Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty
Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2139, ze zm.).
Art. 25 ust. 1 W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na
30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:
1) występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy
masowej;
2) zwraca się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (rejonowego,
miejskiego) Policji i właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego)
Państwowe j Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej
(pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem
o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia
imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz
o przewidywanych zagrożeniach;
3) powiadamia właściwego miejscowo:
a) komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy
masowej w strefie nadgranicznej,
b) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej,
w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących
w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub
nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
ust. 2 Do wniosku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2, organizator załącza:
1) dokumentację i informacje, o których mowa w art. 26 ust. 1;
2) program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia
go uczestnikom imprezy masowej;
3) regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go
uczestnikom imprezy masowej;
4) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby
informacyjnej;
5) warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy
masowej.
ust. 3. Właściwy miejscowo komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji, Państwowej
Straży Pożarnej, kierownik jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia
ratunkowego) i państwowy inspektor sanitarny wydają opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.
ust. 4. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zachowują ważność przez 6 miesięcy od dnia
ich wydania.

Art. 26 ust. 1 Organizator do wniosku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, dołącza:
1) graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa,
wraz z jego opisem, zawierający:
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie
masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb
ratowniczych i Policji,
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do
celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody,
gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na
bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych,
rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym
rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów
gastronomicznych i sanitariatów;
2) instrukcję, o której mowa w art. 6 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 2 (art. 6 ust. 4 - organizator
opracowuje instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej);
3) terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych —
w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
4) informację o:
a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby
porządkowej oraz służby informacyjnej;
5) osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane
obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia
o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych,
a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę
wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
6) informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie
masowej — w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego
ryzyka;
7) informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których
mowa w art. 11;
8) informację o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 —
w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach
będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub
nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

art. 27. Organ może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci:
1) kopii aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.);
2) dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia,
o którym mowa w art. 53 ust. 1;
3) pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika
jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego —
w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego
zagrożenia w mie jscu i w czasie imprezy masowej
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r.
w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1113,
ze zm.)
§ 1. Instrukcja postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
w miejscu i w czasie imprezy masowej zawiera następujące niezbędne elementy:
1)

opis procedury postępowania służb porządkowych i informacyjnych w przypadku
powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, a w szczególności ich
współpracę z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, ze wskazaniem:
a) członka służby, która zawiadamia służby ratownicze i Policję,
b) służby wyznaczonej do gaszenia pożaru lub usuwania skutków innych
miejscowych zagrożeń do czasu przybycia służb, o których mowa w lit. a;

2)

opis systemu ostrzegania w formie komunikatów głosowych lub sygnałów
ostrzegawczych podawanych do wiadomości uczestnikom imprezy masowej
w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, a w szczególności:
a) teksty komunikatów głosowych i rodzaje sygnałów ostrzegawczych,
w zależności od przewidywanych zagrożeń pożarowych i innych
miejscowych zagrożeń,
b) obszary objęte zasięgiem nadawanych komunikatów głosowych i sygnałów
ostrzegawczych, w zależności od przewidywanych zagrożeń pożarowych
i innych miejscowych zagrożeń,
c) osoby upoważnione do nadawania komunikatów głosowych i sygnałów
ostrzegawczych;

3)

opis organizacji ewakuacji i sposobu jej przeprowadzenia, z określeniem miejsc
zbiórki do ewakuacji, a w szczególności:
a) zadania kierownika do spraw bezpieczeństwa,
b) zadania służb porządkowych i informacyjnych, z określeniem osób
przewidzianych do kierowania ewakuacją;

4)

część opisową instrukcji, która określa w szczególności:
a) nazwę imprezy masowej oraz czas jej rozpoczęcia i zakończenia lub
terminarz imprez masowych.
b) nazwę organizatora imprezy masowej,
c) nazwę i adres obiektu, w którym odbędzie się impreza masowa, lub terenu,
na którym ona się odbędzie,
d) numer telefonu stacjonarnego i komórkowego oraz adres zamieszkania lub
siedziby organizatora imprezy masowej, właściciela obiektu, w którym
odbędzie się impreza masowa, lub terenu, na którym ona się odbędzie,
podmiotu użyczającego obiekt lub teren na czas trwania imprezy masowej,

kierownika do spraw bezpieczeństwa, osoby bezpośrednio odpowiedzialnej
za ochronę przeciwpożarową w czasie trwania imprezy masowej, jeżeli jest
ona powołana,
e) charakterystykę ogólną imprezy masowej,
f) charakterystykę pożarową obiektu lub terenu, w tym terenu przylegającego,
oraz przewidywane zagrożenia pożarowe i inne miejscowe zagrożenia
mogące wystąpić podczas imprezy masowej,
g) określenie warunków łączności pomiędzy podmiotami, o których mowa
w pkt 1, w czasie imprezy masowej;
5)

opis graficznego planu obiektu lub terenu.

