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Wprowadzenie 

Służba porządkowa stanowi najważniejsze ogniwo łańcucha bezpieczeństwa imprezy 

masowej. Jej wyposażenie, obowiązki i uprawnienia, a także – a może przede wszystkim 

– wiedza i umiejętności nabyte w procesie szkolenia decydują bezpośrednio o poziomie 

bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej. Wysokie kwalifikacje wymagane od 

kandydatów na członków służb porządkowych sprawiają, że ich dobór stanowi duże 

wyzwanie dla kierowników do spraw bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że pretendenci 

do miana członka służb porządkowych muszą odbyć i zaliczyć wielogodzinne kursy oraz 

szkolenia, aby uzyskać stosowne uprawnienia. Podobnie zakres uprawnień i obowiąz-

ków powierzonych służbom porządkowym wymaga dużego zaangażowania, rzetelności 

i odpowiedzialności, gdyż przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków 

zawodowych pociągnąć może za sobą konsekwencje prawne.  

Wszystko to sprawia, że służby porządkowe orga-

nizatora imprez masowych muszą posiadać nie tyl-

ko „solidną” wiedzę i praktyczne umiejętności, ale 

również walory osobiste predysponujące do podję-

cia wielkiego i odpowiedzialnego wyzwania. Jest 

nim zapewnienie bezpieczeństwa ludzi uczestni-

czących w wielkoskalowych imprezach masowych, 

niejednokrotnie posiadających status podwyższo-

nego ryzyka, czyli bardzo niebezpiecznych. Ogrom-

na liczba osób uczestniczących w imprezach maso-

wych oraz lokalizacja ich na stosunkowo małym 

terenie decydują o potrzebie ciągłego doskonalenia 

sił i środków ochronnych. Zatem wzmacnianie za-

angażowania sił osobowych i doskonalenie środ-

ków technicznych staje się koniecznością i kwestią 

realizującą potrzebę niezagrożonej egzystencji lu-

dzi biorących udział w imprezie masowej. 

Zróbmy więc wszystko, aby służby porządkowe 

były silnym ogniwem łańcucha bezpieczeństwa imprezy masowej. Łańcucha tak mocne-

go, jak jego najsłabsze ogniwo! 
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1. Wymagania kwalifikacyjne członków służb porządkowych 

Głównym zadaniem członków służb porządkowych jest podejmowanie działań na rzecz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i miejscu trwania imprezy masowej. 

Aby zostać członkiem służb porządkowych, oprócz licencji pracownika ochrony fizycz-

nej konieczne jest ukończenie stosownego szkolenia. Członek służb porządkowych musi 

zatem posiadać kwalifikacje pracownika ochrony wymagane do uzyskania licencji pra-

cownika ochrony fizycznej pierwszego lub drugiego stopnia oraz legitymować się sto-

sownym zaświadczeniem. 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na czas nieokreślony przez: 

 placówki kształcenia ustawicznego, 

 placówki kształcenia praktycznego, 

 ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i 

uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, 

 szkoły wyższe prowadzące studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. 

Szkolenie prowadzone dla członków służb porządkowych kończy się egzaminem we-

wnętrznym, który składa się z pisemnego testu wiedzy i sprawdzianu umiejętności prak-

tycznych. Łączny czas trwania egzaminu nie może przekroczyć 4 godzin.  

Tabela 3.1. Tematyka szkolenia dla członków służby porządkowej (informacyjnej) 

Lp. Temat Czas realizacji/godz. 

I Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne 2 

II Misja służb organizatora imprezy masowej 2 

III Zagadnienia prawne – część I 2 

IV Zagadnienia prawne – część II 2 

V 
Zasady wykonywania zadań członka służby porządko-
wej 

1 

VI 
Zasady wykonywania zadań członka służby informacyj-
nej 

1 

VII Zadania służb organizatora imprezy masowej 3 

VIII Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii 2 
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IX Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych 2 

X Techniki interwencyjne 1 

XI Ćwiczenia praktyczne 2 

XII Zasady udzielania pierwszej pomocy 2 

XIII Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej 2 
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 

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego kandydat na członka służb 

porządkowych otrzymuje stosowne zaświadczenie, którego wzór określony jest w Roz-

porządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie po-

winni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby infor-

macyjne. Tekst w formacie PDF dostępny jest m.in. na stronie: 

 http://rada.bis.gov.pl/rbi/baza-wiedzy/ustawa-i-

rozporzadzeni/1637,Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-z-dnia-30-sierpnia-

2011-r-w-sprawie-wymogow-jakie-.html. 

