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Wprowadzenie 

Zapewnianie bezpieczeństwa imprez ma-

sowych stanowi jedną z bardziej rozpo-

wszechnionych form aktywności komer-

cyjnych podmiotów świadczących usługi z 

zakresu ochrony osób i mienia w Polsce. 

W 2012 roku przeprowadzono 7 118 im-

prez masowych, w związku z którymi Po-

licja prowadziła działania zabezpieczają-

co-ochronne (Komenda Główna Policji 

2013, s. 2) Częstotliwość odbywania się 

tego rodzaju imprez oraz ich wielkoska-

lowy charakter, stwarzają konieczność angażowania dużej liczby sił i środków, zapew-

niających bezpieczne funkcjonowanie i organizację imprez masowych. Uzasadnienia 

nakładów – osobowych i technicznych – poniesionych w celu zabezpieczenia imprez 

masowych, poszukiwać należy w dynamice zmian w otaczającej nas rzeczywistości, w 

której imprezy masowe są już codziennością. Stały się one również potencjalnym źró-

dłem zagrożeń bezpieczeństwa ich uczestników oraz najbardziej „atrakcyjnym” miej-

scem ataków terrorystycznych, gdyż na stosunkowo małym terenie gromadzą nawet 

kilkadziesiąt tysięcy osób. Zatem od tego, jak przygotowane zostaną rzesze pracowni-

ków służb porządkowych i służb informacyjnych zależy bezpośrednio bezpieczeństwo 

człowieka – jego życie i zdrowie.  

Pamiętaj już na wstępie! 

Sezon na imprezy masowe nie kończy się nigdy! Okresowo bywa ich więcej lub mniej, 

lecz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pozostają stale. Obowiązkowo na najwyż-

szym z możliwych poziomów. Przygotowując się do realizacji oczekiwań uczestników 

imprez masowych, pamiętaj, że pełnić będziesz bardzo ważne zadania, które decydować 

mogą o bezpieczeństwie setek, a może nawet tysięcy osób. Bądź gotowy!  
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 Podstawowa terminologia z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych 1.

Zapoznanie się z poniższą terminologią pozwoli na swobodne posługiwanie się pojęcia-

mi z zakresu zapewniania bezpieczeństwa na imprezach masowych oraz ułatwi zrozu-

mienie niejednokrotnie trudnych i skomplikowanych zagadnień. Pamiętaj jednak, że 

uszczegółowienie prezentowanych definicji nastąpi w kolejnych modułach kursu. 

Przez imprezę masową należy rozumieć imprezę masową artystyczno-rozrywkową 

oraz masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej. 

Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa – to impreza o charakterze artystycznym, 

rozrywkowym lub zorganizowane publicznie oglądanie przekazu telewizyjnego na 

ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej 3 m.  

Masowa impreza sportowa – mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popula-

ryzowanie kultury fizycznej.  

Mecz piłki nożnej – to masowa impreza sportowa, mająca na celu współzawodnictwo 

w dyscyplinie piłki nożnej, organizowana na stadionie lub w innym obiekcie sportowym.  

Czas trwania imprezy masowej – należy przez niego rozumieć okres od chwili udo-

stępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili opuszczenia 

przez nich tego obiektu lub terenu.  

Liczba miejsc dla osób na imprezie masowej – należy przez nią rozumieć liczbę udo-

stępnionych przez organizatora miejsc na stadionie, innym obiekcie niebędącym budyn-

kiem, hali sportowej albo w innym budynku lub na terenie umożliwiającym przeprowa-

dzenie imprezy masowej, ustaloną na podstawie przepisów prawa budowlanego i prze-

pisów ochrony przeciwpożarowej.  

Instytucje zagraniczne – to podmioty zagraniczne i międzynarodowe, w tym w szcze-

gólności wchodzące w ich skład narodowe punkty informacyjne, właściwe do zapobie-

gania i zwalczania przejawów przemocy i chuligaństwa w czasie masowych imprez 

sportowych, w tym meczów piłki nożnej.  

Organizator – należy przez niego rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą imprezę masową.  

Regulamin obiektu (terenu) – należy przez niego rozumieć przepisy wydane przez 

właściciela, posiadacza, użytkownika lub zarządzającego obiektem lub terenem, zawie-

rające zasady wstępu na teren lub obiekt, w tym osób małoletnich, zasady zachowania 

się osób obecnych w obiekcje lub na terenie i korzystania przez nie z obiektu lub terenu 
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oraz ze znajdujących się tam urządzeń, a także określające miejsca nieprzeznaczone dla 

publiczności.  

