
v 
 

PRAWNE ASPEKTY 
IMPREZ MASOWYCH 

 
 

Katarzyna Pacholak 
 
 



v 

1. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 
2009 roku wraz ze zmianami 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 13 sierpnia 2009 roku 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku 
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 roku 
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 10 stycznia 2011 roku 
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 roku 

 

 

 

 

   

 

Podstawy prawne 
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Impreza masowa to impreza o charakterze artystyczno-
rozrywkowym, impreza sportowa lub publiczne oglądanie 
przekazu telewizyjnego, która odbywa się: 
 

- na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem, lub 
na terenie do tego przygotowanym, gdzie liczba uczestników 
wynosi nie mniej niż 1000 osób; 
 

- w hali sportowej lub innych przygotowanym budynku, gdzie 
liczba uczestników wynosi nie mniej niż 500 osób (300 osób w 
przypadku imprezy sportowej) 

 

 

 

   

 

Co to jest impreza masowa? 
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Teren imprezy masowej – wydzielony, właściwie oznaczony teren 
udostępniony uczestnikom; 
 

Czas trwania imprezy masowej – okres od chwili wejścia 
uczestników do chwili wyjścia z terenu imprezy; 
 

Liczba miejsc dla uczestników – liczba miejsca udostępnionych przez 
organizatora, na terenie otwartym przyjmuje się przelicznik 0,5 m 
kw. na osobę; 
 

Organizator – osoba prawna, fizyczna, etc. przeprowadzająca 
imprezę masową 
 

Kierownik ds. bezpieczeństwa – osoba reprezentująca organizatora 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

 

 

   

 

Pojęcia związane z imprezą masową 
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Zabezpieczenie imprezy masowej – ogół działań zmierzających do 
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie 
imprezy masowej; 
 

Zezwolenie na imprezę masową – decyzja właściwej jednostki 
samorządowej pozwalająca na przeprowadzenie imprezy masowej; 
 

Regulamin obiektu / terenu – przepisy wydane przez właściciela 
określające zasady przebywania w obiekcie / na terenie; 
 

Regulamin imprezy masowej – przepisy wydane przez organizatora 
określające zasady uczestnictwa w imprezie 
 
 

 

 

 

   

 

Pojęcia związane z imprezą masową 
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Do obowiązków organizatora należy: 
 

- zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie 
imprezy masowej; 

- pozyskanie pozwolenia na organizację imprezy masowej oraz 
przygotowanie stosownej dokumentacji; 

- spełnienie wymogów prawa dotyczących terenu imprezy 
masowej; 

- zapewnienie ochrony oraz zabezpieczenia medycznego; 
- zapewnienie dróg ewakuacyjnych oraz zabezpieczenia ppoż; 
- zapewnienia miejsca pracy dla służb ratowniczych; 
- udostępnienie uczestnikom regulaminu imprezy masowej; 

 
 

Obowiązki organizatora imprezy masowej 
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Zabezpieczenie imprezy masowej jest realizowane przez: 
 

- służbę informacyjną – osoby podlegające kierownikowi ds. 
bezpieczeństwa wyznaczone przez organizatora, w tym spiker 
zawodów sportowych oraz prowadzący imprezę rozrywkową; 
 

- służbę porządkową – osoby podlegające kierownikowi ds. 
bezpieczeństwa wyznaczone przez organizatora, legitymujące się 
ważną licencją pracownika ochrony fizycznej. 

 

Przelicznik ochrony podczas imprezy masowej: 
co najmniej 10 członków ochrony na 300 uczestników i co najmniej 
1 osoby na każdych kolejnych 100 uczestników, przy czym nie mniej 
niż 20% stanowią członkowie służby porządkowej 
Np. na 1000 uczestników przypada 17 członków ochrony 
 

 
 

 

 

 

 

   

 

Zabezpieczenie imprezy masowej 
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Impreza masowa podwyższonego ryzyka to impreza, w czasie której, 
zgodnie z informacjami i doświadczeniami, istnieje obawa 
wystąpienia szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa. 
 
Przelicznik ochrony podczas imprezy podwyższonego ryzyka: 
co najmniej 15 członków ochrony na 200 uczestników i co najmniej 
2 osoby na każdych kolejnych 100 uczestników, przy czym nie mniej 
niż 50% stanowią członkowie służby porządkowej 
Np. na 1000 uczestników przypada 31 członków ochrony 
 
W przypadku meczu piłki nożnej organizator zapewnia identyfikację 
uczestników imprezy. 

