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RODZAJE RAPORTÓW DELEGATÓW

Prezentacja dotyczy tej wersji
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INFORMACJE OGÓLNE O RAPORCIE – CZĘŚCI SKŁADOWE

Metryczka Infrastruktura Bezpieczeństwo

Incydenty Oceny
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RODZAJE PÓL W RAPORCIE

Pola otwarte informacyjne

Pola otwarte opisujące zdarzenia i uzasadniające oceny

Pola zamknięte wielokrotnego wyboru 

Pola zamknięte jednokrotnego wyboru 
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RODZAJE PÓL W RAPORCIE

Pola otwarte informacyjne, w które należy samemu wpisać tekst/liczby, potwierdzające stan  
faktyczny

17 pól pola nr 1–10, 12–13, 19–
22, 24

Pola otwarte opisujące zdarzenia i uzasadniające przyznane oceny 5 pól pola nr 23, 29, 40, 45, 
47

Pola otwarte informacyjne, w które należy samemu wpisać tekst/liczby, potwierdzające stan 
faktyczny 17 pól pola nr 1–10, 12–13, 19–

22, 24

Pola otwarte opisujące zdarzenia i uzasadniające przyznane oceny 5 pól pola nr 23, 29, 40, 45, 
47

Pola zamknięte wielokrotnego wyboru, w których zaznaczamy wszystkie pasujące elementy 1 pole pole nr 11

Pola zamknięte jednokrotnego wyboru, w których wybieramy jedną z możliwości 7 pól pola nr 14, 25–28, 30–
31

Pola zamknięte jednokrotnego wyboru dotyczące incydentów na meczu, w których wybieramy 
jedną z czterech możliwości 8 pól pola nr 32–39

Pola zamknięte jednokrotnego wyboru dotyczące przyznanych ocen, w które wpisujemy jedną z 
sześciu/siedmiu możliwości 9 pól pola nr 15–18, 41–44, 

46
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PUNKTY 1-13 - METRYCZKA



POLA RAPORTU › 8

PUNKTY 11-13

• Zwrócić uwagę, jakie dokumenty muszą być okazane biorąc pod 
uwagę klasę rozgrywkowa

• Uprawnienia kierownika ds. bezpieczeństwa i spikera są wymagane 
tylko w IV lidze

• Jeśli jakiegoś dokumentu brakuje (a powinien być, np. nr uprawnień), 
ma to wpływ na obniżenie oceny ogólnej (pkt 46) oraz musi być 
odnotowane w rekomendacjach (pkt 47)

• Jeżeli jakiś dokument zostaję okazany pomimo braku jego 
wymagalności, może mieć to wpływ na podwyższenie oceny ogólnej 
(pkt. 46 i 47)
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PUNKTY 14-23 - INFRASTRUKTURA
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PUNKT 14

• Jeżeli w pkt 11 nie postawiono „X” przy protokole weryfikacji boiska, 
w tym punkcie zaznaczamy „Nie” i dokonujemy odpowiedniej adnotacji 
w pkt 27

• Ponadto, każda niezgodność z okazanym protokołem weryfikacji 
boiska wymaga opisania w pkt 27
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PUNKTY 15-18

• Zaznaczenie „przeciętny”, „słaby” lub „niedopuszczalny” wymaga 
obowiązkowo szczegółowego uzasadnienie w pkt 27 – co 
spowodowało, że przyznano taka ocenę

• Zaznaczenie „wzorowy” powinno mieć odzwierciedlenie w pkt 27 –
promowanie dobrych praktyk
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PUNKT 19

• Zwrócić uwagę na oddzielenie wejść dla kibiców gości i gospodarzy

• Szczególne wytyczne w związku z COVID-19 (zmniejszenie liczby 
wejść)

• Każde odstępstwo wymaga opisania w pkt 27
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PUNKT 20

• Regulamin musi być przy każdym wejściu na obiekt w zależności od 
klasy rozgrywek mogą być różne regulaminy

• IV liga – obowiązkowo Regulamin meczu piłki nożnej niebędącego 
imprezą masową

• Każde odstępstwo wymaga opisania w pkt 27
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PUNKTY 21 I 22

