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I. DEFINICJE ZWIĄZANE Z 

IMPREZĄ MASOWĄ
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1. Definicja imprezy masowej  
(Art. 3 ust o bezpieczeństwie imprez masowych)

Jest to impreza artystyczno-rozrywkowa, sportowa (w tym 

mecz piłki nożnej), spełniająca następujące warunki:

• miejsce przeprowadzenia: na stadionie, w terenie, w hali 

sportowej,

• liczba zapewnionych miejsc: na stadionie lub w terenie > 

1000, w hali > 500

• zapewnione miejsca spełniają wymogi poż. i prawa 

budowlanego

• zapewnienie przekazu telewizyjnego lub jeśli impreza 

polega na wyświetlaniu na telebimie o przekątnej > 3m 4



2. Przykłady imprez nie masowych

(wyjątki od ustawy)

– imprezy w obiektach typu teatr, kino, szkoła,

– imprezy dla dzieci i młodzieży

– imprezy dla sportowców niepełnosprawnych,

– imprezy rekreacyjne w terenie otwartym,

– imprezy zamknięte dla pracowników, typu 

eventy integracyjne

– czy zgromadzenia religijne lub społeczne są 

imprezą masową? tak/nie

– czy występ gwiazdy muzyki dla 

najzagorzalszych fanów w liczbie 200 osób 

jest imprezą masową    
5



3. Masowe imprezy artystyczno-

rozrywkowe - kryteria

każda impreza artystyczna lub rozrywkowa, 

która ma odbyć się:

– na stadionie, w terenie, w hali sportowej,

– przekaz telewizyjny lub telebim o przekątnej > 

3m,

– liczba udostępnionych miejsc na powietrzu > 

1000,

– liczba udostępnionych miejsc w hali > 500,

– udostępnione miejsca są zgodne z przepisami 

ochrony ppoż. i prawa budowlanego.
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4. Kryteria dla masowych imprez 

sportowych

Impreza mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub 

popularyzowanie kultury fizycznej

– na stadionie – liczba udostępnionych miejsc > 1000

– w terenie – liczba udostępnionych miejsc > 1000

– w hali – liczba udostępnionych miejsc > 300

– udostępnione miejsca zgodne z przepisami ochrony 

ppoż. i prawa budowlanego.

Jak liczyć uczestników imprez ? 

– imprezy limitowane: bilety, zaproszenia. 

– nielimitowane na otwartym terenie: szacunki = 

powierzchnia terenu / norma ok 0,5 m2 na 1 osobę
7



5. Kryteria dla meczu piłki nożnej 

jako imprezy masowej

Imprezą masową jest, gdy,

– mecz odbywa się na stadionie – liczba 

udostępnionych miejsc > 1000

– udostępnione miejsca są zgodne z 

przepisami ochrony ppoż. i prawa 

budowlanego
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6. Impreza podwyższonego ryzyka

Podwyższone ryzyko występuje:

jeżeli z dostępnych informacji wynika, że 

przewidywane mogą być zagrożenia dot. 

aktów przemocy lub agresji

lub

z dotychczasowych doświadczeń wynika 

że występowały takie zachowania osób 

uczestniczących 9



6. Kryteria liczebności dla impreza 

podwyższonego ryzyka

W przypadku organizacji imprezy masowej zakwalifikowanej 

jako impreza masowa podwyższonego ryzyka liczby 

udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynoszą 

nie mniej niż:

– 300 – dla stadionu, innego obiektu niebędącego budynkiem 

lub terenu umożliwiającego przeprowadzenie imprezy 

masowej,

– 200 – dla hali sportowej lub innego budynku 

umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej,

– 200 – dla meczu piłki nożnej.
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Podsumowanie

1. Impreza masowa to, każda impreza, 

która…

2. Masowa impreza sportowa to…..

3. Mecz piłki nożnej jest imprezą sportową, 

gdy….

4. Imprezą podwyższonego ryzyka jest 

impreza…… 
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II. DEFINICJE 

DOTYCZĄCE 

BEZPIECZEŃSTWA 

IMPREZ MASOWYCH
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1. Wymagane podmioty odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo imprezy masowej

• Organizator imprezy masowej - osoba prawna, osoba 

fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą 

osobowości prawnej, przeprowadzająca imprezę 

masową.

