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maksymalne zapełnienie każdego sektora dla publiczności
do poziomu 25 % jego pojemności oraz zachowanie
maksymalnych możliwych odległości pomiędzy kibicami na
wszystkich sektorach









Przykład: stadion jest wyposażony w 5 wejść (np. kołowrotów / punktów kontroli dostępu), wobec tego organizator meczu jest uprawniony 
do zaplanowania i wpuszczenia na stadion maksymalnie 600 widzów jeśli otwarcie bram następuje na 60 minut przed meczem 

(kalkulacja: 5 wejść x 60 minut x 2 osoby sprawdzone w ciągu minuty). 
Niezależnie od powyższego organizator meczu jest upoważniony do zwiększania liczby wejść / punktów kontroli dostępu (np. system 

kanałów wejściowych zainstalowanych przed / obok linii kołowrotów) oraz wydłużania czasu, w którym widzowie wchodzą na stadion 
(wcześniejsze udostępnienie obiektu). 
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Imię i nazwisko:

Funkcja:

Data wypełnienia:

Podpis (ręcznie) i pieczęć

PZPN / DOIBI

v. 0.2

Rekomenduje się udostępnienie co drugiego pisuaru oraz dostaw ienie dodatkowy ch toalet przenośny ch.

C zy  organizator podejmie współpracę ze służbami publiczny mi mającą na celu ograniczenie grupowania się w idzów  poza 

stadionem (TA K/NIE)

C zy  stacjonarne punkty  gastronomiczne pozostaną zamknięte w  trakcie imprezy ? (TA K/NIE)

C zy  każdy  ze stewardów  zostanie wy posażony  w  maskę/przy łbice, rękaw iczki oraz czy sty  / zdezy nfekowany  ubiór 

służbowy ? (TA K/NIE)

WYPEŁNIA KLUB (wyłącznie pola w pomarańczowych ramach)

FORMULARZ ORGANIZACJI MECZU W SPOSÓB UWZGLĘDNIAJĄCY AKTUALNY REŻIM SANITARNY

ETAP I (do 25% pojemności stadionu)

C zy  organizator zapewni otwarcie / udostępnienie wszy stkich toalet na obiekcie?

C ałkow ita pojemność pow inna by ć zgodna z informacją przesłaną w  ramach procesu licency jnego.

O rganizator może udostępnić maksy malnie 25% całkow itej pojemności stadionu.

C zy  organizator zapewni niezbędną liczbę stewardów  (członków  służby  informacy jnej / porządkowej) do zabezpieczenia 

bram wejściowy ch, ciągów  komunikacy jny ch, sektorów? (TA K/NIE)

C zy  w idzow ie zostaną rozsadzeni w  sektorze w  maksy malny ch odległościach od siebie, przy  uwzględnieniu zasady , że 

każdy  sektor może by ć zapełniony  maksy malnie w  25% jego pojemności? (TA K/NIE)

W przy padku otwarcia bram wcześniej niż 120 minut przed meczem, należy  zachęcać w idzów  do 

wcześniejszego przy by cia na obiekt (rozłożenie procesu napełniania stadionu równomiernie w  czasie).

Na ile minut przed rozpoczęciem meczu bramy  stadionu zostaną udostępnione dla w idziów? (wy bierz z listy  rozsuwanej - 

po kliknięciu w  pole)

Ile niezależny ch i oddalony ch od siebie punktów  kontroli zostanie przy gotowany ch do sprawdzenia w idzów? (wprowadź 

liczbę)

03.06.2020

Skan wypełnionego i podpisanego formularza wraz z 4  załącznikami należy przesłać na adres bezpieczenstwo@ pzpn.pl, celem akceptacji przez PZPN.

C zy  organizator potw ierdza, że w idzow ie nie będą mieli dostępu do stref w rażliwy ch / wy korzy sty wany ch przez 

zawodników , sędziów , obsługę TV ? (TA K/NIE)

Huragan Dąbrowa

ul. Słoneczna 16, Dąbrowa

Pola w  pomarańczowy ch ramach pow iązane są ze sobą i niektóre z nich uwzględniają formuły  

kalkulacy jne. W przy padku gdy  po wprowadzeniu dany ch w  pole - pozostanie ono nadal oznaczone 

kolorem czerwony m, oznacza to, że wprowadzone dane są niezgodne z założeniami organizacy jny mi.