Kierownik ds. bezpieczeństwa – należy przez niego rozumieć osobę wyznaczoną przez 

organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczestnikom 

imprezy masowej.  

Służba informacyjna – to osoby wyznaczone przez organizatora, podlegające kierow-

nikowi ds. bezpieczeństwa, w tym także spikerzy zawodów sportowych.  

Służby porządkowe – to osoby wyznaczone przez organizatora, podlegające kierowni-

kowi ds. bezpieczeństwa, legitymujące się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej. 

Wymagania kwalifikacyjne na licencję pracownika ochrony fizycznej reguluje Ustawa z 

dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia. Natomiast użycie i wykorzystanie 

środków przymusu bezpośredniego reguluje Ustawa z dnia 24 maja 2013 roku o środ-

kach przymusu bezpośredniego i broni palnej.  

Teren umożliwiający przeprowadzenie imprezy masowej – należy przez niego ro-

zumieć wydzielony, odpowiednio oznakowany teren na otwartej przestrzeni, spełniają-

cy warunki higieniczno-sanitarne odpowiadające wymaganiom przewidzianym prawem 

oraz posiadający infrastrukturę zapewniają bezpieczne przeprowadzenie imprezy ma-

sowej, na którym do określenia liczby miejsc przyjmuje się przelicznik O,5 m2 na osobę.  

Teren zamknięty – należy przez niego rozumieć teren zamknięty w rozumieniu przepi-

sów prawa budowlanego lub teren będący w trwałym zarządzie jednostek organizacyj-

nych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Naro-

dowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: ds. wewnętrznych, ds. 

oświaty i wychowania, ds. szkolnictwa wyższego oraz ds. kultury fizycznej.  

Zabezpieczenie imprez masowych – należy przez nie rozumieć ogół skoordynowa-

nych przedsięwzięć podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w związku z imprezą masową.  

Zakaz zagraniczny – należy przez niego rozumieć zakaz stadionowy, nałożony przez 

uprawnione do tego podmioty innych państw, o których informację przekazano Komen-

dantowi Głównemu Policji.  

Zezwolenie – należy przez nie rozumieć zezwolenie na przeprowadzenie imprezy ma-

sowej wydane w drodze decyzji przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta – wła-

ściwych ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej. 
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Dokument potwierdzający tożsamość – może nim być dowód osobisty, tymczasowe 

zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna lub studencka, 

dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający 

tożsamość, zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby. 

Pamiętaj! 

Zapoznanie się z terminologią fachową to dopiero początek – konieczny, lecz niewystar-

czający etap w drodze ku zrozumieniu problematyki bezpieczeństwa imprez masowych. 
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 Zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej 2.

Po zapoznaniu się z podstawową terminologią związaną z zabezpieczaniem imprez ma-

sowych, nadszedł czas na przyswojenie sobie wiedzy na temat zasad i trybu wydawania 

zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.  

Organem wydającym zezwolenie jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odpo-

wiednio do struktury władzy samorządowej właściwej ze względu na teren odbywania 

się imprezy. 

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym termi-

nem jej rozpoczęcia, ma obowiązek wystąpić do organu z wnioskiem o wydanie ze-

zwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Jednocześnie zwraca się do właściwe-

go miejscowo:  

 komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji,  

 komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,  

 pogotowia ratunkowego, 

 Państwowego Inspektora Sanitarnego, 

z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej niezbędnej wielkości sił i środków potrzeb-

nych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeń do stanu technicznego obiektu 

(terenu) oraz przewidywanych zagrożeń.  

W przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej, organizator 

imprezy masowej zobowiązanych jest powiadomić właściwego miejscowo komen-

danta oddziału straży granicznej, a w przypadku planowania imprezy na terenach 

podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Na-

rodowej – komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojsko-

wej. 

Wniosek o zorganizowanie imprezy masowej zawiera kilka elementów. Dla zwiększenia 

przejrzystości, zamieszczone we wniosku wskazania podzielone zostaną na trzy katego-

rie oraz zestawione w formie tabelarycznej. 
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Tabela 1.1. Ustawowe elementy wniosku o zorganizowanie imprezy masowej 

Kate-
goria 

Wymagania ustawowe 
P

la
n

y 
i o

zn
ac

ze
n

ia
 

1. Graficzny plan obiektu (terenu) imprezy masowej wraz z jego opisem, za-
wierający: 
 oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w im-

prezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów 
służb ratowniczych i Policji, 

 oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpania wody do 
picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, 

 oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłą-
czy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających 
wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, 

 informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informa-
cyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i 
ewentualnym rozmieszczeniu ich według sektorów oraz o rozmieszcze-
niu punktów gastronomicznych i sanitariatów. 