 

 

 

   

 

Szczególny rodzaj imprez masowych 
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Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej jest realizowane przez: 
- zespoły wyjazdowe – karetka z lekarzem lub bez lekarza; 

 

- patrole ratownicze – co najmniej 2 osoby uprawnione do 
udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy; 
 

- punkty pomocy medycznej – punkt stacjonarny na terenie 
imprezy masowej z lekarzem oraz ratownikiem medycznym bądź 
pielęgniarką; 
 

- Koordynator medyczny – lekarz, pielęgniarka bądź ratownik 
zawiadujący pracą wszystkich medyków w czasie imprezy 
masowej. 
 
 

 

 

 

 

   

 

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej 
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Zabezpieczenie medyczne w zależności od ilości uczestników: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej 

Liczba 
osób/jednostek 

Zespoły wyjazdowe Patrole medyczne 

Do 5 000 1 zespół bez lekarza 1 patrol medyczny 

5 001 – 25 000 1 zespół bez lekarza, 1 zespół 
z lekarzem 

1 patrol na każde 10 000 
osób 

25 001 – 65 000 2 zespoły bez lekarza,  
1 zespół z lekarzem 

1 patrol na każde 10 000 
osób 

Od 65 001 2 zespoły bez lekarza,  
1 zespół z lekarzem + 1 zespół 
bez lekarza, 1 zespół z 
lekarzem na każde 120 tyś 

7 patroli + 1 na każde 15 
000 osób 
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Ilość punktów medycznych w zależności od ilości uczestników: 
- od 10 000 do 110 000 – 1 punkt medyczny na każde rozpoczęte 

kolejne 50 000 uczestników powyżej 10 000 tysięcy; 
 

- od 110 001 – 2 punkty medyczne oraz 1 punkt na każde kolejne 
100 000 uczestników. 

 
Koordynator medyczny jest wyznaczany w przypadku imprez dla 
minimum 10 000 osób. 
 

 

 

 

 

 

   

 

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej 
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Zabezpieczenie ppoż imprezy masowej jest realizowane przez: 
- podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice pianowe i proszkowe, koce 

gaśnicze; 
- hydranty zewnętrze i wewnętrzne  
- wóz bojowy straży pożarnej – dostarczany przez właściwą 

jednostkę straży pożarnej bądź zamawiany komercyjnie. 
 

Podstawowym zadaniem organizatora jest zapewnienie właściwej 
ilości drożnych wyjść ewakuacyjnych, liczonych zgodnie z 
przelicznikiem: 
- na terenie otwartym – 0,6 m. na każde 100 osób lecz nie mniej 

niż 0,9 metra 
- w budynku - 0,6 m. na każde 100 osób lecz nie mniej niż  

1,2 metra 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

Zabezpieczenie ppoż imprezy masowej 
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Organizator jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury w 
następujących terminach: 
- 30 dni przed planowaną imprezą – złożenie wniosku o 

pozwolenie do właściwego organu samorządowego oraz 
wystąpienie o opinię do właściwych: komendanta Policji, 
komendanta Straży pożarnej, pogotowia oraz inspektora 
sanitarnego; 
 

- 14 dni przed planowaną imprezą – przedstawienie u właściwego 
organu samorządowego opinii służb ratowniczych; 
 

- 7 dni przed planowaną imprezą – odebranie pozwolenia na 
imprezę masową. 

 

 

 

   

 

Pozwolenie na imprezę masową 
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Organizator jest zobowiązany do przedstawienia następującej 
dokumentacji: 
- pismo przewodnie / wniosek o pozwolenie; 
- regulamin imprezy masowej i regulamin obiektu / terenu; 
- program imprezy masowej; 
- plan graficzny terenu imprezy masowej; 
- plan zabezpieczenia imprezy masowej z planem graficznym 

rozmieszczenia ochrony; 
- instrukcję postępowania ppoż. w czasie imprezy masowej; 
- plan zabezpieczenia medycznego 
- atesty oraz obliczenia statyczne obiektów tymczasowych; 
- umowy z dostawcą sanitariatów, na sprzątanie i wywóz śmieci, 

gastronomem; 
- polisę ubezpieczeniową 
- potwierdzenia opłat skarbowych, upoważnienia 