• Kierownik ds. bezpieczeństwa – osoba wyznaczona 

przez organizatora do zapewnienia bezpieczeństwa 

uczestnikom imprezy

• Służba informacyjna – osoby podlegające kierownikowi 

ds. bezpieczeństwa w tym spiker wyznaczone przez 

organizatora

• Służba porządkowa – osoby podlegające kierownikowi 

do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez 

organizatora, wpisane na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej
13



2. Wymogi odnośnie terenu dla 

przeprowadzenia imprezy masowej

Teren otwarty dla przeprowadzenia imprezy 

masowej, powinien: 

– być wydzielony, odpowiednio oznaczony teren na 

otwartej przestrzeni, 

– spełniać warunki higieniczno-sanitarne 

odpowiadające wymaganiom przewidzianym prawem

– posiadać infrastrukturę zapewniającą bezpieczne 

przeprowadzenie imprezy masowej, 

– posiadać wymaganą liczbę miejsc do liczby 

uczestników (do określenia liczby miejsc przyjmuje 

się przelicznik 0,5 m2 na osobę)
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3. Wymóg regulaminu obiektu (terenu) 

dla przeprowadzenia imprezy masowej

Regulamin obiektu (terenu) to: 

– przepisy wydane przez właściciela, posiadacza, 

użytkownika lub zarządzającego obiektem lub 

terenem dotyczące:

» zasad wstępu na teren lub obiekt, w tym osób 

małoletnich, 

» zasad zachowania się osób obecnych w obiekcie 

lub na terenie

» zasad korzystania przez nie z obiektu lub terenu 

oraz ze znajdujących się tam urządzeń, 

» określające miejsca nieprzeznaczone dla 

publiczności 15



4. Inne wymogi dla przeprowadzenia 

imprezy masowej

Do zorganizowania imprezy masowej wymagane 

jest uzyskanie:

„Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy 

masowej”

wydanego, w drodze decyzji, 

– przez wójta, 

– burmistrza albo 

– prezydenta miasta 

właściwych ze względu na miejsce 

przeprowadzenia imprezy masowej
16



Podsumowanie

1. Organizator imprezy sportowej to osoba…

2. Kierownik ds. bezpieczeństwa to osoba…

3. Służba porządkowa są to osoby…., a służba 

informacyjna to osoby….

4. Jakie wymogi musi spełniać teren na którym 

planowana jest impreza masowa?

5. Czy do zorganizowania imprezy masowej 

potrzebny jest:
a) Regulamin obiektu ?

b) Zezwolenie organów administracyjnych ?
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III. GŁÓWNE WYMOGI 

DOTYCZĄCE 

BEZPIECZEŃSTWA 

IMPREZ MASOWYCH
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1. Przepisy dot. bezpieczeństwa imprez 

masowych (rozdz. 2 ustawy)

• za bezpieczeństwo imprezy masowej bezpośrednio 

odpowiada organizator (art. 5.1)

• obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej 

spoczywa na:

1. organizatorze,  a także na: 

2. wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, 

3. Policji, 

4. Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach 

organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, 

5. służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek 

publiczny na obszarach kolejowych, 

6. służbie zdrowia, a w razie potrzeby także 

7. innych właściwych służbach i organach.
19



2. Wymogi dot. bezpieczeństwa imprez 

masowych

• Bezpieczeństwo imprezy masowej to 

zapewnienie:

1. bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie

2. ochrony porządku publicznego

3. zabezpieczenia pod względem medycznym

4. odpowiedniego stanu technicznego obiektów 

budowlanych oraz jego instalacji i urządzeń 

technicznych w szczególności:

» instalacji przeciwpożarowych

» Instalacji sanitarnych

20



3. Obowiązki organizatora imprezy 

masowej dot. bezpieczeństwa (Art. 6.1)

1. spełnienie wymogów określonych w przepisach: 

prawa budowlanego, sanitarnych i dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej;

2. udział służb porządkowych,służb informacyjnych

oraz kierującego tymi służbami kierownika do 

spraw bezpieczeństwa;

3. zapewnienie pomocy medycznej;

4. zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego;

5. wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg 

umożliwiających dojazd pojazdom służb 

ratowniczych i Policji;
21



4. Obowiązki organizatora imprezy 

masowej dot. bezpieczeństwa (cd..)