Ważne! 

Przypomnij sobie wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony zawarte w art. 26 i 

art. 27 Ustawy o ochronie osób i mienia. Połącz je następnie z wymaganiami dotyczący-

mi szkolenia członków służ porządkowych, a otrzymasz pełną charakterystykę warun-

ków, jakie musi spełnić kandydat na członka służb porządkowych. 

 

 

 

  

Podsumowując, członkowie służb porządkowych muszą posiadać licencję pra-

cownika ochrony fizycznej pierwszego lub drugiego stopnia oraz zaświadczenie 

o ukończeniu szkolenia w zakresie wykonywania zadań członka służby porząd-

kowej. 

http://rada.bis.gov.pl/rbi/baza-wiedzy/ustawa-i-rozporzadzeni/1637,Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-z-dnia-30-sierpnia-2011-r-w-sprawie-wymogow-jakie-.html
http://rada.bis.gov.pl/rbi/baza-wiedzy/ustawa-i-rozporzadzeni/1637,Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-z-dnia-30-sierpnia-2011-r-w-sprawie-wymogow-jakie-.html
http://rada.bis.gov.pl/rbi/baza-wiedzy/ustawa-i-rozporzadzeni/1637,Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-z-dnia-30-sierpnia-2011-r-w-sprawie-wymogow-jakie-.html
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2. Zasady naliczania służb porządkowych oraz ich rozmieszczenie na imprezie 

masowej 

Wiesz już, jakie kwalifikacje należy posiadać, aby stać się członkiem służb porządko-

wych. Pora więc dowiedzieć się, ilu członków służb porządkowych potrzeba, aby spełnić 

wszelkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów. Należy jednak podkreślić, 

że ustawodawca określił minimalną liczbę członków służb porządkowych i informacyj-

nych potrzebną do zabezpieczenia imprezy masowej. Organizator imprezy masowej mo-

że natomiast wyznaczyć większą ich liczbę, gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa 

(liczba optymalna). 

Liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej określa się w następujący 

sposób: 

 w przypadku imprezy masowej 

niebędącej imprezą masową 

podwyższonego ryzyka przy-

pada co najmniej 10 członków 

służb porządkowej i informa-

cyjnej na 300 osób, które mogą 

być obecne na imprezie maso-

wej, i co najmniej jeden członek 

służby porządkowej lub infor-

macyjnej na każde następne 

100 osób, przy czym nie mniej 

niż 20% ogólnej liczby członków stanowią członkowie służby porząd-

kowej, 

 w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka przypada co najmniej 

15 członków służb porządkowej i informacyjnej na 200 osób, które mogą być 

obecne na imprezie masowej, i co najmniej dwóch członków służby porząd-

kowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej 

niż 50% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby po-

rządkowej.  

Wyjątek 

Wyjątkiem od powyższych reguł jest sytuacja, w której regulamin imprezy masowej ar-

tystyczno-rozrywkowej przewiduje zmienną liczbę jej uczestników. Wówczas liczebność 

służby porządkowej lub służby informacyjnej na tej imprezie ustala się zgodnie z zasa-

dami określonymi dla imprezy masowej podwyższonego ryzyka, przy czym organizator 

może ustalić liczebność tych służb proporcjonalnie do liczby osób obecnych na imprezie, 
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zgłoszonej w harmonogramie udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy 

masowej oraz w harmonogramie opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu. 

Znając już zasady, przyjrzyj się kilku przykładom naliczania służb porządkowych i in-

formacyjnych zamieszczonym w tabeli. Zwróć szczególną uwagę na minimalną liczeb-

ność służb porządkowych. 

