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W odpowiedzi napism o VII.715.19.2019.MM informuję, iż co do zasady KMP w Łodzi 

ogranicza swą korespondencję z klubami sportowymi do przypadków wskazanych w ustawie 

z dn. 20 marca 2009 r. (z późn. zm.) o bezpieczeństwie imprez masowych 

(Dz. U. 2018 r. poz. 1870). Powyższe dotyczy klubów działajacych na terenie podległym 

Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi, w celu właściwego przeprowadzenia procesu opiniowania 

wniosków o wydanie opinii KMP w Łodzi, o kórych mowa w przywołanej ustawie, wystąpień

0 uzupełnienie dokumentacji przy rozpatrzeniu wymienionych wniosków czy zaproszeń 

przedstawicieli klubów na odprawy przed poszczególnymi zabezpieczeniami.

Komenda Miejska Policji w Łodzi, działając w granicach kompetencji ustawowych, 

nie wydaje zaleceń czy rekomendancji dla klubów na terenie kraju. Korespondencja prowadzona 

w związku z meczami wyjazdowymi łódzkich drużyn służy jedynie wymianie informacji pomiędzy 

jednostkami Policji realizującymi zabezpieczenia imprez sportowych, jest regulowana przepisami 

prawa i ma charkter analizy zagrożeń. Dokumentacja taka służy wyłącznie do użytku 

wewnętrznego i nie zawiera rekomendacji dla klubów, co do sposobu postępowania z kibicami. 

W szczególności KMP w Łodzi nie wydaje (nie ma też do tego kompetencji ustawowych) zakazów 

uczestnictwa w imprezie masowej z uwagi na miejsce zamieszkania osoby.

W zakresie powziętych wątpliwości co do sposobu działania pracowników klubów 

piłkarskich (lub osób wykonujących usługi na ich rzecz) działających na terenie Wejherowa

1 Elbląga, zasadnym jest zwrócenie się o informacje do właściwych podmiotów, gdyż 

KMP w Łodzi nie jest władna do udzielania odpow iedzi w ich imieniu.
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Wskazania wymaga, iż informacje o treści skierowanego zapytania ukazały się w serwisach 

infromacyjnych prowadzonych m.in. przez środowiska kibiców łódzkich drużyn piłkarskich. 

W efekcie, przedmiotowe pismo, zredagowane w oparciu o jednostronną relację, godzi 

w wizerunek instytucji i naraża na utratę zaufania społecznego, gdyż sugeruje prowadzenie przez 

Policję działań ograniczających konstytucyjne prawa obywatela, a wykraczających poza 

instytucjonalne kompetencje ustawowe.
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