6. warunków do zorganizowania łączności pomiędzy 

podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy 

masowej;

7. sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych 

niezbędnych do zabezpieczenia imprezy masowej w 

zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;

8. wydzielenia pomieszczenia dla służb kierujących 

zabezpieczeniem imprezy masowej.

9. udostępnienia uczestnikom regulaminu obiektu (terenu)

10.opracowania i udostepnienia uczestnikom regulaminu 

imprezy masowej

11.opracowania instrukcji postępowania w przypadku powstania 

pożaru lub innego zagrożenia 
22



Podsumowanie

• Jaki zakres pojęcia „bezpieczeństwo 

imprezy masowej”?

• Kto odpowiada za zapewnienie środków 

bezpieczeństwa imprezy masowej a kto 

ostatecznie odpowiada za całokształt 

bezpieczeństwa ?

• Jakie rodzaje zagrożeń powinien mieć na 

uwadze organizator imprezy ?

23



Ochrona przeciwpożarowa
(ustawa o ochronie przeciwpożarowej)

• Ogół czynności mających na celu zapobieganie:

– powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów

– klęski żywiołowej

– Innego miejscowego zagrożenia

• Zapewnienie odpowiedniej ilości sił i środków do zwalczania powyższych 

zagrożenie:

• Zabezpieczanie ppoż. imprezy masowej:

– weryfikacja konstrukcji stadionów i uzyskanych instrukcji bezpieczeństwa 

– zabezpieczenie ognioochronne elementów stałego wyposażenia (WYKLADZIN 

PODLOGOWYCH, OKŁADZIN ŚCIENNYCH, DACHÓW, KRZESEŁ, ELEMENTÓW 

DEKORACJI, PARKINGÓW) – usuwanie niebezpiecznych przedmiotów

– Sprawdzanie występowania lub braku barier, płotów, ogrodzeń zabezpieczających, wyjść 

awaryjnych, instalacji elektrycznych, gazowych, odgromowych itp (zgodność z normami), 

urządzeń wentylacyjnych

– sporządzanie planu ochrony imprezy masowej i instrukcji postepowania na wypadek 

powstania pożaru

– Dostarczanie wymaganej ilości sprzętu gaśniczego

– Zapewnienie służb przeciwpożarowych obecnych na terenie imprezy przez cały czas jej 

trwania pełniących role do czasu przybycia zastępów straży pożarnej )
24



Warunki sanitarne

• Warunki przygotowania potraw, ujęcia wody, pojemniki na 

odpady 

• toalety stałe i tymczasowe spełniające warunki, lokalizacja 

niezbyt odległa dla publiczności, wyposażenie toalet,

• Liczba kabin:

– Do 1000 gości (1 na 250 osób)

– Do 1000 do 10000 (1 na 250 i dodatkowo kolejna na każde 750 

osób

– Pow. 10000 1 na 250 + 1 na każde 750 + 1 na 1000 osób)

• Serwis sprzątający (w trakcie i po imprezach) 

– Kontenery na odpady

– Wynajem koszy na śmieci i ich rozstawianie i bieżące opróżnianie

– Uzupełnianie ręczników papierowych, papieru toaletowego, mydła,

– Kompleksowe sprzątanie po imprezie masowej, wywóz śmieci 25



Warunki medyczne
• Zabezpieczenie medyczne stanowią punkty pomocy 

medycznej, patrole ratownicze i zespoły wyjazdowe

• Zespoły wyjazdowe:

– Do 5.000 uczestników – 1 zespół bez lekarza

– 5.001-25.000 – jeden zespół z lekarzem + jeden bez lekarza

– 25.001-65.000 – trzy zespoły w tym jeden bez lekarza

• Patrole ratownicze:

– Do 5.000 uczestników – 1 patrol 

– 5.001-65.000 – jeden patrol + kolejny na każde 10000

• Punkty pomocy medycznej:

– 10.000 – 110.000  - jeden punkt pomocy medycznej + kolejny na 

każde 50.000
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III. SŁUŻBY PORZĄDKOWE

I INFORMACYJNE

NA IMPREZACH MASOWYCH
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1. Rola i obowiązki służb porządkowych i 

informacyjnych (rodz. 4 ust)

• Służba porządkowa działa na rzecz bezpieczeństwa i 

porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy 

masowej.

