
 

 

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 

1 

Moduł VII 

Dokumentowanie czynności ochronnych 

Wprowadzenie 

1. Struktura planu ochrony imprezy masowej 

2. Dokumentacja – środki porządkowe i środki przymusu bezpośredniego 

Bibliografia 

 

  



 

 

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 

2 

Wprowadzenie 

Bezpieczeństwa na imprezach masowych 

nie należy rozpatrywać w kategorii stanu, 

lecz procesu rozciągającego się od mo-

mentu podjęcia decyzji o jej przeprowa-

dzeniu aż do czasu jej zakończenia i opra-

cowania wniosków końcowych. Owe 

wnioski powinny zawierać m.in. informa-

cję o przebiegu imprezy masowej oraz 

ocenę działań podejmowanych na rzecz jej 

zabezpieczenia. Jednym z fakultatywnych 

dokumentów, na podstawie którego im-

preza masowa jest zorganizowana, jest plan jej ochrony.   
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1. Struktura planu ochrony imprezy masowej 

Jak zapewne przypuszczasz, plan ochrony imprezy masowej, jak większość dokumentów 

planistycznych, jest pewną strukturą organizującą, której zamiarem jest zrealizowanie 

założonego celu. Plan to nic innego, jak: zamiar, szkic, porządek zajęć lub czynności, ry-

sunek odwzorowujący obszar (por. http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=plan). 

Większość z elementów składowych powyższej definicji zawiera również plan ochrony 

imprezy masowej (plan zabezpieczenia imprezy masowej). Przyjrzyj się dokładnie pro-

ponowanej strukturze planu zabezpieczenia imprezy masowej. 

Ogólna struktura planu zabezpieczenia imprezy masowej może przyjąć następującą 

formę i treść: 

Spis treści: 

1. Podstawa prawna  

2. Założenia ogólne imprezy masowej 

3. Cele zabezpieczenia imprezy masowej 

4. Środki i siły użyte do zabezpieczenia imprezy masowej oraz ich dyslokacja 

5. Kierownik do spraw bezpieczeństwa 

6. Służby porządkowe i służby informacyjne 

7. Załączniki: 

a) Program imprezy masowej 

b) Regulamin imprezy masowej oraz regulamin obiektu (terenu) imprezy ma-

sowej 

c) Graficzny plan terenu imprezy masowej 

d) Instrukcja służb porządkowych i służb informacyjnych 

e) Instrukcja postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego za-

grożenia w miejscu i czasie odbywania się imprezy masowej 

f) Łączność 

g) Wzór notatki służbowej 

h) Wzór pisemnego wniosku o pomoc Policji 

Pamiętaj! 

Powyższy schemat planu zabezpieczenia imprezy masowej jest jedynie przykła-

dem, który może zostać uzupełniony o nowe treści, w miarę powstania nowych wyzwań 

i zagrożeń oraz potrzeb wynikających z specyficznych okoliczności odbywania się im-

prezy masowej. Pamiętaj również, że niektóre jego elementy mogą zostać usunięte, lub 

przybrać inną formę – nie powodując zmniejszenia jego wartości. 

http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=plan
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Omówmy teraz nieco dokładniej poszczególne 

elementy planu zabezpieczenia imprezy maso-

wej, pamiętając o jego przykładowym charakte-

rze. 

Podstawa prawna 

Zabezpieczenie imprez masowych odbywa się 

na podstawie: 

 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpie-

czeństwie imprez masowych, 

 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

ochronie osób i mienia, 

 Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, 

 innych ustaw, np.: 

 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 

 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Podstawa prawna organizacji imprez masowych, a szczególnie jej druga część, może zo-

stać uzupełniona o inne ustawy oraz akty wykonawcze oraz akty prawa miejscowego. 

Założenia ogólne imprezy masowej 

Założenia ogólne zawierają najczęściej informacje o: 

 organizatorze imprezy masowej, 

 załącznikach, 

 firmie, której powierzone zostało zabezpieczenie imprez masowej, 

 dokładnej dacie i godzinie rozpoczęcia i zakończenia imprezy masowej, 

 danych kierownika do spraw bezpieczeństwa, 

 przewidywanej liczbie miejsc dla uczestników imprezy masowej, 

 ocenie stanu zagrożenia i ich charakterystyce. 

Cele zabezpieczenia imprezy masowej 

Celem zabezpieczenia każdej imprezy masowej jest zapewnienie bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego w czasie i granicach jej trwania, a także zagwarantowanie sprawne-

go jej przebiegu. 

