry w piłkę nożną; 
c.Biuletyn informacyjny 1/95 Polskiego Związku Piłki Nożnej („Wytyczne Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie wymogów techniczno-organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa 
na obiektach piłkarskich”); 
d.Biuletyn informacyjny 2/94 Polskiego Związku Piłki Nożnej – w zakresie „Zasad 
projektowania boisk / stadionów”. 

 
12.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek         
 
 

 