• Służba informacyjna działa na rzecz bezpieczeństwa 

uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez 

informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach 

organizacyjnych.

• Członkowie służb, są obowiązani posiadać oznakowanie i 

ukończone szkolenie

• Kierownikiem do spraw bezpieczeństwa może być 

wyłącznie osoba, która ukończyła szkolenie, a w przypadku 

imprezy masowej podwyższonego ryzyka została 

dodatkowo wpisana na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej

28



2. Uprawnienia służby porządkowej i 

informacyjnej
• sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w 

imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich 

uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;

• legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

• przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku 

podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, 

których nie wolno wnosić

• wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym 

porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z 

regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu 

(terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania 

ich do opuszczenia imprezy masowej;

• ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób 

stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych 

ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.29



3. Obowiązki służby porządkowej i 

informacyjnej

• Członkowie służby porządkowej i służby informacyjnej 

obowiązani są do noszenia w widocznym miejscu 

identyfikatora wydanego przez organizatora.

• Organizator prowadzi ewidencję wydanych identyfikatorów

• Służby porządkowe są obowiązane odmówić wstępu na 

imprezę masową:

– osobom z zakazem stadionowym

– osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków 

odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających 

środków

– osobie posiadającej broń lub inne przedmioty (napoje…

– osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie

– osobie nieposiadającej biletu wstępu lub innego dokumentu 

uprawniającego do przebywania na imprezie masowej
30



4. Obowiązki służby porządkowej i 

informacyjnej cd..

• Służby informacyjne są obowiązane do:

– informowania o udogodnieniach oraz wymogach 

bezpieczeństwa

– informowania o umiejscowieniu punktów pomocy 

medycznej, gastronomicznych i sanitarnych;

– nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób 

uczestniczących

– obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego 

zagrożenia

– niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia 

oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych

– pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu

obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej
31



5. Liczebność służby porządkowej i 

informacyjnej

– zwyczajna impreza masowa: min. 10 członków na 300 

obecnych (plus 1 członek służby na każde 100 osób 

ponad 300 obecnych; liczebność służby porządkowej nie 

mniejsza niż 20% składu obu służb łącznie)

– Np.: impreza 3000 osób = 300 + 2700 to min 10+27 = 

37 członków obu służb w tym 8 osób sł. porządkowej 

– impreza masowa podwyższonego ryzyka: min. 15 

członków na 200 obecnych (plus 2 członków służby na 

każde 100 osób ponad 200 obecnych; liczebność służby 

porządkowej nie mniejsza niż 50% składu obu służb 

łącznie)

– Np.: ta sama impreza 3000 osób = 200 + 2800 =15 + 

28*2 = 71 osób, w tym 36 osób służby porządkowej 32



6. Sprzedaż alkoholu na imprezie 

masowej

– dozwolone alkohole do 3,5%

– sprzedaż w wyznaczonych miejscach –

organizator we wniosku załącza informację o 

rozmieszczeniu tych miejsc

– sprzedaż przez podmioty z zezwoleniem 

wydanym przez wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) na prowadzenie tego rodzaju działalności

– niedozwolona sprzedaż alkoholu w twardych 

opakowania (metal, szkło, twarde tworzywa 

sztuczne) – stąd taka częstość sprzedaży w 

plastikowych kubkach jednorazowych, browary 

też się dostosowały do 3,5%
33



7. Sprzedaż alkoholu na imprezie 

masowej cd..

