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Wprowadzenie 

Imprezy masowe są już codziennością, odbywają się niemal każdego dnia. Liczba osób 

uczestniczących w imprezach masowych przekracza niejednokrotnie populację średniej 

wielkości miasta w Polsce. Duże obiekty – stadiony, hale sportowe czy sale koncertowe, 

są w stanie pomieścić tysiące, a niekiedy dziesiątki tysięcy ludzi. Osoby biorące udział w 

imprezach masowych swe bezpieczeństwo powierzają organizatorowi. Jego obowiąz-

kiem jest zapewnienie sprawnego i niezakłóconego funkcjonowania całej infrastruktury 

technicznej, zarówno pod względem sanitarnym, jak i dot. bezpieczeństwa oraz porząd-

ku publicznego. Priorytetem jest jednak zapewnienie bezpieczeństwa, życia i zdrowia 

osób uczestniczących w imprezach masowych. Wartości te stanowią podstawę i cel 

wszelkich działań ochronnych i zabezpieczających. 

W celu realizacji i zapewnienia potrzeby indywidualnego i zbiorowego bezpieczeństwa, 

organizator imprezy masowej powołuje kierownika do spraw bezpieczeństwa. Rola i 

zadania jakie on pełni mają kluczowe znaczenie, tak w czasie i granicach imprezy maso-

wej, jak w okresie podejmowania działań planistycznych. Nie sposób przecenić działań 

prewencyjno-profilaktycznych i organizacyjnych inicjowanych przez kierownika do 

spraw bezpieczeństwa, czasem ważniejszych niż reagowanie w sytuacjach wzmożonego 

zagrożenia. Zatem niech mottem stanie się parafraza słynnego powiedzenia: „lepiej za-

pobiegać niż leczyć”, przyjmująca na potrzeby zabezpieczenia imprez masowych 

brzmienie: „zapobiegaj zagrożeniom, a nie będziesz musiał na nie reagować”. 

Moduł II: Rodzaje imprez masowych i osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo, doty-

czyć będzie trzech ważnych zagadnień: klasyfikacji imprez masowych, roli i zadań po-

dejmowanych przez organizatora oraz działań kierownika do spraw bezpieczeństwa 

imprez masowych, z zachowaniem przytoczonej powyżej kolejności. Podział imprez ma-

sowych został zasygnalizowany w pierwszym module kursu: Bezpieczeństwo imprez ma-

sowych. Na tym etapie, powyższy podział zostanie uszczegółowiony oraz wskazane zo-

staną imprezy, które nie spełniają ustawowych kryteriów, pozwalających nadać im sta-

tus imprezy masowej. Analizując rodzaje imprez masowych oraz ich definicje, pamiętaj, 

że ich ogólna treść została określona w module pierwszym kursu. 
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 Klasyfikacja imprez masowych 1.

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (zwana dalej Ustawą) wprowadziła syste-

mowy podział imprez masowych, m.in. w zależności od ich rodzaju, przewidywanych 

zagrożeń oraz miejsc organizowania. Określiła również kategorie imprez, które stano-

wią wyjątek i nie podlegają regulacjom prawnym Ustawy. 

Imprezami masowymi nie są imprezy: 

 organizowane w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, 

bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub innych podobnych obiektach, 

 organizowane w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi 

szkołami i placówkami, 

 organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, 

 sportowe organizowane dla sportowców niepełnosprawnych, 

 sportu powszechnego (ogólnodostępnego i nieodpłatnego) o charakterze rekrea-

cji ruchowej, organizowane na terenie otwartym, 

 zamknięte, organizowane przez pracodawców dla ich pracowników – jeżeli ro-

dzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona od-

bywać. 

Ustawa określiła również pojęcie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej. W 

myśl jej zapisów impreza artystyczno-rozrywkowa, aby spełniać kryterium imprezy ma-

sowej, ma się odbywać: 

 na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwia-

jącym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych 

przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budow-

lanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie 

mniej niż 1000; 

 w hali sportowej lub innym budynku 

umożliwiającym przeprowadzenie 

imprezy masowej, w której liczba 

udostępnionych przez organizatora 

miejsc dla osób, ustalona zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego 

oraz przepisami dot. ochrony prze-

ciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 

500. 
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Przykład praktyczny 

 

 

 

Kolejną kategorią imprez, wyróżnionych przez Ustawę jest masowa impreza sportowa. 