W części tej mogą znaleźć się również ogólne lub uszczegółowione cele wyznaczone 

służbom porządkowym i służbom informacyjnym.  
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Środki i siły użyte do zabezpieczenia imprezy masowej oraz ich dyslokacja 

W rozdziale dotyczącym środków zabezpieczenia imprezy masowej powinny znaleźć się 

informacje o: 

 liczbie członków służb porządkowych i członków służb informacyjnych zaanga-

żowanych w zabezpieczenie imprezy masowej, 

 wyposażeniu członków służb porządkowych oraz członków służb informacyj-

nych, 

 organizacji i lokalizacji służb porządkowych i służb informacyjnych, 

 dyslokacji członków służb porządkowych i członków służb informacyjnych w po-

szczególnych sektorach imprezy masowej (planowana dyslokacja może przyjąć 

formę tabelaryczną, można ją również nanieść na graficzny plan terenu imprezy 

masowej, stanowiący załącznik). 

Kierownik do spraw bezpieczeństwa  

W rozdziale dotyczącym kierownika do spraw bezpieczeństwa powinny znaleźć się pod-

stawowe zadania kierownika do spraw bezpieczeństwa, wynikające z obowiązujących 

przepisów prawa (przypomnij je sobie!) oraz inne wynikające z potrzeb konkretnej im-

prezy masowej (kontakt z określonymi osobami, rozszerzenie zadań i obowiązków itp.). 

Służby porządkowe i służby informacyjne 

W rozdziale dotyczącym służb porządko-

wych i służb informacyjnych powinny zna-

leźć się informacje o zadaniach wykonywa-

nych przez te służby na rzecz bezpieczeń-

stwa imprezy masowej. W szczególności 

powinny zostać precyzyjnie sformułowane 

zadania pracowników służb porządkowych 

i pracowników służb informacyjnych w 

poszczególnych sektorach odpowiedzialno-

ści. 

Część główna planu zabezpieczenia imprezy masowej powinna zostać podpisana przez 

osobą sporządzającą. 

Załączniki 

Plan zabezpieczenia imprezy masowej powinien zawierać również załączniki. Wśród 

nich powinny znaleźć się: 
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 program imprezy, który powinien zawierać szczegółowy harmonogram, z 

uwzględnieniem daty, godzin i miejsc odbywania się poszczególnych etapów im-

prezy masowej, 

 regulamin imprezy masowej oraz regulamin obiektu (terenu) imprezy ma-

sowej. 

Przykładowe regulaminy imprezy masowej możesz zaleźć m.in. na stronach: 

 www.bp.wisla.kraków.pl/files/Regulamin-imprezy-masowej.pdf, 

 www.expobydgoszcz.pl/bip/attachments/060-Regulamin-imprez-

masowych.pdf. 

Bądź aktywny! Zapoznaj się z regulaminami imprez masowych różnego charakteru. 

Znajdziesz je na ogólnodostępnych stronach internetowych. 

Poza programem i regulaminem, do planu zabezpieczenia imprezy załączone powinny 

zostać również: 

 graficzny plan terenu imprezy masowej, który powinien zawierać: 

 oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w impre-

zie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb 

ratowniczych i Policji, 

 oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpania wody do pi-

cia 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 informacyj-

nych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewen-

tualnym rozmieszczeniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu 

punktów gastronomicznych i sanitariatów. 

 instrukcja dla służby porządkowej i służby informacyjnej – instrukcje opra-

cowane dla służb porządkowych i służb informacyjnych znajdziesz na ogólnodo-

stępnych stronach internetowych; na pewno nie będziesz mieć problemów z ich 

znalezieniem. 

 instrukcja postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego za-

grożenia w miejscu i czasie odbywania się imprezy masowej, 

 łączność – zapoznaj się z zamieszczonym poniżej przykładowym system łączno-

ści (rys. 7.1), 

 

http://www.bp.wisla.kraków.pl/files/Regulamin-imprezy-masowej.pdf
http://www.expobydgoszcz.pl/bip/attachments/060-Regulamin-imprez-masowych.pdf
http://www.expobydgoszcz.pl/bip/attachments/060-Regulamin-imprez-masowych.pdf
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Rysunek 7.1. System łączności podmiotów biorących udział w imprezie masowej 

Źródło: opracowanie własne 

 wzór notatki służbowej – zasady jej sporządzania będą tematem kolejnego roz-

działu, 

 pisemny wniosek o pomoc Policji. 