In
st

ru
k

cj
e 

i 
in

fo
rm

ac
je

 

2. Instrukcja postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego za-
grożenia. 

3. Informacja o: 
 liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, 
 przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
 liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszcze-

nia służby porządkowej oraz służby informacyjnej. 

4. Dane personalne i kwalifikacyjne osoby wyznaczonej na kierownika ds. 
bezpieczeństwa. 

5. Informacja o sposobie zapewniania identyfikacji osób biorących udział w 
meczach piłki nożnej lub imprezach masowych podwyższonego ryzyka. 

6. Informacje o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk. 
7. Informacja o powiadomieniu właściwych podmiotów o przeprowadzeniu 

imprezy masowej na terenach nadgranicznych oraz podległych, podpo-
rządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. 
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R
eg

u
la

m
in

y 
i h

ar
m

o
n

o
gr

am
y

 8. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez 
masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie. 

9. Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy 
masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub te-
renu. 

10. Program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie 
udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej. 

11. Regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia 
go uczestnikom imprezy masowej. 

12. Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby 
informacyjnej. 

13. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpie-
czeniu imprezy masowej. 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504). 

Organ wydający zezwolenie może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w 

postaci: 

 kopii aktualnych protokołów z kontroli wynikających z prawa budowlanego, 

 dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpie-

czenia, 

 pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierowni-

ka jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajo-

brazowego – w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w ich za-

rządzie tej jednostki. 

Pamiętaj! 

Właściwy komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji, komendant powiatowy 

(miejski) Państwowej Straży Pożarnej, dysponent zespołów ratownictwa medycznego i 

Państwowy Inspektor Sanitarny wydają stosowną opinię w terminie 14 dni od daty 

otrzymania wniosku o ich wydania. Opinie zachowują ważność przez 6 miesięcy od dnia 

ich wydania.  

Opinia Policji i Państwowej Straży Pożarnej wydawana jest na podstawie lustracji obiek-

tu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa oraz na podstawie 

przedłożonych przez organizatora dokumentów i informacji (zawartych w tabeli 1.1). 

Dodatkowo Policja wydaje opinię na podstawie analizy ryzyka możliwości wystąpienia 

zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, mogących zaistnieć w związku z im-

prezą masową. Nie jest zatem łatwo zorganizować imprezę masową! 



 

 

Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Bezpieczeństwo imprez masowych 

8 

Na podstawie powyższych wniosków i opinii wójt, burmistrz lub prezydent miasta wy-

daje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed plano-

wanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej. Zezwolenie zawiera: nazwę or-

ganizatora, określenie rodzaju imprezy masowej, nazwę imprezy masowej oraz 

warunki przeprowadzenia imprezy 

masowej, w tym: 

 miejsce jej przeprowadzenia,  

 czas jej rozpoczęcia i zakończenia, 

 maksymalną liczbę osób, które mo-

gą w niej uczestniczyć, 

 liczbę członków służby porządko-

wej oraz służby informacyjnej, 

 informację o zainstalowaniu urzą-

dzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, organ odmawia wydania zezwolenia na 

przeprowadzenie imprezy masowej. Spełnienie ustawowych warunków skutkuje decy-

zją administracyjną zezwalającą na przeprowadzenie imprezy masowej. Kopię decyzji 

organ przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jej 

wydania, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, pogotowiu ratunkowemu, Pań-

stwowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz wojewodzie. 

Jeżeli imprezy są przeprowadzane przez tego samego organizatora, w tych samych 

obiektach (terenach) umożliwiających ich przyprowadzenie co najmniej 2 razy w roku 

lub jeżeli są to wydarzenia, dla których opracowano terminarz imprez masowych orga-

nizowanych cyklicznie, organ wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej przez 

organizatora liczby imprez lub ich przeprowadzenie w okresie jednego roku. Nie zwal-

nia to organizatora z obowiązku przekazania, na 14 dni przed planowanym terminem 

przeprowadzenia imprezy, wszystkim podmiotom wydającym opinię informacji okre-

ślonych w ustawie. 

W przypadku meczów piłki nożnej zezwolenie wydawane jest na okres wskazany w 

terminarzu rozgrywek. W przypadku zmiany terminu imprezy masowej mającej się od-

bywać jednorazowo lub według ustalonego terminarza, organizator na 7 dni przed ter-

minem jej rozpoczęcia zawiadamia organ wydający zezwolenie oraz właściwe podmioty. 

  



 

 

Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Bezpieczeństwo imprez masowych 

9 

Pamiętaj! 

