
Na podstawie § 32 ust. 9 w związku z § 44 ust. 1,2  Statutu LZPN z dnia 22.10.2008 r. przyjmuje się 

Regulamin Komisji d/s Bezpieczeństwa na obiektach sportowych LZPN. 

 

R E G U L A M I N 

KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA NA OBIEKTACH SPORTOWYCH 

LUBELSKIEGO  ZWIĄZKU  PIŁKI  NOŻNEJ 

 

§ 1 

Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Sportowych Lubelskiego Związku Piłki Nożnej  zwana 

dalej w skrócie „Komisją” jest organem wykonawczym Zarządu LZPN, powołanym do realizacji 

zadań określonych przez LZPN. 

 

§ 2 

1.  W skład Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Sportowych Lubelskiego Związku Piłki 

     Nożnej (5-6 osób) wchodzą:  Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Członkowie  

2.  Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Zarząd LZPN. 

3. Członków Komisji w tym  Wiceprzewodniczącego i Sekretarza powołuje i odwołuje Zarząd    

     LZPN na wniosek Przewodniczącego Komisji. 

 

§ 3 

1. Pracami Komisji kierują: Przewodniczący przy współudziale Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

2. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący. 

3. Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w danym sezonie   

    rozgrywek piłkarskich. 

4. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, a w przypadku   

    równej ilości głosów rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie Komisji.  

5. Wszystkie posiedzenia Komisji są protokołowane, a sporządzony dokument jest zatwierdzany  

     na następnym posiedzeniu Komisji. 

6. Komisja przedkłada Zarządowi LZPN sprawozdania z swojej działalności. 

7. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu LZPN. 

8. Przewodniczący Komisji w zależności od potrzeb może powoływać zespoły tematyczne 

    do opracowania rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich. 

9. W pracach Komisji mogą uczestniczyć zaproszone inne osoby w charakterze konsultantów lub   

    ekspertów. 

 

§ 4 

Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Sportowych LZPN prowadzi działalność w niżej 

przedstawionych obszarach zagadnieniowych. 

 

1.   Infrastruktury sportowej: 

      w zakresie kontroli, nadzoru budowy, modernizacji obiektów piłkarskich, opiniowania rozwiązań   

      technicznych służących do zapewnienia bezpieczeństwa imprez sportowych. 

 

2.   Bezpieczeństwa i kultury widowni: 

      w zakresie oceny i analizy zdarzeń naruszających zasady bezpieczeństwa  imprez sportowych,   

      zachowań uczestników  w celu wypracowywania i wdrażania skutecznych metod zapobiegania   

     oraz  przeciwdziałania zagrożeniom w przyszłości. 

 

 

 



§ 5 

Do zakresu działania Komisji należy: 

 

1.   Wykonywanie uchwał i postanowień Władz LZPN w sprawach dotyczących bezpieczeństwa  

       i porządku na obiektach piłkarskich. 

2.   Udział w opiniowaniu projektów budowy i modernizacji obiektów piłkarskich. 

3.   Udział w rozpatrywaniu wniosków o czasowe wyłączenie z użytkowania całości lub części   

      obiektu piłkarskiego w przypadku przebudowy bądź modernizacji. 

4.   Udział w opiniowaniu kandydatów na Delegatów Meczowych LZPN Szczebla Regionalnego   

     oraz organizacji ich pracy. 

5.   Udział w opiniowaniu przyznawania, zawieszania, cofania licencji klubom sportowym. 

6.   Gromadzenie i przetwarzanie danych o stanie infrastruktury obiektów piłkarskich. 

7.   Sprawowanie kontroli nad organizacją, przebiegiem  meczów w zakresie ich zgodności 

      z wymogami bezpieczeństwa określonymi w przepisach prawa powszechnego, PZPN. 

8.   Współpraca z Wydziałami i Komisjami działającymi w strukturze LZPN zwłaszcza 

      Wydziałem Gier, Wydziałem Dyscypliny, Komisją ds. Licencji Klubowych i OZPN. 

9.  Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, 

      meczów piłki nożnej. 

10.  Analiza raportów meczowych Delegatów-Obserwatorów, sprawozdań Sędziów piłkarskich pod   

      kątem oceny przyczyn naruszeń bezpieczeństwa  i porządku stwierdzonych podczas imprez   

      sportowych. 

11.  Udział w opracowywaniu projektów przepisów dotyczących bezpieczeństwa na obiektach  

       piłkarskich. 

12.  Współpraca z państwowymi i samorządowymi jednostkami biorącymi udział w zapewnieniu   

       porządku i bezpieczeństwa na stadionach oraz federacjami piłkarskimi w zakresie doskonalenia   

       organizacji meczów piłki nożnej. 

13.  Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi z przedstawicielami środków   

       masowego przekazu w zakresie popularyzowania  bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich. 

14.  Przedkładanie Władzom LZPN sprawozdań, analiz, wniosków dotyczących zapewnienia 

       bezpieczeństwa  imprez sportowych. 

 

§ 6 

Działalność Komisji zabezpiecza od strony techniczno - organizacyjnej Biuro LZPN. 

 

§ 7 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Zarządowi LZPN. 

 

§ 8 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                                                    Prezes LZPN   

                                                                                                              /-/ Zbigniew Bartnik 

 

 

 