Tabela 3.2. Przykłady naliczania służb porządkowych i informacyjnych (liczba minimal-

na) 

Rodzaj imprezy 
Przewidywana 
liczba uczestni-

ków 

Ogólna 
liczba 
służb 

Liczba służb 
porządkowych 

Liczba służb 
informacyjnych 

Impreza masowa 1300 20 4 16 

Impreza masowa 2200 29 6 23 

Impreza masowa 
podwyższonego 
ryzyka 

1300 37 19 18 

Impreza masowa 
podwyższonego 
ryzyka 

2200 55 28 27 

Źródło: opracowanie własne autora 

Wiesz już, ilu powinno być członków służb porządkowych na imprezie masowej. Do-

wiedz się teraz, jak powinni być rozmieszczeni, aby wykonać powierzone im zadania 

możliwie najefektywniej.  

Zasady rozmieszczania służb porządkowych nie są określone w powszechnie obo-

wiązujących przepisach prawa, jednakże obowiązkiem organizatora jest dołączenie do 

wniosku o zezwoleniu na przeprowadzenie imprezy masowej informacji o rozmieszcze-

niu służb porządkowych i informacyjnych. Ogólne zasady bezpieczeństwa oraz taktyki 

działań ochronnych pozwalają jednak na określenie obszarów, w których powinni znaj-

dować się członkowie służb porządkowych z zastrzeżeniem, że poniższa propozycja ma 

jedynie charakter poglądowy i nie można uznać jej za powszechnie obowiązujące prawo. 

Rozmieszczenie służb porządkowych nie może być z góry narzuconą normą, gdyż to 

okoliczności i przewidywane zagrożenia odgrywać winny priorytetową rolę w ich usy-

tuowaniu.  

Pamiętaj również, że rozmieszczenie służb porządkowych uzależnione jest m.in. od ro-

dzaju imprezy masowej, usytuowania terenu, na którym się ona odbywa, przewidywa-

nych zagrożeń, zastosowanych technicznych środków zabezpieczeń, itp. 
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Oto kilka przykładowych zasad: 

 przy wejściu na teren imprezy masowej powinni znaleźć się pracownicy do-

konujący przeglądu odzieży i bagażu, 

 nieopodal powinni znajdować się pracownicy służb porządkowych, asekuru-

jący i obserwujący kontrolujących i kontrolowanych oraz sprawdzający bilety 

wstępu, 

 podczas imprez artystyczno-rozrywkowych, masowych imprez sportowych i 

meczów piłki nożnej pracownicy służb porządkowych powinni być zwróceni 

przodem do publiczności, 

 przy wejściach i wyjściach dla artystów oraz publiczności powinni znajdować 

się zarówno pracownicy służb informacyjnych, jak i służb porządkowych, 

 miejsca, które mogą posłużyć jako nielegalne wejścia na teren imprezy maso-

wej, powinny być zabezpieczone przez pracowników służb porządkowych. 

Podsumowując: 

 liczebność służb porządkowych określa się zazwyczaj w oparciu o przewidy-

waną liczbę osób mogących uczestniczyć w imprezie masowej, 

 w przypadku imprezy masowej nieposiadającej statusu podwyższonego ryzy-

ka nie mniej niż 20% ogólnej liczby służb stanowią służby porządkowe, 

 w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka nie mniej niż 50% 

ogólnej liczby służb stanowią służby porządkowe, 

 rozmieszczenie służb porządkowych opiera się na zasadzie optymalizacji 

czynności zabezpieczających i jest uzależnione od wielu czynników, takich 

jak: usytuowanie terenu, liczba wejść/wyjść, poziom zagrożeń, gabaryty 

obiektu lub terenu, rodzaj zastosowanych technicznych środków zabezpie-

czeń (mechanicznych, elektronicznych, budowlanych) itp. 
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3. Wyposażenie służb porządkowych oraz ich obowiązki i uprawnienia 

W zależności od przewidywanych zagrożeń i wykonywanych zadań członka służb po-

rządkowych wyposaża się w: 

 urządzenia zapewniające łączność bezprzewodową, 

 ręczny wykrywacz metalu, 

 latarkę, 

 środki opatrunkowe, 

 wzory biletów lub innych dokumentów uprawniających do przebywania na 

imprezie masowej, 

 notes i długopis, 

 środki transportu, 

 niezbędne środki ochrony osobistej. 