Organ może dokonać kontroli zgodności przebiegu imprezy masowej z warunkami 

określonymi w zezwoleniu. W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości organ upoważ-

niony jest do wydania decyzji o przerwaniu imprezy masowej z rygorem natychmiasto-

wej wykonywalności. Decyzję o przerwaniu imprezy masowej dostarcza się w terminie 

7 dni od daty jej przerwania. Również wojewoda, w wypadku negatywnej oceny stanu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną lub przeprowadzoną 

imprezą masową, może, w drodze decyzji administracyjnej, zakazać przeprowadzenia 

imprezy masowej z udziałem publiczności oraz wprowadzić, na czas określony albo nie-

określony, zakaz przeprowadzania imprez masowych na terenie województwa lub jego 

części. 
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 Odpowiedzialność za szkodę w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej 3.

oraz przepisy karne 

Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, odpowiada za szkody 

obejmujące równowartość zniszczonego lub skradzionego mienia, które poniosły: 

 Policja, 

 Żandarmeria Wojskowa, 

 Straż Gminna (miejska), 

 Państwowa Straż pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, 

 służba zdrowia, 

w związku z ich działaniami w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej. Warunkiem 

jest przekazanie organizatorowi w terminie 14 dni wykazu zniszczonego lub uszkodzo-

nego mienia oraz wysokości poniesionej szkody. Dlatego też organizator imprezy ma-

sowej zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym. 

Przykład praktyczny: 

„Jeśli […] kibice zniszczą radiowóz w drodze na mecz lub z meczu, organizator nie będzie 

ponosił za to odpowiedzialności. Z kolei w przypadku, gdy policyjny samochód zostanie 

w czasie meczu np. uszkodzony, wartość poniesionej szkody będzie odpowiadać kosz-

towi jego naprawy”.  

„Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych wprowadza pewnego rodzaju novum w 

zakresie ustalenia odpowiedzialności za powstałą szkodę. Polskie prawo co do zasady 

przewiduje bowiem odpowiedzialność opartą na zasadzie winy. Oznacza to, że odpo-

wiedzialnością za wyrządzoną szkodę obciążony jest ten, kto ją wyrządził ze swojej wi-

ny. Tymczasem omawiana ustawa obciąża organizatora imprezy masowej odpowie-

dzialnością odszkodowawczą opartą na zasadzie ryzyka. Organizator jest bowiem od-

powiedzialny za wyrównanie szkód, nawet jeśli nie przyczynił się w sposób zawiniony 

do ich powstania – wystarczy, że nastąpiły one w związku z imprezą, w miejscu i czasie 

jej trwania. Taki rodzaj odpowiedzialności stanowi wyjątek w polskim prawie” 

(http://portalprocesowy.pl/sport-a-prawo/art3,nowe-zasady-odpowiedzialnosci-

organizatorow-meczow-pilkarskich-za-szkody.html?szukaj=1). 

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych przyczyniła się do zmniejszenia przejawów 

przemocy i chuligaństwa kibiców sportowych poprzez wprowadzenie wielu regulacji 

prawnych umożliwiających ich zwalczanie. Ważną rolę odegrało zlikwidowanie anoni-

mowości pseudokibiców (techniczne środki rejestracji obrazu) oraz zwiększenie odpo-
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wiedzialności organizatorów za bezpieczeństwo uczestników imprez masowych. Ustawa 

wprowadziła również system kar. W art. 54 ustawy czytamy: „Kto nie wykonuje polece-

nia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub 

regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podle-

ga karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł” (Ustawa 2009). 

Tabela 1.2. Przepisy karne dotyczące imprezy masowej 

Sankcja Czynności niedozwolone ustawą 

Ograniczenie wolności 
albo grzywna nie niższa 

niż 2000 zł. 

Karze podlegają osoby, które w czasie trwania imprezy ma-
sowej: 

 przebywają w miejscach nieprzeznaczonych dla pu-
bliczności, 

 (sportowej) przebywają w sektorze innym niż wska-
zany na bilecie wstępu lub innym dokumencie 
uprawniającym do przebywania na imprezie maso-
wej i nie opuszczają tego sektora mimo wezwania 
osoby upoważnionej. 

Kara grozi również za: 
 niewykonywanie polecenia wydanego przez Policję 

lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie 
trwania imprezy masowej, 

 wnoszenie lub posiadanie na imprezie masowej na-
pojów alkoholowych, 

 nie przekazywanie, pomimo obowiązku, informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa imprezy masowej albo 
przekazywanie informacji nieprawdziwych w tym 
zakresie, 

 używanie, w miejscu i czasie trwania imprezy maso-
wej, elementu odzieży lub przedmiotu w celu unie-
możliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania 
osoby. 