Aby spełnić ustawowe kryteria, masowa impreza sportowa musi być zorganizowana na: 

 stadionie lub innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostęp-

nionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego oraz przepisami dot. ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej 

niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego 

przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300 

 terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba 

udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000. 

Mecz piłki nożnej określany jest przez Ustawę jako impreza masowa, na której 

liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dot. ochrony przeciwpożarowej, 

wynosi nie mniej niż 1000. 

Ostatnim pojęciem mającym istotne znaczenie dla określenia charakteru imprezy ma-

sowej i jednocześnie bezpośrednio związanym z bezpieczeństwem jej uczestników jest 

impreza masowa podwyższonego ryzyka. Przez tego typu imprezę należy rozumieć 

imprezę masową, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach 

lub dotychczasowych doświadczeniach dot. zachowania osób uczestniczących, istnieje 

obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji. 

Podsumowanie 

Tabela 2.1. Rodzaje imprez masowych 

Imprezy masowe 

Artystyczno-rozrywkowe Sportowe Mecze piłki nożnej 

Imprezy: 

 o charakterze arty-

stycznym, 

 o charakterze rozryw-

kowym, 

 publiczne – oglądanie 

Imprezy mające na celu: 

 współzawodnictwo 

sportowe, 

 popularyzowanie kultu-

ry fizycznej. 

Imprezy mające na celu: 

 współzawodnictwo w 

dyscyplinie piłki nożnej. 

„Imprezą masową będzie więc np. koncert dla 1000 osób na miejscowym stadio-

nie, ale nie będzie nią koncert tej samej gwiazdy zorganizowany przez stowarzy-

szenie dla 200 osób – jego członków i sympatyków” 

(http://www.ngo.pl/x/588421). 

 

http://www.ngo.pl/x/588421
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przekazu telewizyjnego 

na ekranach lub urzą-

dzeniach umożliwiają-

cych uzyskanie obrazu o 

przekątnej przekracza-

jącej 3 m. 

Imprezy masowe podwyższonego ryzyka 
Źródło: opracowanie własne autora na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie 

imprez masowych 

Pamiętaj! 

Charakterystyka imprez masowych przedstawiona w tabeli ma jedynie charakter ogólny 

i musi być uzupełniona wiedzą dot. rodzajów imprez wykluczonych przez Ustawę z ka-

tegorii imprez masowych oraz informacjami uszczegóławiającymi poszczególne ich ro-

dzaje i określającymi wyjątki. 
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 Rola i zadania organizatora imprez masowych 2.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, organizator im-

prezy masowej, w miejscu i czasie jej trwania odpowiedzialny jest za: 

 bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie, 

 ochronę porządku publicznego, 

 organizację zabezpieczenia imprezy pod względem medycznym. 

Dodatkowo, organizator ma obowiązek zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego 

obiektów budowlanych, wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi. 

Konkretyzując, organizator imprezy masowej został zobowiązany do zapewnienia: 

 wymogów określonych w szczególności w przepisach prawa budowlanego, w 

przepisach sanitarnych i przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej; 

 udziału służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służ-

bami kierownika do spraw bezpieczeństwa; 

 pomocy medycznej; 

 zaplecza higieniczno-sanitarnego; 

 dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd służb ratowniczych i Po-

licji; 

 warunków do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział 

w zabezpieczeniu imprezy maso-

wej; 

 sprzętu ratowniczego i gaśniczego 

oraz środków gaśniczych nie-

zbędnych do zabezpieczenia im-

prezy masowej w zakresie działań 

ratowniczo-gaśniczych; 

 wydzielonego pomieszczenia dla 

służb kierujących zabezpiecze-

niem imprezy masowej. 

Organizator nie jest oczywiście jedynym 

podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo uczestników imprezy masowej. 

