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Zm.U.nr VI/113 z 7.07.2016r.
Uchwała nr I/5 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Bezpieczeństwa
na Obiektach Piłkarskich PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w zw. z art. 66 § 1 pkt 5) i § 15 Statutu PZPN postanawia się,
co następuje:
Przyjmuje się Regulamin Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN
w następującym brzmieniu:
REGULAMIN
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA NA OBIEKTACH PIŁKARSKICH PZPN
§1
Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN zwana dalej „Komisją” jest
organem doradczym Zarządu PZPN oraz Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa
i Infrastruktury PZPN, zwanego dalej „Departamentem”, w zakresie zintegrowanego systemu
bezpieczeństwa meczów piłki nożnej, dialogu ze środowiskiem kibiców oraz utrzymania porządku
i zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji, przemocy i chuligaństwa.
§2
1.

W skład Komisji wchodzi:
A. Przewodniczący
B. Wiceprzewodniczący
C. Sekretarz
D. oraz nie więcej niż 9 członków reprezentujących zarówno środowisko piłki nożnej jak
i podmioty zewnętrzne uczestniczące w systemie bezpieczeństwa meczów piłki nożnej.

2.

Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Zarząd PZPN.

3.

Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz pozostałych Członków Komisji powołuje i odwołuje
Zarząd PZPN na wniosek Przewodniczącego Komisji.

4.

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Komisji stanowią Prezydium Komisji.

5.

Przewodniczący ma prawo zapraszać inne osoby do udziału w posiedzeniach Komisji
w charakterze gościa.

6.

W posiedzeniach Komisji uczestniczy Dyrektor Departamentu i/lub wskazany przez niego
pracownik Departamentu.

7.

Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie Uchwały Zarządu
na wniosek Przewodniczącego.

8.

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje
społecznie, nie pobierając w zamian jakiegokolwiek wynagrodzenia czy gratyfikacji
finansowej.
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9.

Odwołanie osób, o których mowa w ust. 1 następuje w szczególności w razie śmierci,
pisemnej rezygnacji, a nadto:
A. w przypadku dopuszczenia się niegodnego czynu lub poważnego zaniedbania
stwierdzonego decyzją właściwego organu dyscyplinarnego PZPN,
B. nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Komisji bez usprawiedliwienia.

10. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu PZPN.
§3
1.

Pracami Komisji kieruje Przewodniczący. W razie jego nieobecności pracami kieruje
Wiceprzewodniczący, bądź wyznaczony Członek Komisji upoważniony każdorazowo przez
Przewodniczącego.

2.

Posiedzenie Komisji odbywa się raz na kwartał. W uzasadnionych przypadkach
Przewodniczący Komisji może wystąpić do Prezesa PZPN lub Wiceprezesa PZPN
ds. Organizacyjno-Finansowych lub Wiceprezesa PZPN ds. Piłkarstwa Profesjonalnego
o zorganizowanie dodatkowego posiedzenia.

3.

Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie PZPN, w Warszawie.

4.

Uchwały Komisji zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku
ich równości decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia. Do ważności Uchwały
wymagana jest obecność co najmniej połowy Członków.

5.

Posiedzenia Komisji są protokołowane, a sporządzony protokół z posiedzenia jest podpisany
przez jej Przewodniczącego lub osobę prowadzącą dane posiedzenie.

6.

Przewodniczący Komisji w zależności od potrzeb może powoływać zespoły tematyczne oraz
niezależnych ekspertów do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem na obiektach
piłkarskich.

7.

W okresie pomiędzy posiedzeniami Komisji organem powołanym do rozpatrywania spraw
bieżących jest Prezydium Komisji w skład którego wchodzą: Przewodniczący,
Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Komisji.

8.

Posiedzenia Prezydium Komisji odbywają się w zależności od potrzeb i zwoływane są przez
Przewodniczącego Komisji.

9.

W posiedzeniach Prezydium Komisji uczestniczą Dyrektor Departamentu oraz inne osoby
zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.

10. Decyzje Komisji wraz z pisemnym uzasadnieniem są podpisywane przez dwie osoby
spośród: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji.
11. W usprawiedliwionych przypadkach możliwe jest zaniechanie sporządzania
uzasadnienia decyzji zgodnych z wnioskiem osoby przedstawiającej sprawę.
12. Decyzje, o których mowa w ust. 11 wysyłane są niezwłocznie zainteresowanym, zaś
decyzje z uzasadnieniem są przesyłane nie później niż w terminie 21 dni od daty ich
wydania.
.
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§4
Komisja jako organ doradczy, a także wspierający merytorycznie i wykonawczo działania
Departamentu:
1. pełni funkcję „Grupy Eksperckiej PZPN” w zakresie bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich,
2.

wskazuje kierunki poprawy systemu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej na podstawie
oceny bieżącej sytuacji,

3.

doradza Zarządowi PZPN i Departamentowi w przedmiotowym zakresie,

4.

w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem Departamentu wskazani członkowie Komisji
uczestniczą w spotkaniach, warsztatach, czy konferencjach,

5.

współuczestniczy w procesie tworzenia przepisów, instrukcji, wytycznych PZPN w zakresie
bezpieczeństwa meczów piłki nożnej,

6.

wspiera merytorycznie i wykonawczo Departament w obszarze realizacji jego działań,

7.

wspiera merytorycznie wdrażanie programów szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa
obiektów piłkarskich,

8.

podejmuje działania na rzecz bliskiej współpracy wszystkich podmiotów uczestniczących
w systemie bezpieczeństwa meczów piłki nożnej,

9.

podejmuje działania i inicjatywy służące stworzeniu przyjaznej i bezpiecznej atmosfery na
obiektach piłkarskich.
§5

Obsługą administracyjną i logistyczną Komisji, w tym organizacją jej posiedzeń
Departament. Do jego obowiązków należy:
A. Powiadamianie Członków Komisji o terminach i agendach posiedzeń,

zajmuje się

B. Prowadzenie dokumentacji Komisji,
C. Przechowywanie danych osobowych Członków Komisji,
D. Funkcjonowanie jako punkt kontaktowy dla Komisji,
E. Rozliczanie kosztów Członków Komisji związanych z ich działalnością w Komisji,
F. Prowadzenie bieżącej korespondencji Komisji.
§6
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
§7
Traci moc Regulamin Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN wprowadzony
Uchwałą nr VI/128 z dnia 27.06.2012 Zarządu PZPN.
§8
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały.
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Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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