 

 

 

   

 

Pozwolenie na imprezę masową 



v 
Plan zabezpieczenia powinien zawierać informacje na temat: 
- rozmieszczenia i zadań pracowników ochrony; 
- sposobu przeprowadzenia imprezy masowej; 
- liczby miejsce dla uczestników, harmonogram udostępniania 

obiektu; 
- osoby wyznaczonej na kierownika ds. bezpieczeństwa; 
- przewidywanych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
- zainstalowanych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk; 
- warunków łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w 

zabezpieczeniu imprezy masowej; 
- stroju i oznakowania pracowników ochrony; 
- lokalizacji sztabu służb ratowniczych. 
 
 

 
 
 

 

 

   

 

Plan zabezpieczenia imprezy masowej 
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Plan zabezpieczenia medycznego opisuje: 
- rozmieszczenie i zadania służb medycznych; 
- sposób prowadzenia akcji ratowniczej; 
- osobę wyznaczoną na koordynatora medycznego; 
- przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa; 
- warunki łączności pomiędzy służbami medycznymi; 
- strój członków służby medycznej i oznakowanie elementów 

zabezpieczenia medycznego. 
 
 

 
 
 

 

 

   

 

Plan zabezpieczenia medycznego imprezy masowej 
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Instrukcja postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego 
zagrożenia musi zawierać: 
- opis procedury postępowania służb porządkowych i informacyjnych 

w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia; 
- opis systemu ostrzegania w formie komunikatów głosowych i 

sygnałów ostrzegawczych podawanych do wiadomości uczestnikom 
imprezy masowej; 

- opis organizacji ewakuacji i sposobu jej przeprowadzenia, z 
określeniem miejsc zbiórki do ewakuacji; 

- charakterystykę imprezy masowej oraz obiektu / terenu; 
- opis przewidywanych zagrożeń pożarowych. 

 
 
 

 
 
 

 

 

   

 

Instrukcja postępowania ppoż. 
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W regulaminie imprezy masowej powinny zawierać: 
- postanowienia ogólne – informacje o imprezie, odniesienie do 

przepisów prawa, cel regulaminu; 
- zasady wstępu i przebywania na terenie imprezy – kto nie może 

wejść, czego nie można wnieść, udział dzieci i młodzieży; 
- zasady organizacyjne i porządkowe – zadania organizatora i 

członków zabezpieczenia, zasady zachowania uczestników; 
- prawa i obowiązki uczestników – informacja o zagrożeniach 

technicznych,  rejestracji przebiegu imprezy oraz depozytach; 
-  zasady biletowania – sposób zakupu i korzystania z nich; 
- przepisy karne wynikające z ustawy – kary za nieprzestrzeganie 

regulaminu; 
- postanowienia końcowe - sposób udostępnienia, czas 

obowiązywania regulaminu. 
 
 

 
 
 

 

 

   

 

Regulamin imprezy masowej 



v 

 
 
 

 

 

   

 

Imprezy masowe w Warszawie 
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Organizator imprezy masowej odbywającej się na terenie 
publicznym zobowiązany jest do pozyskania pozwolenia na jej 
przeprowadzenie. 
 
Co najmniej 30 dni przed planowanym terminem imprezy konieczne 
jest złożenie dokumentacji oraz planu zmian organizacji ruchu.  
 
Plan zmian organizacji ruchu musi być uzgodniony z Policją, 
Zarządem Dróg Miejskich, Terenów Publicznych, Przedsiębiorstwem 
Komunikacji Publicznej. 
 

 
 

 

 

   

 

Zmiana organizacji ruchu 
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Obiekt tymczasowy – obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym niż jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia, a także obiekt nie 
połączony trwale z gruntem. 
 
Obiekt tymczasowy nie wymaga pozwolenia na budowę, ale 
konieczne jest zgłoszenie prac budowlanych co najmniej 30 dni 
przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. 
 
Dokumentacja zgłoszeniowa powinna zawierać: wniosek, plany 
konstrukcyjne, obliczenia statyczne, atesty wykorzystywanych 
materiałów. Dokumentacja powinna być uzgodniona z inżynierem 
budownictwa oraz inspektorem ppoż. 

 

 

 

   

 

Infrastruktura podczas imprez masowych 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