Oprócz niego, i we współpracy z nim, działania dot. zabezpieczenia imprez masowych 

podejmują: 

 wójt/burmistrz/prezydent miasta, 
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 wojewoda, 

 Policja, 

 Państwowa Straż Pożarna (inne jednostki ochrony przeciwpożarowej), 

 służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach ko-

lejowych, 

 służba zdrowia, 

 Państwowa Inspekcja Sanitarna, 

 w razie potrzeby także inne służby i organy. 

Niemniej jednak, to organizator imprezy masowej ma za zadanie zagwarantować brak 

lub zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń masowych. 

Organizator ma za zadanie zapewnić rozwiązania, które pozytywnie wpłyną na bezpie-

czeństwo imprezy masowej. Dokonuje tego poprzez np. wybór miejsca oraz czasu trwa-

nia imprezy masowej tak, aby nie sprzyjały one wystąpieniu aktów przemocy oraz za-

pewniały kontrolę przestrzegania regulaminu obiektu lub terenu. Kolejnym obowiąz-

kiem organizatora jest zapewnienie udziału odpowiednio wyszkolonych i wyposażonych 

służb porządkowych i informacyjnych. Służby te bezpośrednio zapobiegają wszelkim 

próbom zakłócenia porządku imprezy masowej. Obligatoryjnie, organizator zapewnia 

też profesjonalną pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Powinien on 

również zapewnić dogodne warunki pracy wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo zgromadzonych uczestników imprezy, a w razie konieczności przepro-

wadzenia ewakuacji, czynność tę zrealizować w możliwie jak najmniej zagrażający życiu 

i zdrowiu ludzi sposób. 

Inną płaszczyzną odpowiedzialności organizatora za bezpieczeństwo imprez masowych 

jest przygotowanie rozwiązań technicznych, które pozwolą neutralizować pojawiające 

się zagrożenia, a także informować uczestników o skali i poziomie zaistniałych niebez-

pieczeństw. Bardzo ważnym zadaniem, stojącym przed organizatorem jest nawiązanie 

współpracy ze wszystkimi podmiotami powołanymi do zabezpieczenia imprezy maso-

wej (zasady współpracy będą tematem VIII modułu kursu). 

Wskazane powyżej czynności, organizator realizuje głównie poprzez kierownika do 

spraw bezpieczeństwa, czyli osobę odpowiedzialną za koordynowanie działań w za-

kresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej oraz nadzorowanie 

działania służb informacyjnych i porządkowych. Powołanie kierownika do spraw bez-

pieczeństwa należy również do obowiązków organizatora imprezy masowej. 
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Pamiętaj! 

Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada jej orga-

nizator. Ponosi on odpowiedzialność przede wszystkim za bezpieczeństwo i porządek 

publiczny, zaplecze medyczne i higieniczno-sanitarne oraz stan techniczny obiektów, 

instalacji i urządzeń wykorzystywanych podczas imprezy masowej. Organizator nawią-

zuje współpracę ze wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za niezakłócony przebieg 

imprezy oraz powołuje kierownika do spraw bezpieczeństwa. 
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 Kwalifikacje i obowiązki kierownika do spraw bezpieczeństwa 3.

Zapewnienie bezpieczeństwa na imprezach masowych należy do najbardziej odpowie-

dzialnych zadań ochronnych, stojących przez prywatnymi podmiotami świadczącymi 

usługi z zakresu ochrony osób i mienia. Z uwagi na fakt, że zagrożenia imprez masowych 

mogą przybrać wprost gigantyczne rozmiary, należy ze szczególną troską zadbać o grun-

towną wiedzę na temat metod likwidacji zagrożeń masowych, organizacji i koordynacji 

służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo  uczestników, a także niezakłóconego prze-

kazu informacji. Zarówno powyższe, jak i wiele innych zadań spoczywa na powołanym 

przez organizatora kierowniku do spraw bezpieczeństwa. 

Kto zatem może pełnić funkcję kierownika do spraw bezpieczeństwa? 

