
Warszawa, 27 lutego 2020 r. 

WBZl<-IV.6110.1.2.2020 

Rekomendacje Wojewody Mazowieckiego 

w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych na 2020 r. 

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

piłkarskich z Policją, organami samorządu terytorialnego, a także pozostalvrni podn 

zaangażowanymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa podczas imprez sportowych poprze 

a) wyrnianę informacji o zagrożeniach, 

b) zabezpieczenie przejazdów grup kibiców, 

c) organizowanie spotkań przed i po meczach w celu omówienia zasad wsp 

w trakcie zabezpieczania poszczególnych imprez. 

2. Wzmożenie przez organizatorów imprez sportowych działań podejmowanych n 

bezpieczeństwa przez ich służby porządkowe oraz informacyjne, poprzez rn.in. SZCZ( 

weryfikację uczestników i wnoszonych przez nich przedmiotów na teren 

z zachowaniem zasady "zero tolerancji" dla przejawów łamania obowiązującyd 

prawnych. Informowanie · Policji o stwierdzonych przypadkach w celu skut 

pociągnięcia do odpowiedzialności karnej ujawnionych osób naruszających prawo. 

3. Intensyfikacja współpracy organów dyscyplinarnych podmiotów organizujących r, 

sportowe z Policją oraz pozostałymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwc 

sportowych, w aspekcie prowadzonej polityki dyscyplinarnej, umożliwiającej pode]: 

działań prewencyjnych oraz wyprzedzających ewentualne sankcje karne w1 

z przejawów łamania obowiązującego prawa i regulaminów rozgrywek. 

4. Kontynuowanie działań mających na celu wdrożenie przez lokalne samorządy je, 

standardu zabezpieczenia meczów piłkarskich bez względu na klasę rozgrywek, 

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

6. 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. Szczegółowe weryfikacja 

wnoszonych banerów pod kątem zawartych na nich haseł już na etapie wpuszczania kibiców 

na stadion. 

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. Dążenie do wypracowania przez kluby 

piłkarskie jednolitej polityki w tym zakresie na wszystkich szczeblach rozgrywek. 

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. 
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Konstanty Radziwiłł 
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