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Kraków, dn. 12.09.2012 r. 

 

 

REGULAMIN 
Funkcjonowania Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich podległych MZPN  

na terenie woj. Małopolskiego 

 

(Projekt) 

 

§ 1 

 

Niniejszy Regulamin określa strukturę oraz zakres działania i kompetencji Komisji ds. 

Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich podległych MZPN z terenu woj. małopolskiego.  

 

§ 2 

 

Jest to organ wykonawczy Związku i działa na podstawie § 10 pkt 15 Statutu MZPN Kraków z 

późniejszymi zmianami. 

 

§ 3 

 

Do kompetencji Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich należy: 

1. wykonywanie postanowień władz MZPN w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i 

porządku na obiektach piłkarskich; 

2. analiza i ocena przestrzegania przez kluby ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, 

vademecum bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich oraz wydanych regulaminów i 

wytycznych przez MZPN i przedkładanie ich Zarządowi MZPN; 

3. wnioskowanie w sprawach wykroczeń i nie dopełnienia obowiązków przez organizatora, co 

do właściwego zabezpieczenia imprez piłkarskich do Wydziału Dyscypliny MZPN na 

podstawie Raportu Delegata. 

4. aktywne przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom ujemnym w czasie i po meczu piłkarskim w 

zakresie działalności klubów, osób funkcyjnych w tym trenerów, sędziów, działaczy 

klubowych, sympatyków i kibiców; 

5. egzekwowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

z dn. 20.03.2009 z późniejszymi zmianami, regulaminów i wytycznych MZPN, PZPN; 

6. wydawanie wytycznych i biuletynów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na meczach 

piłkarskich; 

7. kontrola pracy służb porządkowych, spikera, kierownika ds. bezpieczeństwa oraz organizacji 

meczów piłkarskich w zakresie ich zgodności z wymogami bezpieczeństwa zawartymi w 

ustawie i przepisach związkowych; 

8. współpraca z Komisja Licencyjną w zakresie poprawy infrastruktury obiektów piłkarskich w 

zakresie wymogów bezpieczeństwa; 

9. współpraca z państwowymi i samorządowymi jednostkami zabezpieczającymi porządek i 

bezpieczeństwo na stadionach piłkarskich; 

10. organizacja szkoleń kierowników ds. bezpieczeństwa, spikerów i delegatów rozgrywek 

piłkarskich oraz okresowa analiza ich pracy przy współpracy z Biurem Związku; 

11. organizacja sprawdzianów dla kandydatów na delegatów rozgrywek piłkarskich 

prowadzonych przez MZPN; 

12. wyznaczanie delegatów na mecze piłkarskie rozgrywek prowadzonych przez MZPN przez 

Przewodniczącego Komisji lub osobę przez niego wskazaną; 
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13. Przewodniczący Komisji sprawuje nadzór nad zespołem delegatów oraz przedkłada do 

Prezydium Zarządu MZPN propozycje składu osobowego delegatów do powołania. 

14. analiza raportów delegatów MZPN i ŚZPN ( III liga); 

15. współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu i organizacjami 

pozarządowymi w celu propagowania pozytywnych wzorców zachowania na obiektach 

piłkarskich; 

16. współpraca z Komisją Bezpieczeństwa PZPN oraz innymi związkami i komisjami w zakresie 

wymiany doświadczeń i zapewnienia bezpieczeństwa oraz doskonalenia organizacji meczy 

piłkarskich; 

17. Komisja Bezpieczeństwa staje się wg. przepisów PZPN autonomicznym organem ściśle 

współpracującym z Zarządem MZPN, Wydziałem Dyscypliny MZPN oraz pozostałymi 

wydziałami i Biurem Zarządu MZPN w zakresie umocnienia bezpieczeństwa na obiektach 

piłkarskich; 

18. obsługę kancelaryjno – biurowa Komisji realizuje Biuro MZPN, które w szczególności 

prowadzi: 

- obieg dokumentów kierowanych do Komisji; 

- rejestr szkoleń kierowników ds. bezpieczeństwa, spikerów i delegatów; 

- rejestr nadanych uprawnień spikerom, kierownikom ds. bezpieczeństwa i delegatom; 

- archiwizuje dokumentację – raporty delegatów - z meczy prowadzonych przez 

MZPN, która jest do wglądu przez 3 miesiące od zakończenia sezonu. 

 

§ 4 

 

Członkowie Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich pełnią swą funkcję społecznie i są 

powoływani przez Prezydium Zarządu MZPN Kraków zgodnie z zatwierdzonym składem 

osobowym przedłożonym przez Przewodniczącego. 

 

§ 5 

 

Skład członków Komisji nie może liczyć więcej niż 12 osób w tym przewodniczący. 

 

§ 6 

 

Komisja w pełnym składzie realizuje działania na swych planowanych posiedzeniach (dzień 

roboczy) w godzinach popołudniowych. W sytuacjach niecierpiących zwłoki, a także, gdy wymaga 

tego waga i zawiłość prowadzonej sprawy Przewodniczący może zwołać posiedzenie Komisji w 

każdym czasie lub powołać zespół (co najmniej 3 osobowy) składający się z członków Komisji, do 

rozpatrzenia sprawy.  

 

§ 7 

 

Posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący wg. harmonogramu zebrań a w razie jego 

nieobecności z-ca Przewodniczącego lub upoważniona osoba. W nagłych sprawach orzecznictwo 

może podejmować 3 - osobowy zespół Komisji (jak § 6 ), o czym powiadamia Komisję na 

najbliższym zebraniu o podjętych decyzjach. 

 

§ 8 

 

Decyzje Komisji podejmowane są w formie postanowień, uchwał, orzeczeń zwykłą większością 

głosów a przy równej liczbie winna nastąpić modyfikacja wniosku celem ostatecznego podjęcia 

decyzji przy jego kolejnym głosowaniu. Odwołanie od decyzji Komisji winno być składane do 
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Związkowej Komisji Odwoławczej MZPN w terminie 14 dni od jej otrzymania a jego uwzględnienie 

nastąpi po wpłacie kaucji pieniężnej zgodnie z Regulaminem Rozgrywek. 

Uchwały Komisji wymagają minimum 50% frekwencji jej członków. Członek komisji nie może 

wstrzymać się od głosowania. 

 
§ 9 

 

Członkowie Komisji są niezależni orzekając na zasadzie swobodnej oceny dowodów zebranych w 

postępowaniu. W posiedzeniu może w formie doradcy uczestniczyć przedstawiciel Zarządu, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inna zaproszona osoba przez Przewodniczącego Komisji. 

 

§ 10 

 

Zobowiązuje się członków Komisji do zapoznania się z ustawami o bezpieczeństwie imprez 

masowych i nie masowych, vademecum bezpieczeństwa, komunikatami MZPN, PZPN, 

Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN a także Regulaminem Rozgrywek MZPN Kraków celem 

wdrażania w trakcie działalności. 

 

§ 11 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony i może być zmieniony w każdym czasie w drodze 

uchwały Prezydium Zarządu MZPN.  

 

                                                                              § 12 

 

Regulamin został uchwalony przez Prezydium Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej i 

obowiązuje od dnia uchwalenia. 


