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                   Warszawa, 29 stycznia 2018 r.
     

                     WBZK-IV.6110.3.2.2018

Rekomendacje Wojewody Mazowieckiego 

w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych na 2018 r.

1. Ścisła współpraca organizatorów imprez sportowych, w tym w szczególności klubów 

piłkarskich z Policją, organami samorządu terytorialnego, a także pozostałymi podmiotami 

zaangażowanymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa podczas imprez sportowych poprzez:

a) wymianę informacji o zagrożeniach,

b) organizowanie spotkań przed i po meczach w celu omówienia zasad współpracy 

w trakcie zabezpieczania poszczególnych imprez.

2. Wzmożenie przez organizatorów imprez sportowych działań podejmowanych na rzecz 

bezpieczeństwa przez ich służby porządkowe oraz informacyjne, poprzez m.in. szczegółową 

weryfikację uczestników i wnoszonych przez nich przedmiotów na teren imprez, 

z zachowaniem zasady „zero tolerancji” dla przejawów łamania obowiązujących aktów 

prawnych.

3. Intensyfikacja współpracy organów dyscyplinarnych podmiotów organizujących rozgrywki 

sportowe z Policją oraz pozostałymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo imprez 

sportowych, w aspekcie prowadzonej polityki dyscyplinarnej, umożliwiającej podejmowanie 

działań prewencyjnych oraz wyprzedzających ewentualne sankcje karne wynikające 

z przejawów łamania obowiązującego prawa i regulaminów rozgrywek.

4. Udział przedstawicieli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w pracach Zespołów Roboczych Stałej Grupy Eksperckiej przy Radzie 

Bezpieczeństwa Imprez Sportowych do spraw: regulaminu meczu piłki nożnej niebędącego 

imprezą masową, propozycji KGP w zakresie rozwiązań zmierzających do poprawy 

bezpieczeństwa meczów piłki nożnej oraz bezpieczeństwa imprez sportowych organizowanych 

w halach sportowych.
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5. Kontynuowanie działań mających na celu wdrożenie przez lokalne samorządy jednolitego 

standardu zabezpieczenia meczów piłkarskich bez względu na klasę rozgrywek, poprzez 

wykorzystanie art. 40 ustawy z dnia 8 marca 2009 r. o samorządzie gminnym.

6. Bezwzględne przestrzeganie przez organizatorów imprez własnych regulaminów i planów 

zabezpieczenia imprezy masowej oraz warunków zezwolenia, a także Regulaminu 

przeprowadzania meczów piłkarskich niebędących imprezami masowymi, w szczególności 

poprzez podjęcie przez służby organizatora bezwzględnej reakcji na zachowania prowokacyjne 

uczestników imprez, mogące skutkować dalszą eskalacją negatywnych zdarzeń.

7. Zwalczanie używania środków pirotechnicznych, zwłaszcza podczas opraw meczowych oraz 

wykorzystywania transparentów lub flag wielkoformatowych, co zminimalizuje ryzyko 

wystąpienia kolejnych negatywnych zachowań, a także zwiększy możliwość identyfikacji 

sprawców ewentualnych przestępstw lub wykroczeń.

8. Kontynuowanie dotychczasowych form współpracy oraz działań podejmowanych przez 

Mazowiecki Wojewódzki Zespół Interdyscyplinarny ds. Bezpieczeństwa Imprez Masowych, 

w tym cotygodniowych spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli podmiotów 

zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa podczas meczów piłki nożnej oraz 

pozostałych imprez sportowych na terenie województwa mazowieckiego.


