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                   Warszawa, 08 lutego 2021 r.
     

WBZK-IV.6110.3.2021

Rekomendacje Wojewody Mazowieckiego 

w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych na 2021 r.

1. Prowadzenie ścisłej współpracy organizatorów imprez sportowych, w tym w szczególności 

klubów piłkarskich oraz delegatów związków 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) zabezpieczenie przejazdów grup kibiców,

c) organizowanie odpraw przed i po meczach w celu omówienia zasad współpracy 

w trakcie zabezpieczania poszczególnych imprez.

2. Wyeliminowanie przypadków wpuszczania kibiców drużyn gości na  sektory przeznaczone dla 

kibiców gospodarzy, a w szczególności kiedy kibice gości posiadają zakaz uczestnictwa 

w meczach wyjazdowych nałożony przez organizatora rozgrywek.

3. Zwiększenie zaangażowania służb organizatora, w tym szczególnie spikera zawodów oraz 

delegata związku piłkarskiego do zdecydowanej i adekwatnej reakcji na przypadki łamania 

przepisów wynikających z zapisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i innych 

aktów prawnych.

4. Określanie w zezwoleniach wydawanych przez organy samorządowe, na organizację imprez 

masowych, zakazu używania przez kibiców flag wielkoformatowych, co uniemożliwi 

wykorzystywanie ich do maskowania  przez osoby używające środki pirotechniczne, jako 

jednego z warunków przeprowadzenia imprezy masowej.

5. Wzmożenie przez organizatorów imprez sportowych działań podejmowanych na rzecz 

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

weryfikację uczestników i wnoszonych przez nich przedmiotów na teren imprez, w tym 
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w szczególności materiałów i środków, których posiadania i użycie w trakcie imprezy masowej 

jest zabronione.

6. Informowanie Policji o osobach zidentyfikowanych jako sprawców przestępstw i wykroczeń 

popełnionych w związku z imprezą masową oraz przekazywanie Policji osób ujętych przez 

służby organizatora w związku z popełnionymi czynami zabronionymi, w celu skutecznego 

pociągnięcia do odpowiedzialności karnej ujawnionych osób naruszających prawo.

7. 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.

8. 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.

9. Reagowanie przez służby porządkowe organizatora na prezentowane przez kibiców w trakcie 

meczów banery zawierające hasła rasistowskie, dyskryminujące, zawierające treści 

niezwiązane z rywalizacją sportową bądź inne treści zabronione. 

10. 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.

11. Uczestnictwo obserwatorów Wojewody Mazowieckiego, w imprezach masowych 

podwyższonego ryzyka, w zależności od przewidywanych zagrożeń.

Ponadto do czasu obowiązywania na terenie kraju stanu epidemii w zależności od wydawanych 

w tym zakresie ograniczeń i zaleceń,

rekomenduję:

1. Bezwzględne stosowanie się przez organizatorów rozgrywek i kluby piłkarskie do obostrzeń 

wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności do:



3

a) w przypadku udostępnienia obiektów sportowych dla ograniczonej liczby publiczności, 

przeprowadzanie meczów bez udziału kibiców drużyn gości. 

b) w przypadku udziału kibiców drużyny gości w meczu, nawiązanie kontaktu 

z przedstawicielem właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego celem identyfikacji 

ewentualnych zagrożeń epidemiologiczno - sanitarnych.

c) w przypadku ograniczonego dopuszczenia udziału kibiców w imprezach sportowych 

konsekwentne egzekwowanie wśród uczestników stosowania się do obowiązujących 

ograniczeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej.

2. Propagowanie wśród uczestników imprez sportowych bezpiecznych społecznie zachowań, m.in. 

poprzez powielanie przez służby organizatora komunikatów w zakresie stosowania się do 

obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowywanie bezpiecznego dystansu między osobami.