Jaka jest całkow ita pojemność stadionu - wszy stkie siedziska na stadionie? (wprowadź liczbę)

Ile miejsc zostanie udostępniony ch dla w idzów? (wprowadź liczbę jednak nie w iększą niż 25% całkow itej pojemności 

stadionu)

UWAGI / REKOMENDACJE PZPN

Należy  uwzględnić specjalne zadania dla stewardów , realizowane przed meczem,w  przerw ie meczu (nadzór 

ciągów  komunikacy jny ch i try bun pod kątem zachowania dy stansu społecznego). W przy padku imprez 

niemasowy ch zaleca się zapewnienie min. 10 stewardów  na pierwsze 100 osób, a następnie 

1 steward na każde kolejne 100 osób obecny ch na imprezie

Rekomenduje się uruchomienie mobilny ch punktów  cateringowy ch na try bunach, gdzie sprzedawcy  

podchodzą wy łącznie do zainteresowany ch kibiców  i sprzedają indy w idualne / zamknięte produkty  

(z uży ciem kart płatniczy ch / telefonów). 

Minimalny  czas przeznaczony  na sprawdzenie jednego w idza 30 sekund, stąd liczba wejść / punktów  

kontroli pow inna zostać dostosowana do liczby  udostępniony ch miejsc i czasu otwarcia bram.

Przy kład: w  ciągu 60 minut organizator jest uprawniony  do wpuszczenia 1200 w idzów  przy  uży ciu nie 

mniej niż 10 wejść / punktów  kontroli.

Jan Kowalski

Wymagane załączniki

1. Plan udostępnionych wejść z oznaczeniem punktów kontroli i dezynfekcji

2. Plan udostępnionych sektorów dla widzów

3. Przykładowe rozmieszczenie widzów na sektorze

4. Założenia organizacyjne dotyczące rozproszenia widzów po meczu, z 

uwzględnieniem poszczególnych trybun i ciągów komunikacyjnych oraz działań 

organizatora (stewardzi, spiker)

C zy  zostaną zapewnione pły ny  do dezy nfekcji rąk dla w idzów  na każdy m punkcie kontroli? (TA K/NIE)

C zy  organizator potw ierdza, że odmów i przy jęcia kibiców  druży ny  przy jezdnej? (TA K/NIE)

C zy  stacjonarne punkty  sprzedaży  biletów  na mecz pozostaną zamknięte w  dniu meczu? (TA K/NIE)

C zy  organizator zrealizuje plan służący  bezpiecznemu rozproszeniu się tłumu po meczu przy  uwzględnieniu stopniowego 

opuszczania try bun przez w idzów  na poszczególny ch sektorach? (TA K/NIE)

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym formularzu organizacyjnym są prawdziwe i wiążące dla organizatora, pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej klubu. 

Wszelkie zmiany w zakresie powyższych danych wymagają kolejnej akceptacji PZPN.

C zy  stewardzi będą akty wnie realizować zadanie kontroli niezbędnego odległości w  kolejkach przed stadionem, na 

parkingach stadionowy ch, w  kolejkach do toalet, promenadach, ciągach komunikacy jny ch oraz na try bunach? (TA K/NIE)

C zy  organizator wy korzy sta wszelkie dostępne środki techniczne (monitoring w izy jny , nagłośnienie, megafony , telebimy  

itp.) i osobowe (stewardzi) mające na celu nadzór i ograniczenie grupowania się w idzów? (TA K/NIE)

Jan Kowalski

Kierownik ds. Bezpieczeństwa













Niezależnie od zasad określonych w niniejszym dokumencie, ostateczne 
zasady organizacji meczów piłki nożnej / imprez niemasowych do 999 
osób oraz imprez masowych powyżej 999 osób w specjalnym reżimie 
sanitarnym mogą być dalej precyzowane / korygowane przez organy 
administracji publicznej. Powszechne przepisy państwowe dotyczące 

zasad postępowania w czasie trwania pandemii mają zastosowanie na 
stadionach.



Nadzór merytoryczny nad wdrożeniem przedmiotowych założeń sprawuje Departament Organizacji Imprez, 
Bezpieczeństwa i Infrastruktury (DOIBI) PZPN. 

W przypadku sprzeczności / kolizji niniejszych założeń z obecnie obowiązującymi przepisami PZPN, niniejsze założenia 
mają znaczenie nadrzędne.

Kluby organizujące mecze w specjalnym reżimie sanitarnym bez akceptacji PZPN lub organizujące mecze niezgodnie 
z przedmiotowymi założeniami podlegają odpowiedzialności przed właściwymi organami dyscyplinarnymi PZPN lub 

Ekstraklasy SA.




