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Uchwała Nr 14/8/20/Z 

Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej  

z dnia 25.08.2020 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zespołu ds. bezpieczeństwa oraz 

uzgadniania projektów budowy, przebudowy i modernizacji stadionów 

piłkarskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

 
 

Na podstawie § 30 pkt 5 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Śląskiego Związku 

Piłki Nożnej postanawia: 

1. Zatwierdzić Regulamin Zespołu ds. bezpieczeństwa oraz uzgadniania projektów budowy, 

przebudowy i modernizacji stadionów piłkarskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej,            

w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zespołu ds. bezpieczeństwa oraz 

uzgadniania projektów budowy, przebudowy i modernizacji stadionów piłkarskich 

Śl. ZPN i Prezesowi Śl. ZPN. 

3. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia. 

 

 
Prezes 

Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

 

Henryk Kula 
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Załącznik do Uchwały Zarządu Śl. ZPN 

   Nr 14/8/20/Z z dnia 25.08.2020 r.  
 

  R E G U L A M I N  

Zespołu ds. bezpieczeństwa 

oraz uzgadniania projektów budowy, przebudowy i modernizacji stadionów piłkarskich  

Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

 

§ 1 

Zespół ds. bezpieczeństwa oraz uzgadniania projektów budowy, przebudowy i modernizacji 

stadionów piłkarskich, zwany dalej „Zespołem”,  jest organem wykonawczym Śląskiego 

Związku Piłki Nożnej powołanym do obserwacji, kontroli i nadzoru oraz podejmowania 

uzgodnień w celu zapewnienia bezpieczeństwa na meczach piłkarskich. 

 

      § 2 

Zespół składa się z 3 osób, w tym: 

- przewodniczącego,  

- wiceprzewodniczącego, 

- sekretarza,  

powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Śl. ZPN. 

 

§ 3 

Zespół w zależności od potrzeb może powołać ze swojego składu lub z osób spoza składu 

zespołu, zespoły robocze do opracowania koncepcji działania lub propozycji rozwiązań spraw 

związanych z bezpieczeństwem na stadionach piłkarskich oraz przeprowadzenia szkoleń          

i kursów. 

 

      § 4 

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący. 

2. Przewodniczący reprezentuje Zespół na zewnątrz, zwołuje jego posiedzenia, informuje 

Prezesa Śl. ZPN o działalności Zespołu. 

3. W razie nieobecności Przewodniczącego jego uprawnienia wykonuje 

Wiceprzewodniczący. 
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§ 5 

1. Rozstrzygnięcia Zespołu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia. 

3. Posiedzenia Zespołu są protokołowane. 

 

§ 6 

Do zakresu działania Zespołu należy: 

1. Wykonywanie uchwał i postanowień władz Śl. ZPN, decyzji innych organów Związku 

w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na stadionach piłkarskich, wymogów 

organizacyjnych oraz stanu technicznego bazy sportowej. 

2. Opiniowanie projektów technicznych budowy, przebudowy i modernizacji stadionów 

piłkarskich zgodnie z przepisami związkowymi w tym zakresie. 

3. Gromadzenie informacji o stanie technicznym stadionów piłkarskich zakwalifikowanych 

do rozgrywek. 

4. Współpraca z państwowymi i samorządowymi służbami zabezpieczającymi porządek 

i bezpieczeństwo na stadionach piłkarskich. 

5. Prowadzenie szkolenia w klubach poprzez delegowanie konsultantów ds. bezpieczeństwa 

na mecze mistrzowskie i pucharowe organizowane przez  Śl. ZPN. 

6. Współdziałanie z Komisją Dyscypliny Śl. ZPN w sprawach dotyczących przewinień 

dyscyplinarnych, związanych   z bezpieczeństwem na stadionach piłkarskich. 

7. Prowadzenie narad szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich 

oraz dokonywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa na terenie działania Związku. 

8. Składanie Prezesowi Śl. ZPN sprawozdań, analiz i wniosków odnoszących się do 

bezpieczeństwa i bazy sportowej. 

9. Organizacja szkoleń spikerów, kierowników d/s bezpieczeństwa, służb porządkowych, itp. 

zatrudnionych przy organizacji meczów piłkarskich. 

 

§ 7 

Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu zapewnia Biuro Śl. ZPN. 

 

      § 8 

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb. 

2. Posiedzenia Zespołu mogą się obywać zdalnie.  
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      § 9 

Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi Śl. ZPN.                   

 

 