Członka służby porządkowej w zależności od przewi-

dywanych zagrożeń wyposaża się również w środki 

przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek (z 

możliwością zakładania ich jedynie na ręce) lub ręcz-

nych miotaczy substancji obezwładniających.  Ubiór 

każdego członka służb porządkowych powinien być 

jednolity, umożliwiający łatwą identyfikację, opatrzo-

ny na plecach odblaskowym napisem „służba porząd-

kowa”. Członkowie służb porządkowych muszą być 

wyposażeni w wydany przez organizatora imprezy 

masowej identyfikator umieszczony w widocznym 

miejscu. Obowiązkiem organizatora jest prowadzenie 

ewidencji wydanych identyfikatorów. 

Identyfikator zawiera następujące informacje: 

 nazwę wystawcy, 

 numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy, 

 termin ważności, 

 pieczęć i podpis wystawcy. 

Służby porządkowe są zobowiązane: 

 odmówić wstępu na imprezę masową osobie: 

o wobec której zostało wydane orzeczenie: 

 zakazujące wstępu na imprezę masową, 
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 zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miej-

scach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wo-

bec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykona-

nia kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podsta-

wie art. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępo-

waniu w sprawach nieletnich, 

o wobec której został wydany zakaz zagraniczny, 

o wobec której został wydany zakaz klubowy, 

o odmawiającej poddania się:  

 sprawdzeniu uprawnień do uczestniczenia w imprezie masowej, 

 legitymowaniu, 

 przeglądaniu zawartości bagażu i odzieży, 

o znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzają-

cych, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 

o posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybu-

chowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje 

alkoholowe (z wyjątkiem legalnie zakupionych na imprezie masowej), 

środki odurzające lub substancje psychotropowe, 

o zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarza-

jącej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, 

 odmówić wstępu na imprezę masową osobie nieposiadającej biletu wstępu 

lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej, 

 usunąć z miejsca przeprowadzenia imprezy masowej osoby, które swoim za-

chowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z re-

gulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem imprezy masowej, 

 usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, wobec których 

został wydany zakaz (zagraniczny, klubowy), a także orzeczenie zakazujące 

wstępu na imprezę masową oraz orzeczenie zobowiązujące do powstrzyma-

nia się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych. 

Służby porządkowe są uprawnione do: 

 sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie 

masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień do wezwania 

ich do opuszczenia imprezy masowej, 

 legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

 przeglądania zawartości bagażu i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że 

osoby te wnoszą lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, mate-

riały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, 
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napoje alkoholowe (z wyjątkiem legalnie zakupionych na imprezie masowej), 

środki odurzające lub substancje psychotropowe, 

 wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny 

lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regu-

laminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń do  we-

zwania ich do opuszczenia imprezy masowej, 

 ujęcia w celu niezwłocznego przekazania policji osób stwarzających bezpo-

średnie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczają-

cych się czynów zabronionych.  

Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci technik trans-

portowych i obrony, kajdanek zakładanych na ręce lub ręcznych miotaczy substancji 

obezwładniających. Ma to miejsce w przypadku egzekwowania wymaganego prawem 

zachowania zgodnego z wydanym poleceniem lub odparcia bezpośredniego, bezpraw-

nego zamachu na życie, zdrowie lub wolność członków służb porządkowych lub innej 

osoby. 

 

 

 

Podsumowując, służby porządkowe muszą być wyposażone w identyfikatory oraz jed-

nolite, oznakowane ubiory. Pozostałe wyposażenie uzależnione jest od przewidywanych 

zagrożeń i wykonywanych zadań. Członkowie służb porządkowych mają również prawo 

użycia trzech środków przymusu bezpośredniego, lecz tylko w ściśle określonych przy-

padkach. 

  

Użycie powyższych środków przymusu bezpośredniego powinno być wykonywane 

w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobi-

stych osoby, w stosunku do której zostały podjęte. 
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