Podsumowując, plan ochrony imprezy masowej stanowi bardzo ważny dokument orga-

nizujący proces zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i grani-

cach odbywania się imprezy masowej. Stanowić też może doskonały materiał pozwala-

jący na zestawienie i porównanie planów z realnym przebiegiem imprezy masowej. Jego 

struktura może przyjąć następującą formę i treść: 

Spis treści 

1. Podstawa prawna  

2. Założenia ogólne imprezy masowej 

3. Cele zabezpieczenia imprezy masowej 

4. Środki i siły użyte do zabezpieczenia imprezy masowej oraz ich dyslokacja 

5. Kierownik do spraw bezpieczeństwa 

6. Służby porządkowe i służby informacyjne 

7. Załączniki 

  

POLICJA 

Tel. 997, 112 

POGOTOWIE 

RATUNKOWE 

Tel. 999, 112 

ORGANIZATOR 

IMPREZY 

Tel. 987654321 

STRAŻ POŻARNA 

Tel. 998, 112 

STRAŻ MIEJSKA 

Tel. 56545753 

KIEROWNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA 

Tel. 1234567 

POSTERUNKI (PRACOWNICY SŁUŻB PORZĄDKOWYCH I 

INFRORMACYJNYCH) 
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2. Dokumentacja – środki porządkowe i środki przymusu bezpośredniego 

Przypomnij sobie, jakie środki ochrony fizycznej mogą stosować członkowie służb po-

rządkowych oraz członkowie służb informacyjnych. Pamiętasz? Była o nich mowa w 

V module niniejszego kursu. Przypomnijmy je w dużym skrócie.  

Środkami porządkowymi stosowanymi przez służby porządkowe i służby informacyjne 

są: 

 sprawdzenie i stwierdzenie uprawnień osób do przebywania na imprezach ma-

sowych oraz wezwanie do opuszczenia imprezy masowej w sytuacji braku 

uprawnień, 

 legitymowanie, 

 przeglądanie zawartości bagażu i odzieży, 

 wydawanie poleceń porządkowych, 

 ujęcie w celu niezwłocznego przekazania Policji. 

Środki przymusu bezpośredniego mogą być natomiast używane wyłącznie przez człon-

ków służb porządkowych. Środkami tymi są: 

 siła fizyczna w postaci technik transportowych i obrony,  

 kajdanki zakładane na ręce, 

 ręczne miotacze substancji obezwładniających.  

Wiesz już, kiedy, jak i w jakim celu członkowie służb porządkowych oraz członkowie 

służb informacyjnych mogą stosować środki ochrony fizycznej. 

W niniejszym rozdziale kursu dowiesz się, jak należy dokumentować zastosowane środ-

ki ochrony fizycznej.  

Członkowie służb porządkowych dokumentują w notatce służbowej przebieg czynno-

ści podjętych w przypadku: 

 stwierdzenia w zawartości przeglądanego bagażu lub przeglądanej odzieży 

przedmiotów, których wnoszenie na imprezę masową i posiadanie na niej jest 

niedozwolone, 

 zachowania się osoby uczestniczącej w imprezie masowej niezgodnie z regulami-

nem tej imprezy lub regulaminem obiektu (terenu) i jednocześnie odmowy 

wpuszczenia tej osoby na imprezę masową lub jej usunięcia z miejsca przepro-

wadzania tej imprezy. 
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Kolejnym obowiązkiem dokumentowania w notatce służbowej objęte są czynności uję-

cia przez członka służby porządkowej lub członka służby informacyjnej osoby uczestni-

czącej w imprezie masowej w przypadku stwierdzenia, że w zawartości przeglądanego 

bagażu lub przeglądanej odzieży znajduje się broń albo inne niebezpieczne przedmioty, 

materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, na-

poje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, z zastrzeżeniem do-

zwolonych ustawą napojów alkoholowych (zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu). 

Pracownicy służb porządkowych dokumentują również usunięcie poza obiekt lub teren 

imprezy masowej osób, które nie podporządkowały się wezwaniu członka służby po-

rządkowej do opuszczenia miejsca przeprowadzania imprezy masowej i jednocześnie 

zakłócają przebieg tej imprezy. 

Notatka służbowa sporządzana przez członków służb porządkowych powinna zawierać: 

 imię i nazwisko osoby, w stosunku do której zostały podjęte czynności, 

 wskazanie rodzaju dokumentu, na podstawie którego określono tożsamość oso-

by, oraz jego numeru i serii, 

 określenie czasu, miejsca i rodzaju tych czynności, przyczyn i skutków ich podję-

cia, 

 imiona i nazwiska członków służby porządkowej, którzy dokonali tych czynności. 

Pamiętaj! 

Członkowie służb porządkowych, którzy sporządzili notatkę służbową, mają obowiązek 

przekazania jej kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, który zobowiązany jest udo-

stępnić notatkę Policji. 