§ 2. Charakterystyka, o której mowa w § 1 pkt 4 lit. e, zawiera:
1)
2)
3)
4)

informacje dotyczące warunków organizacyjno-technicznych imprezy masowej;
program imprezy masowej;
informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia
imprezy masowej w razie powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
informacje o maksymalnej liczbie osób, które mogą uczestniczyć w imprezie
masowej, oraz o miejscu ich przebywania.

§ 3. Charakterystyka, o której mowa w § 1 pkt 4 lit. f, zawiera:
1)

informacje dotyczące:
a) powierzchni,
b) wysokości i liczby kondygnacji,
c) kwalifikacji obiektu ze względu na jego przeznaczenie i sposób
użytkowania,
d) podziału obiektu lub terenu na strefy pożarowe,
e) występowania w obiekcie lub na terenie, w tym na terenie przyległym,
materiałów niebezpiecznych pożarowo,
f) sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych niezbędnych
do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczogaśniczych, z uwzględnieniem urządzeń przeciwpożarowych, zaopatrzenia
w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz rodzaju i liczby gaśnic,
g) dróg dojazdowych do miejsca imprezy masowej, w tym dróg po żarowych;

2)

3)
4)

5)

informacje o lokalizacji, warunkach usytuowania i zabezpieczenia miejsc
noclegowych uczestników na terenie imprezy masowej, w szczególności pól
namiotowych i biwakowych oraz kempingów, jeśli takie są organizowane;
informacje o przewidywanych zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych
zagrożeniach, z uwzględnieniem kwalifikacji obiektu, o której mowa w pkt 1 lit.c;
informacje o warunkach ewakuacji w zakresie długości, szerokości i wysokości
przejść, dojść i dróg ewakuacyjnych, liczbie i szerokośc i wyjść ewakuacyjnych
oraz oświetleniu awaryjnym;
informacje o stopniu palności materiałów użytych do budowy tymczasowych
obiektów budowlanych, w tym scen, trybun, namiotów, oraz wystroju
i wyposażenia tych obiektów;

informacje dotyczące podziału obiektu lub terenu na sektory, z podaniem liczby
miejsc dla osób uczestniczących w imprezie masowej oraz sposobu
rozmieszczenia, łączenia ze sobą i umocowania siedzeń;
7) informacje dotyczące lokalizacji i pojemności parkingów dla pojazdów
uczestników imprezy masowej, pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie
miejsca imprezy masowej, jeżeli zapewnia je organizator;
8) informacje dotyczące lokalizacji i pojemności parkingów dla pojazdów Policji,
służb porządkowych, informacyjnych i ratowniczych, ze szczególnym
uwzględnieniem pojazdów pożarniczych;
9) informacje o sposobie rozmieszczenia służb porządkowych, informacyjnych
i ratowniczych oraz Policji;
10) informacje o wzniesionych na czas imprezy masowej tymczasowych obiektach
budowlanych, z uwzględnieniem informacji o:
6)

a) spełnieniu wymagań określonych w przepisach budowlanych, ochrony
przeciwpożarowej i sanitarnych,
b) spełnianych przez nie funkcjach,
c) odległości między nimi oraz odległości od innych obiektów,
d) maksymalnej liczbie osób, które mogą uczestniczyć w imprezie masowej,
e) zastosowanych zabezpieczeniach przeciwpożarowych;
11) informacje o instalacjach użytkowych, o których mowa w przepisach
budowlanych, zainstalowanych na czas imprezy masowej w obiektach, w tym
w tymczasowych obiektach budowlanych, lub na terenie imprezy masowej, oraz
o sposobie ich wyłączania;
12) w przypadku pokazu pirotechnicznego, dokumentację organizacyjno-techniczną
pokazu pirotechnicznego, wykonaną zgodnie z przepisami dotyczącymi
prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego.
§ 4. Opis graficznego planu obiektu lub terenu, o którym mowa w § 1 pkt 5, zawiera
oznaczenia:
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

terenu umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej;
lokalizacji punktu przyjęcia sił i środków służb ratowniczych i Policji;
przebiegu dróg dojazdowych do miejsca imprezy masowej, w tym dróg
pożarowych;
lokalizacji miejsc odcięcia mediów zasilających, z uwzględnieniem wyłączników
i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji
gazowej;
lokalizacji na terenie imprezy masowej obiektów, ogrodzeń oraz innych stałych
elementów zagospodarowania terenu, usytuowanych w sposób uniemożliwiający
lub utrudniający dostęp do miejsca imprezy masowej służbom ratowniczym;
lokalizacji na terenie imprezy masowej oraz na terenie przyległym pól
namiotowych i biwakowych oraz kempingów, jeżeli takie są organizowane;
dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz miejsca zbiórki do ewakuacji;
lokalizacji gaśnic, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, miejsc ręcznego
uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, punktów czerpania wody do celów
gaśniczych;

miejsc rozmieszczenia służb porządkowych, informacyjnych i ratowniczych,
przewidzianych do wykorzystania w przypadku powstania pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia;
10) lokalizacji pomieszczeń służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej;
11) lokalizacji punktu pomocy medycznej;
12) lokalizacji miejsca stacjonowania pojazdów pożarniczych jednostek ochrony
przeciwpożarowej, jeżeli są przewidziane do zabezpieczenia imprezy masowej.
9)