• Punkty informacyjne, ale brak toalet dla kibiców gości, gdy oni 
uczestniczą w meczu wymaga opisania w pkt 27
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PUNKT 23

• Wpisując uwagi i uzasadnienia należy zaznaczyć którego punktu one 
dotyczą

• Obowiązkowo opisać wszystkie odstępstwa z tej części

• Pamiętać, że nie tylko opisujemy negatywne oceny, ale również 
promujemy dobre praktyki, czyli opisujemy dlaczego daliśmy ocenę 
„Wzorowy”



POLA RAPORTU › 16

PUNKTY 24-29 - BEZPIECZEŃSTWO
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PUNKT 25

• Warunek obowiązkowy – każde odstępstwo wymaga opisania w pkt 29
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PUNKTY 26-28

• Każde zaznaczenie „nie” wymaga opisania w pkt 29

• Pkt 26 – sprawdzamy również sposób oznakowania punktu 
medycznego, jego widoczność i kolorystykę, ewentualny opis w pkt 29

• Uwaga na pkt 28 – podczas epidemii COVID-19 jest obowiązkowy brak 
noszowych, czyli jeśli zaznaczymy „tak”, to wymagany opis w pkt 29
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PUNKT 29

• Wpisując uwagi i uzasadnienia należy zaznaczyć którego punktu one dotyczą

• Obowiązkowo opisać wszystkie odstępstwa z tej części
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PUNKTY 30-40 - INCYDENTY
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PUNKTY 30-39

• Każde zaznaczenie „tak” wymaga opisu w pkt 40
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PUNKT 40

• Wpisując uwagi i uzasadnienia należy zaznaczyć którego punktu one 
dotyczą

• Obowiązkowo opisać wszystkie incydenty i zdarzenia z tej części

• Pamiętać, że nie tylko opisujemy negatywne oceny, ale również 
promujemy wzorowych zachowania, np. kulturalny doping

• Jeśli wystąpiły zdarzenia lub incydenty nie wymienione w pkt 32–39, a 
mają znaczenie dla ogólnej oceny należy je w tym punkcie wypisać, np. 
spożywanie alkoholu na trybunach.

• Jeśli w pkt 31 zaznaczono „tak”, to obowiązkowo opisać przyczynę 
przerwania meczu / zakończenia przed czasem
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PUNKTY 41-47 - OCENY
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PUNKTY 41 I 42

• Zaznaczenie „przeciętny”, „słaby” lub „niedopuszczalny” musi mieć 
odzwierciedlenie w opisie w pkt 40 oraz w ogólnej ocenie w pkt 47

• Zaznaczenie „wzorowy” powinno mieć odzwierciedlenie w pkt 40 oraz 
ewentualnie w ogólnej ocenie w pkt 47 – promowanie dobrych praktyk

• Jeśli wystąpiło jakiekolwiek zdarzenie czy incydent opisany w pkt 32 – 40, 
należy uważać przy zaznaczaniu ocen najwyższych
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PUNKTY 43-45

• Zaznaczenie „przeciętny”, „słaby” lub „niedopuszczalny” wymaga obowiązkowo 
szczegółowego uzasadnienie w pkt 47 – co spowodowało, że przyznano taka ocenę

• Zaznaczenie „wzorowy” powinno mieć odzwierciedlenie w pkt 47 – promowanie 
dobrych praktyk
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PUNKTY 46-47

• Całościowa ogólna ocena

• Musi być wypadkową ocen cząstkowych z całego raportu

• Musi mieć odzwierciedlenie w poprzednich punktach z całego raportu

• Można odwoływać się do punktów, w których zostały opisane szczegóły zdarzeń, 
bez konieczności ich ponownego opisywania

• Pamiętać o promowaniu dobrych praktyk!!!
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OPRACOWANIE KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA
NA OBIEKTACH PIŁKARSKICH MZPN

Opracowanie przygotowali:
Małgorzata Zaorska i Piotr Szefer

Zatwierdziła:
Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich

Fot. MZPN
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