Wiesz już, jak, kiedy i w jakim dokumencie członkowie służb porządkowych dokumentu-

ją stosowane środki porządkowe. Dowiedz się teraz, jak dokumentują oni użycie lub wy-

korzystanie środków przymusu bezpośredniego. Pamiętaj, że środki przymusu bezpo-

średniego dozwolone służbom porządkowym mogą być używane w przypadku: 

 wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnego z wydanym pole-

ceniem,  

 odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność 

członków służb porządkowych lub innej osoby. 
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Pamiętaj! 

Użycie środków przymusu bezpośredniego przez członków służb porządkowych powin-

no być wykonane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych 

dóbr osobistych osoby, w stosunku do której środki te zostały podjęte. 

 

 

 

Zapoznaj się z podstawowymi zasadami dokumentowania użycia środków przymusu 

bezpośredniego przez członków służb porządkowych. 

 Członek służb porządkowych dokumentuje w notatce użycie środków przymusu 

bezpośredniego. 

 Członek służb porządkowych przekazuje notatkę swojemu przełożonemu (kie-

rownikowi do spraw bezpieczeństwa) w przypadku użycia środków przymusu 

bezpośredniego, gdy skutkiem tego użycia było zranienie osoby lub wystąpienie 

innych widocznych objawów zagrożenia życia lub zdrowia tej osoby albo jej 

śmierć. 

 Członek służby porządkowej może również dokumentować użycie środków 

przymusu bezpośredniego, gdy nie wystąpiły powyższe okoliczności. 

 W przypadku użycia środków przymusu bezpośredniego, którego skutkiem było 

zranienie osoby lub wystąpienie innych widocznych objawów zagrożenia życia 

lub zdrowia tej osoby albo jej śmierć, notatka zawiera: 

 służbowe dane identyfikacyjne członka służb porządkowych, 

 określenie czasu i miejsca użycia środków przymusu bezpośredniego, 

 dane osoby, wobec której użyto środków przymusu bezpośredniego: imię 

i nazwisko, serię i numer dokumentu tożsamości, datę urodzenia, 

 określenie celu użycia środków przymusu bezpośredniego, 

 informacje o przyczynie użycia środków przymusu bezpośredniego, 

 określenie użytych środków przymusu bezpośredniego i sposobów ich 

użycia, 

 opis czynności zrealizowanych przed użyciem środków przymusu bezpo-

średniego i po ich użyciu, 

 opis skutków użycia środków przymusu bezpośredniego, 

 informacje o udzieleniu pierwszej pomocy i jej zakresie lub zapewnieniu 

wezwania kwalifikowanej pomocy lub podmiotów świadczących medycz-

ne czynności ratunkowe, 

Całość dokumentowania użycia środków przymusu bezpośredniego przez człon-

ków służb porządkowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 

24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 
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 następujące dane ustalonych świadków zdarzenia: imię i nazwisko oraz 

serię i numer dokumentu tożsamości albo służbowe dane identyfikacyjne, 

jeżeli świadkiem zdarzenia był członek służb porządkowych lub inny 

uprawniony do ich użycia lub wykorzystania, 

 podpis członka służb porządkowych. 

 Jeżeli uzyskanie danych osoby, wobec której użyto środków przymusu bezpo-

średniego, było niemożliwe, w notatce podaje się przyczyny braku ich umiesz-

czenia. 

 Jeżeli w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego nie nastąpiło zra-

nienie osoby, wystąpienie innych widocznych objawów zagrożenia życia lub 

zdrowia ani jej śmierć, notatka zawiera tylko: 

 służbowe dane identyfikacyjne członka służb porządkowych, 

 określenie czasu i miejsca użycia środków przymusu bezpośredniego, 

 następujące dane osoby, wobec której użyto środków przymusu bezpo-

średniego: imię i nazwisko, serię i numer dokumentu tożsamości, datę 

urodzenia, 

 określenie celu użycia środków przymusu bezpośredniego, 

 informacje o przyczynie użycia środków przymusu bezpośredniego, 

 określenie użytych środków przymusu bezpośredniego i sposobów ich 

użycia, 

 podpis członka służb porządkowych. 

Podsumowując, pracownicy służb porządkowych mają prawo do użycia jedynie środ-

ków przymusu bezpośredniego, tj.: 

 siły fizycznej w postaci technik transportowych i obrony,  

 kajdanek zakładanych na ręce, 

 ręcznych miotaczy substancji obezwładniających.  

Użycie tych środków przymusu bezpośredniego musi zostać udokumentowane w notat-

ce. Zasady dokumentowania ich użycia przez członków służb porządkowych reguluje 

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 
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