• Sprzedawać alkohol można tylko na 

miejscu, bowiem ustawa w art. 8 ust. 2 

zabrania wnoszenia napojów alkoholowych 

przez uczestników imprezy masowej.

• Gdy impreza ma charakter imprezy 

masowej podwyższonego ryzyka (derby 

etc.) nie jest możliwe prowadzenie 

sprzedaży alkoholu. Nawet do 3,5% 

alkoholu.

34



8. Bezpieczeństwo na meczu piłki nożnej 

(Rozdz. 3 ustawy)

• Organizator meczy męskiej  piłki nożnej w ramach rozgrywek 

Extraklasy, I-szej i II-giej ligi ma obowiązek identyfikacji 

kibiców (obiekty muszą być wyposażone w systemy 

identyfikacji) 

• Dla ekstraklasy – centralny system identyfikacji 

uczestników meczów i odrębny system dla I-szej i II-giej ligi 

działające w oparciu o PESEL

• Dostęp do danych systemów – związek sportowy, podmiot 

zarządzający rozgrywkami, organizator meczu, dystrybutor 

biletów, policja

• Dane przechowywane przez 2 lata od ostatniego zakupu 

biletu

• Organizator może zastosować zakaz klubowy wobec osób, 

które dopuściły się naruszania regulaminu obiektu
35



9. Sprawdzanie tożsamości osób na 

imprezie masowej 

• Organizator może żądać okazania dokumentu

• Organizator może odmówić prawa wstępu osoby która 

jest bazie danych (ma zakaz klubowy lub zagraniczny) 
– Zakaz klubowy polega on na zakazie uczestniczenia w kolejnych imprezach 

masowych, przeprowadzanych przez organizatora meczu piłki nożnej. 

– Nakładany jest przez organizatora na osobę, która dopuściła się naruszenia 

regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej.

– Zakaz stosuje się fakultatywnie względem osób, które dopuściły się 

naruszenia regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej. 

– Nie wiąże się go z popełnieniem przestępstwa czy wykroczenia. 

– Warto przy tym zaznaczyć, że treść tych regulaminów nie wymaga akceptacji 

żadnego organu władzy państwowej.

– Regulamin wewnętrzny określa formę, tryb i termin złożenia odwołania oraz 

tryb i termin jego rozpatrzenia (art. 14 ust. 5 ustawy)

– zakaz zagraniczny, nałożony w innych państwach na polskich chuliganów. Po 

przekazaniu informacji na ten temat do komendanta głównego Policji będzie 

on egzekwowany także w naszym kraju.
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10. Sprawdzanie tożsamości osób na 

imprezie masowej cd..

• Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu 

imprezy masowej w celu dowodowym 

• Wojewoda + komendant wojewódzki + komendant 

wojewódzki Straży Pożarnej wyznaczają wykaz obiektów, 

na których utrwalanie obrazu i dźwięku jest obowiązkowe

• Wymogi sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy 

masowej określa rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji

• Sprawdzenie spełnienia wymogów przeprowadza 

corocznie zespół kontrolny pod kierownictwem Wojewody

• Organizator przechowuje utrwalony materiał przez 30 dni
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11. Sprawdzanie tożsamości osób na 

imprezie masowej – zakaz stadionowy 

• Zakaz wstępu na imprezę masową orzeka sąd w przypadku 

niewłaściwego zachowania się uczestnika sportowej imprezy 

masowej. 
– np.: Piotr Staruchowicz ps.„Staruch” – lider kibiców Legii miał 2-letni zakaz 

stadionowy w 2009 za hasła obraźliwe dla właścicieli klubu w czasie 1 

minutowej ciszy, po raz drugi w 2011 za uderzenie w twarz Jakuba 

Rzeźniczaka

• Sąd może zasądzić zakaz na okres od 2 do 6 lat, na 

wszystkie imprezy sportowe na terytorium kraju albo tylko na 

mecze z uczestnictwem drużyn, podczas których nastąpiło 

niewłaściwe zachowanie uczestnika.