Grzywna nie mniejsza 
niż 240 stawek dzien-

nych, kara ograniczenia 
wolności albo pozbawie-

nia wolności od 6 mie-
sięcy do lat 8. 

Kara grozi za organizowanie imprezy masowej bez wyma-
ganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określony-
mi w zezwoleniu albo przeprowadzanie jej wbrew wyda-
nemu zakazowi. 

Grzywna nie mniejsza 
niż 180 stawek dzien-

nych. 

Kara grozi za: 
 organizację imprezy masowej bez zachowania wy-

mogów i warunków bezpieczeństwa, 
 przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obo-
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Sankcja Czynności niedozwolone ustawą 
wiązków przez członków służby porządkowej lub 
służby informacyjnej, powodujące zagrożenie bez-
pieczeństwa imprezy masowej. 

Grzywna nie mniejsza 
niż 180 stawek dzien-

nych, kara ograniczenia 
wolności albo pozbawie-

nia wolności od 3 mie-
sięcy do lat 5. 

Kara grozi za wnoszenie lub posiadanie na imprezie maso-
wej broni, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożaro-
wo niebezpiecznych lub innych niebezpiecznych przedmio-
tów lub materiałów wybuchowych. Sąd może orzec przepa-
dek tych przedmiotów, chociażby nie stanowiły własności 
sprawcy. 

Grzywna nie mniejsza 
niż 180 stawek dzien-

nych, kara ograniczenia 
wolności albo pozbawie-

nia wolności do lat 3. 

Kara grozi za wdzieranie się na teren, w którym rozgrywane 
są zawody sportowe albo wbrew żądaniu osoby uprawnio-
nej miejsca takiego nie opuszcza. 

Grzywna, kara ograni-
czenia wolności albo 

pozbawienia wolności 
do roku. 

Kara grozi za wdzieranie się na teren obiektu lub na teren, 
gdzie prowadzona jest impreza masowa albo, wbrew żąda-
niu osoby uprawnionej, nie opuszczenie tego miejsca. 

Grzywna nie mniejsza 
niż 120 stawek dzien-

nych, kara ograniczenia 
wolności albo pozbawie-

nia wolności do lat 2. 

Kara grozi za: 
 rzucanie przedmiotów mogących stanowić zagroże-

nie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób prze-
bywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa 
się impreza masowa, a także za zachowywanie się w 
inny, równie niebezpieczny sposób zakłócający prze-
bieg imprezy, 

 naruszanie, w czasie i miejscu trwania imprezy ma-
sowej, nietykalności cielesnej członka służby porząd-
kowej lub służby informacyjnej. 

Grzywna nie mniejsza 
niż 240 stawek dzien-

nych, kara ograniczenia 
wolności albo pozbawie-

nia wolności od 3 mie-
sięcy do lat 5. 

Kara grozi za używanie elementów odzieży lub przedmiotu 
do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia 
rozpoznania osoby, jednocześnie: 

 wdzierając się na teren obiektu lub na teren, gdzie 
prowadzona jest impreza masowa albo, wbrew żąda-
niu osoby uprawnionej, nie opuszczając tego miejsca,  

 rzucając przedmioty, mogące stanowić zagrożenie 
dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przeby-
wających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się 
impreza masowa, albo zachowując się w inny, równie 
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Sankcja Czynności niedozwolone ustawą 
niebezpieczny sposób zakłócający przebieg imprezy, 

 naruszając, w czasie i miejscu trwania imprezy ma-
sowej, nietykalność cielesną członka służby porząd-
kowej lub służby informacyjnej. 

Grzywna nie mniejsza 
niż 180 stawek dzien-
nych albo kara ograni-

czenia wolności. 

Kara grozi za prowokowanie kibiców, w miejscu i czasie 
trwania masowej imprezy sportowej, do działań zagrażają-
cych bezpieczeństwu tej imprezy. 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504). 

Pamiętaj! 

Jeśli sprawca został ukarany za czyny umieszczone w tabeli 2.1, i w ciągu 2 lat od ostat-

niego ukarania lub skazania ponownie popełnia podobne umyślne wykroczenie lub 

przestępstwo, wówczas sąd może wymierzyć karę do górnej granicy jej ustawowego 

zagrożenia zwiększonego o połowę. 

Sąd może też orzec środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od 2 do 6 

lat oraz nakazać skazanemu obowiązek obecności w czasie trwania imprezy masowej w 

jednostce organizacyjnej Policji lub miejscu wyznaczonym przez właściwego komendan-

ta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji. 
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