tj. U. nr III/60 z dnia 30.03.2016 r.
zm. U. nr I/9 z dnia 25.01.2017 r.
Uchwała nr III/60 z dnia 30 marca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie upoważnienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa
i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej
do opiniowania i uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji
stadionów
Działając na podstawie art. 16a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504 z późn. zm.), w zw. z art. 36 § 1 pkt. 23) Statutu
Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz na podstawie par. 16 ust. 2 pkt 2) lit. e) Regulaminu Biura
Polskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia się, co następuje:
1.Upoważnia się Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN
(dalej „Departament”) do uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji
stadionów (dalej „proces uzgodnienia”) z wnioskodawcą, o którym mowa w ust. 6.
2.Proces uzgodnienia dotyczy stadionów, na których przeprowadzane są zawody w ramach
rozgrywek piłki nożnej szczebla centralnego ligowej rywalizacji mężczyzn, a także
stadionów, na których przeprowadzane są mecze piłki nożnej w rozumieniu ustawy z dnia 20
marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Proces uzgodnienia może również
dotyczyć tzw. centrów / baz treningowych lub innych obiektów piłkarskich.
3.W przypadku stadionów innych, niż opisane w ust. 2, proces uzgodnienia
realizowany jest przez właściwy miejscowo Wojewódzki Związek Piłki Nożnej.
4. Celem procesu uzgodnienia jest uzyskanie przez wnioskodawcę, o którym mowa w
ust. 6., wstępnej opinii Departamentu lub właściwego miejscowo Wojewódzkiego
Związku Piłki Nożnej co do spełnienia wymogów licencyjnych w zakresie
projektowanej infrastruktury stadionowej wpływającej na efektywną organizację
meczów piłki nożnej na przedmiotowych obiektach stadionowych.
5.Szczegółowy zakres procesu uzgodnienia dla stadionów wskazanych w ust. 2 określa
Departament, a dla stadionów wskazanych w ust. 3 podmiot, o którym mowa w ust. 3 – przy
uwzględnieniu właściwych przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności
kryteriów infrastrukturalnych zawartych we właściwych Podręcznikach Licencyjnych PZPN.
6.Proces uzgodnienia stadionu:
a. wskazanego w ust. 2 uruchamiany jest przez Departament,
b. wskazanego w ust. 3 uruchamiany jest przez podmiot, o którym mowa w ust. 3
– na wniosek wnioskodawcy.
7.Wniosek dot. uruchomienia procesu uzgodnienia stadionu, o którym mowa w ust. 6 lit. a.
przesyłany jest pocztą elektroniczną na adres bezpieczenstwo@pzpn.pl, a wniosek dot.
uruchomienia procesu uzgodnienia stadionu, o którym mowa w ust. 6 lit. b. przesyłany jest
drogą elektroniczną na adres biura właściwego miejscowo Wojewódzkiego Związku Piłki
Nożnej, dostępny na jego oficjalnej stronie internetowej.
8.Wprowadza się następujące opłaty netto z tytułu uzgodnienia przez Polski Związek
Piłki Nożnej projektów/koncepcji budowy stadionów:
a. o projektowanej pojemności od 1.000 do 5.000 miejsc: opłata w wysokości 2.000 zł;

b. o projektowanej pojemności od 5.001 do 10.000 miejsc: opłata w wysokości 3.000
zł;
c. o projektowanej pojemności od 10.001 do 30.000 miejsc: opłata w wysokości 5.000
zł;
d. o projektowanej pojemności powyżej 30.000 miejsc: opłata w wysokości 10.000 zł.
8a. Wprowadza się następujące opłaty netto z tytułu uzgodnienia przez Polski Związek
Piłki Nożnej projektu/koncepcji budowy centrum treningowego lub innego obiektu
piłkarskiego:
a. opłata w wysokości 3.000 zł;
b. w przypadku innych, bliżej niezdefiniowanych obiektów piłkarskich podlegających
uzgodnieniu opłata ustalana jest indywidualnie.
8b. Wprowadza się następujące opłaty netto z tytułu uzgodnienia przez Polski Związek
Piłki Nożnej projektu/koncepcji przebudowy lub modernizacji stadionu, centrum
treningowego lub innego obiektu piłkarskiego:
a. opłata w wysokości 75% od właściwych wartości określonych w ust. 8. i 8a. z
tytułu jednorazowego uzgodnienia;
b. w przypadku innych, bliżej niezdefiniowanych obiektów piłkarskich podlegających
uzgodnieniu opłata ustalana jest indywidualnie.
8c. Opłaty, o których mowa w ustępach 8., 8a. i 8b. uiszczane są na konto PZPN
najpóźniej w ciągu 7 dni od chwili uruchomienia procesu uzgodnienia, o którym mowa
w ust. 6 lit. a.
8d. Opłaty, o których mowa w ustępach 8., 8a., i 8b. przeznaczane są na organizację
szkoleń i warsztatów poświęconych tematyce organizacji i bezpieczeństwa meczów
piłki nożnej oraz infrastruktury stadionowej.
9.Do rozgrywek piłkarskich dopuszcza się wyłącznie te stadiony, których projekty budowy,
przebudowy lub modernizacji zostały uzgodnione zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszej Uchwale – niniejsze zastrzeżenie dotyczy projektów powstałych po wejściu w
życie niniejszej Uchwały.
10.Zobowiązuje się Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do powołania zespołów roboczych ds.
uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów.
11.Tracą moc następujące uchwały i dokumenty Polskiego Związku Piłki Nożnej:
a.Uchwała nr XVI/383 z dnia 19 i 20 listopada 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej w sprawie upoważnienia Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich oraz
Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN do uzgadniania
projektów budowy oraz przebudowy istniejących stadionów w zakresie tworzenia i
funkcjonowania infrastruktury wpływającej na bezpieczeństwo osób uczestniczących w
meczach piłki nożnej;
b.Uchwala nr XIV/191 z dnia 28 listopada 2007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie niektórych wymagań technicznych dla lokalizacji i budowy nowych stadionów do
gry w piłkę nożną;
c.Biuletyn informacyjny 1/95 Polskiego Związku Piłki Nożnej („Wytyczne Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie wymogów techniczno-organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa
na obiektach piłkarskich”);
d.Biuletyn informacyjny 2/94 Polskiego Związku Piłki Nożnej – w zakresie „Zasad
projektowania boisk / stadionów”.
12.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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