• Liczba osób z sądowym orzeczeniem zakazu wstępu na 

imprezę masową  w latach 2013-2017

1. w postepowaniu o wykroczenie - 767

2. w postepowaniu i przestępstwo - 1656 
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12. Zachowania karane zakazem 

stadionowym 

• niewykonywanie polecenia porządkowego, wydanego na 

podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu 

imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby 

informacyjne,

• niewykonywanie polecenia wydanego przez Policję lub 

Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy 

masowej,

• przebywanie w czasie imprezy masowej w miejscu 

nieprzeznaczonym dla publiczności.

• wnoszenie lub posiadanie na imprezie masowej napojów 

alkoholowych.

• wnoszenie lub posiadanie na imprezie masowej broni, wyrobów 

pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych lub 

innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów 

wybuchowych,
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13. Zachowania karane zakazem 

stadionowym cd..

• wdzieranie się na teren, na którym rozgrywane są zawody 

sportowe, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie 

opuszczenie takiego miejsca,

• rzucanie przedmiotu, mogącego stanowić zagrożenie dla 

życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na 

terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, 

albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłócanie 

przebiegu tej imprezy,

• naruszanie nietykalności cielesnej członka służby 

porządkowej lub służby informacyjnej,

• używanie elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia 

twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania.
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Podsumowanie
• Jakie kompetencje mają członkowie służb 

informacyjnych a jakie służb porządkowych ?

• Ilu członków musi liczyć służba porządkowa i 

służba informacyjna na stadionie meczu piłki 

nożnej na którym będzie 5000 widzów?
impreza 5000 osób = 300 + 4700 to min 10+47 = 57 członków obu 

służb w tym 57 * 0,2 = 12 osób sł. porządkowej

• O ile zwiększy się liczebność tych służ gdy okaże 

się może to być impreza podwyższonego ryzyka ? 
• impreza 5000 osób = 200 + 4800 to min, 15+48*2 = 111 członków 

obu służb w tym 111*0,5 = 56 osób sł. porządkowej

• Czy na imprezie masowej dozwolona jest 

sprzedaż alkoholu ?
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Podsumowanie

• Jakie są dodatkowe obostrzenia organizacyjne 

dotyczące meczy piłki nożnej ?

• W jaki sposób dokonywane jest sprawdzanie 

tożsamości osób na czach piłki nożnej ?

• Co to jest zakaz klubowy a co jest zakazem 

stadionowym ?

• Za jakie zachowania może być zasądzony zakaz 

stadionowy ?
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IV. ANALIZA STANU

BEZPIECZEŃSTWA

NA IMPREZACH MASOWYCH
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1. Wojewódzkie Zespoły ds. 

Bezpieczeństwa Imprez Masowych

• interdyscyplinarny wojewódzki zespół ds. bezpieczeństwa 

imprez masowych - organ pomocniczy Wojewody

• Zespól powołuje Wojewoda, określa jego skład i regulamin

• skład zespołu: 

– komendant wojewódzki policji, 

– wojewódzki komendant straży, 

– przedstawiciele władz samorządowych, i doraźnie: 

– przedstawiciele związków sportowych, organizatorzy imprez

• zespół przeprowadza analizy: 

– Zagrożeń związanych z organizacją imprez masowych, 

– działań i inicjatyw podejmowanych na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa,

– przepływu informacji o zagrożeniach,

– Innych zmierzających do poprawy bezpieczeńsrwa
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2. Wniosek o zezwolenie na 

zorganizowanie Imprezy Masowej

• organizator, nie później niż na 30 dni przed 

planowanym terminem jej rozpoczęcia

– występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia 

na przeprowadzenie imprezy masowej

– zwraca się też do właściwych miejscowo: 

» komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji

» komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 

Pożarnej, 

» dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego 

inspektora sanitarnego 

– z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości 

sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy 

masowej 45



3. Wniosek o zezwolenie na 

zorganizowanie Imprezy Masowej cd..

• Do wniosku o zezwolenie organizator dołącza:

– dokumentację (graficzny plan obiektu), 

– oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w 

imprezie masowej, 

– dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb 

ratowniczych i Policji, 

– oznaczenie punktów pomocy medycznej, 

– oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, 

– informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb 

informacyjnych),

– informacje o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, 

– przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, 

– o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, 

– o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w 

imprezie masowej

46



4. Wniosek o zezwolenie na 

zorganizowanie Imprezy Masowej cd..