Kierownikiem do spraw bezpieczeństwa może 

być wyłącznie osoba, która ukończyła szkolenie 

organizowane przez  placówki kształcenia usta-

wicznego, kształcenia praktycznego oraz ośrodki 

dokształcania i doskonalenia zawodowego, umoż-

liwiające uzyskanie, uzupełnienie wiedzy ogólnej, 

umiejętności oraz  kwalifikacji zawodowych, a tak-

że przez szkoły wyższe prowadzące studia na kie-

runku bezpieczeństwo wewnętrzne. 

Szkolenie na kierownika do spraw bezpieczeństwa 

kończy się egzaminem wewnętrznym, który składa 

się z pisemnego testu wiedzy i części ustnej. Za-

świadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane 

jest na czas nieokreślony. 

Tabela 2.2. Tematyka szkolenia dla kierownika do 

spraw bezpieczeństwa 

L.p. Temat Czas realizacji/godz. 

I Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne 2 
II Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej 2 

III 
Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwo-

lenia 
2 

IV Misja służb organizatora imprez masowych 2 
V Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania 2 
VI Zabezpieczenia imprez masowych 4 
VII Zagadnienia prawne – część I 2 
VIII Zagadnienia prawne – część II 2 
IX Zasady wykonywania zadań członka służby porządko- 1 
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L.p. Temat Czas realizacji/godz. 

wej 

X 
Zasady wykonywania zadań członka służby informacyj-

nej  
1 

XI Zadania służb organizatora imprezy masowej 2 

XII 
Zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną 
oraz innymi służbami biorącymi udział w zabezpiecze-

niu imprezy masowej 
2 

XIII Zabezpieczenie medyczne i sanitarne 2 
XIV Wybrane aspekty prawa budowlanego 2 
XV Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych 2 
XVI Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej 2 

XVII 
Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – 

część I 
2 

XVIII 
Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – 

część II 
2 

XIX 
Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i krymina-

listyki 
2 

XX 
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego proce-

sowego 
2 

XXI 
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjne-

go  
2 

XXII Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego 2 
XXIII Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej 2 
XXIV Ćwiczenia praktyczne 4 
Źródło: opracowanie własne autora na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 

2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe 

i służby informacyjne 

W przypadku imprez masowych podwyższonego ryzyka, kierownik do spraw bezpie-

czeństwa powinien dodatkowo legitymować się licencją pracownika ochrony fizycznej 

drugiego stopnia. 

Zdaniem Jana Znajdka do zakresu obowiązków kierownika do spraw bezpieczeństwa 

należy: 

 przygotowanie wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy 

masowej; 

 bieżąca współpraca z Policją w zakresie organizacji zabezpieczenia i wymiany in-

formacji; 

 systematyczna lustracja stanu technicznego obiektów i terenu; 

 prowadzenie własnego rejestru prowodyrów wybryków chuligańskich i innych 

ekscesów; 
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 organizacja szkolenia oraz określenie zadań i wymagań wobec służby porządko-

wej i spikera; 

 obserwacja przebiegu rejestracji audiowizualnej na stanowisku dowodzenia pod-

czas imprezy masowej; 

 kierowanie służbą porządkową podczas realizacji zabezpieczenia imprezy; 

 podejmowanie decyzji o wezwaniu Policji w przypadku wystąpienia zagrożeń, z 

którymi służba porządkowa nie jest w stanie się uporać; 

 przekazywanie informacji o przewidywanych zagrożeniach do podmiotów od-

powiedzialnych za zarządzanie w sytuacjach kryzysowych (Wojtal, Milewicz 

2011, s. 491). 

Pamiętaj! 

Kierownik do spraw bezpieczeństwa zobowiązany jest do noszenia w widocznym miej-

scu identyfikatora wydanego przez organizatora. Identyfikator powinien zawierać na-

stępujące dane: 

 nazwę wystawcy, 

 numer identyfikacyjny, 

 wizerunek twarzy, 

 termin ważności, 

 pieczęć i podpis wystawcy. 

W przypadku, gdy działania służby porządkowej są nieskuteczne, organizator lub kie-

rownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy, niezwłocz-

nie potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem. 
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