• Załączniki do wniosku o zezwolenie (oprócz 

dokumentacji dotyczącej samego obiektu):

a) program i regulamin imprezy masowej, 

b) regulamin obiektu (terenu), 

c) pisemną instrukcję określającą zadania służby 

porządkowej oraz służby informacyjnej, 

d) warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział 

w zabezpieczeniu imprezy masowej

• komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji, 

komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży 

Pożarnej, dysponent zespołów ratownictwa 

medycznego i państwowy inspektor sanitarny wydają 

opinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku 47
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5. Wydanie odmowa wydania zezwolenia 

na zorganizowanie Imprezy Masowej cd..

• Odmowa zezwolenia następuje, gdy:

– Organizator nie złożył opinii komendanta policji, straży i dysponentów 

ratownictwa medycznego i inspektora sanitarnego

– Organizator nie dopełni obowiązków dot. przepisów,  służb, terenu, 

sprzętu, łączności, danych identyfikacyjnych  

• Zezwolenie zawiera:

1. nazwę organizatora 2. określenie rodzaju imprezy masowej 3. nazwę 

imprezy masowej;

4. warunki przeprowadzenia imprezy masowej, w tym: miejsce, czas 

rozpoczęcia i zakończenia, maksymalną liczbę uczestników, liczbę 

członków służby porządkowej i informacyjnej, informację o 

zainstalowaniu kamer

5. Jeśli organ stwierdza w zezwoleniu, że jest to impreza masowa 

podwyższonego ryzyka to w zezwoleniu dodatkowo informuje o 

przewidywanych zagrożeniach i może wskazać inną liczebność służb 

porządkowych niż mówi ustawa
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Podsumowanie

• Czym zajmują się Wojewódzkie Zespoły ds. 

Bezpieczeństwa Imprez Masowych?

• W jakim terminie musi być złożony wniosek o 

zezwolenie na zorganizowanie Imprezy 

Masowej ?

• Co musi być dołączone do wniosku o 

zezwolenie zorganizowania imprezy masowej?

• Kiedy może być odmowa na zorganizowanie 

imprezy masowej?
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V. KONTROLA STANU

BEZPIECZEŃSTWA

NA IMPREZACH MASOWYCH
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1. Kontrola bezpieczeństwa imprezy 

masowej (Rozdz. 6)

• Zakres kontroli:

– zgodność przebiegu imprezy z zezwoleniem

– miejsca i pomieszczenia związane z przeprowadzaniem 

imprezy masowej

– ustne i pisemne informacje osób związanych organizacją 

imprezy

• Negatywna ocena kontroli skutkuje:

– zakazem wojewody organizowania imprezy masowej na 

danym obiekcie lub w części obiektu

– czasowym lub całkowitym zakazem przeprowadzania imprez 

masowych przez danego organizatora

– przerwaniem imprezy masowej, jeśli zagraża ona życiu, 

zdrowiu lub mieniu a działania organizatora są 

niewystarczające
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2. zasady gromadzenia i przetwarzania 

informacji dotyczących bezpieczeństw 

imprezy masowej (Rodz. 7)

• cel gromadzenia i przetwarzania danych –

zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń

• przy zbieraniu danych - obowiązek przestrzegania 

przepisów o ochronie danych osobowych

• dane gromadzi i przetwarza Komendant Główny 

Policji

• dane gromadzone są w bazie danych dotyczącej 

bezpieczeństwa imprez masowych i przechowywane 

przez 10 lat

• na podstawie danych opracowywane są analizy 

informacji dot. bezpieczeństwa imprez masowych
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2. Organy uprawnione do korzystania ze 

zbieranych danych nt. bezpieczeństwa

imprez masowych
1. Policja, 2. Prokuratura, 3. Sądy

4. Straż Graniczna

5. Straż Pożarna

6. Biuro Ochrony Rządu

7. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

8. Żandarmeria Wojskowa

9. Straże gminne i miejskie

10. Organy administracji publicznej  wydające zezwolenia

11. Służby kolejowe, przewoźnicy publiczni

12. Związki sportowe ogólnokrajowe, 13. kluby sportowe

14. organizatorzy sportowi, 15. podmioty zarządzające rozgrywkami 

16. instytucje zagraniczne, 17. Minister Sportu i Turystyki
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4. Odpowiedzialność organizatora za 

szkody (Rodz. 8)

• Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest 

odpłatny, odpowiada za szkody obejmujące 

równowartość zniszczonego lub uszkodzonego 

mienia, które poniosły Policja, Żandarmeria Wojskowa, 

straż gminna (miejska),

• Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest 

odpłatny, jest obowiązany do zawarcia umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone osobom w niej uczestniczącym. 
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5. Rodzaje przewinień i kar za działania 

przeciwko bezpieczeństwu imprez 

masowych (Rozdz. 9)

kara ograniczenia wolności lub grzywna <=2000 zł

1.nie wykonanie polecenia służby porządkowej w trakcie imprezy 

masowej

2.przebywanie w miejscu nieprzeznczonym dla publiczności 

3.przebywanie w sektorze innym niż na bilecie wstępu

4.nie wykonanie polecenie wydanego przez policję lub żandarmerie 

wojskową

5.wnoszenie napojów alkoholowych

6.nie przekazywanie informacji dot. bezpieczeństwa przez właściwe służby

7.używanie odzieży utrudniającej identyfikację (kominiarki) 
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5. Rodzaje przewinień i kar za działania 

przeciwko bezpieczeństwu imprez 

masowych (Rozdz. 9)

grzywna >= 180 stawek dziennych*)

• nie zachowanie wymogów i warunków bezpieczeństwa

• wnoszenie lub posiadanie na imprezie masowej broń 

wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne 

lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe 
– kara jw. lub ograniczenie wolności od 3 do 5 m-cy

• wdzieranie się na teren, na którym rozgrywane są zawody 

sportowe

• prowokowanie kibiców do działań zagrażających 

bezpieczeństwu
*) kara orzekana w stawkach dziennych, której wysokość ustalana jest na podstawie 

możliwości zarobkowych 
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5. Rodzaje przewinień i kar za działania 

przeciwko bezpieczeństwu imprez 

masowych (Rozdz. 9)

grzywna >= 120 stawek dziennych*)

• rzucanie przedmiotów, mogących stanowić 

zagrożenie dla życia, zdrowia lub 

bezpieczeństwa osób przebywających na 

terenie lub w obiekcie

*) kara orzekana w stawkach dziennych, której wysokość ustalana jest na podstawie 

możliwości zarobkowych 
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Przykład

60

Kontrola Obiektów Sportowych w Koszalinie

Warunki dot. sposobu utrwalania  imprezy 

masowej za pomocą urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk

Zespół kontrolerów powołanych przez 

Wojewodę

Zakres kontroli – porównanie parametrów 

urządzeń i sprawdzenie stanu technicznego 

i prawidłowość ich rozmieszczenia

Zalecenia pokontrolne:

1) Zainstalowanie dodatkowych urządzeń 

monitorujących

2) Wyposażenie centrali w drukarkę do 

utrwalenia obrazu



Pozostałe podstawy prawne
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 

czerwca 2010r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać 

stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. U. Nr 121, poz. 

820),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 

stycznia 2011r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej 

(Dz. U. Nr 16, poz. 73),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie 

wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby 

porządkowe i służby informacyjne (Dz.U. Nr 183, poz. 1087),

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem 

medycznym imprezy masowej (Dz. U. 2012, Nr 0, poz.181).
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Podsumowanie

• Jaki jest cel i przedmiot kontroli imprez 

masowych?

• Kto przeprowadza kontrolę imprezy masowej?

• Jakie dane niezbędne do poprawy 

bezpieczeństwa imprez sa zbierane przez 

uprawnione organy ?

• Kto odpowiada za szkody powstałe podczas 

imprezy masowej ?

• Rodzaje kar za przewinienia podczas imprez 

masowych
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