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Wprowadzenie 

Proces zapewniania bezpieczeństwa imprez masowych stanowi zbiór czynności organi-

zacyjnych, planistycznych, profilaktycznych, wykonawczych itp., przy czym jest to zbiór 

otwarty, gdyż podlega wpływom dynamicznie rozwijających się potrzeb ochronnych, 

które uzależnione są bezpośrednio od specyfiki pojawiających się wyzwań i zagrożeń. 

Charakter współczesnych niebezpieczeństw ulega permanentnym zmianom. Jedne za-

grożenia zostają czasowo wyeliminowane, inne nabierają na sile i potęgują swe oddzia-

ływania. Pojawiają się nowe negatywne czynniki, a stare zagrożenia powracają ze 

wzmożoną siłą. Wszystko to sprawia, że generowanie bezpiecznej przestrzeni imprez 

masowych staje się działaniem wielofunkcyjnym i wielotematycznym. W konsekwencji 

bezpieczeństwo imprez masowych – jego zapewnienie i ochrona – wymaga zaangażo-

wania, wiedzy i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym, a to z kolei wymusza 

aktywowanie dużego potencjału sił i środków ochronnych oraz różnych formacji bez-

pieczeństwa wewnętrznego.  

Imprezy masowe są jedną z niewielu okazji, podczas których dochodzi do współdziała-

nia formacji należących do trzech rodzajów struktur ochronnych: rządowych, samorzą-

dowych i prywatnych. Choć inne są ich kompetencje, zakres odpowiedzialności i upraw-

nień, a także odmienny rodzaj finansowania, to jednoczą się one w obszarze wspólnego 

celu – bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska natu-

ralnego i społecznego.  

Niniejszy i ostatni już moduł kursu Bezpieczeństwo imprez masowych poświęcono 

współpracy między różnymi podmiotami ochronnymi – współdziałaniu podejmowane-

mu na rzecz bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezach masowych. Zapoznając 

się z treściami tego modułu, nie zapominaj, że bezpieczeństwo imprez masowych to nie 

stan, który raz osiągnięty, pozostanie niezmieniony na zawsze. Bezpieczeństwo to raczej 

nieustający proces, zmierzający – choć różnymi drogami – do jednego celu.  
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1. Zakres współpracy służb porządkowych i służb informacyjnych 

Na wstępie przypomnij sobie rolę, zadania oraz obowiązki i uprawnienia służb porząd-

kowych i służb informacyjnych – były one tematem modułów III i IV. 

Członkowie służb porządkowych oraz członkowie służb informacyjnych współpracują 

ze sobą bezpośrednio. Ich podstawowy obowiązek jest taki sam – zapewnianie bezpie-

czeństwa i porządku publicznego w czasie i miejscu trwania imprez masowych. Nato-

miast sposób realizacji tego zadania może się różnić.  

Członkowie służb informacyjnych działają na rzecz bezpieczeństwa uczestników im-

prez masowych głównie poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organi-

zacyjnych. Posiadają również prawo do: 

 sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie 

masowej, a w przypadku stwierdzenia 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, 

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 

wezwania 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.  

Powyższe uprawnienia posiadają również członkowie służb porządkowych. Natomiast 

tylko służby porządkowe uprawnione są do stosowania środków przymusu bezpo-

średniego, takich jak: 

 siła fizyczna w postaci technik transportowych i obrony, 

 kajdanki zakładane na ręce, 

 ręczne miotacze substancji obezwładniających. 

Ich stosowanie ma miejsce w ściśle określonych przypadkach – było to tematem III mo-

dułu. 
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W zakresie uprawnień do stosowania środków porządkowych, służby porządkowe i 

służby informacyjne posiadają taki sam zakres kompetencji. Jednakże w sytuacji, gdy w 

zawartości przeglądanego bagażu lub przeglądanej odzieży członek służby informacyj-

nej stwierdził przedmioty niedozwolone na imprezach masowych, ma on obowiązek 

wezwać niezwłocznie członka służb porządkowych w celu odmowy wpuszczenia tej 

osoby na imprezę masową. Podobnie, jeśli członek służb informacyjnych stwierdzi, że 

zachowanie się uczestników imprezy masowej jest niezgodne z regulaminem tej impre-

zy lub regulaminem obiektu (terenu), ma on obowiązek wezwania członka służb po-

rządkowych, który uprawniony jest do usunięcia osób zachowujących się niezgodnie z 

powyższymi regulaminami. 

Konsekwencją powyższych zasad 

współdziałania służb informacyjnych i 

służb porządkowych jest konieczność 

sporządzenia notatki służbowej z czyn-

ności podejmowanych na rzecz bezpie-

czeństwa imprez masowych. Obowiązek 

sporządzenia notatki służbowej nadany 

jest wyłącznie członkom służb porząd-

kowych. 

Pamiętaj! 

Tam, gdzie zachodzi konieczność użycia środków przymusu bezpośredniego, członek 

służb informacyjnych wzywa członka służb porządkowych w celu wykonania czynności 

z użyciem tych środków. 
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2. Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej 

Kontrola bezpieczeństwa imprez masowych stanowi ważny element dyscyplinujący or-

ganizatora imprezy masowej. Ma ona charakter obligatoryjny, gdy dotyczy zgodności 

imprez masowych podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu, lub 

fakultatywnych, gdy dotyczy zgodności przebiegu imprezy masowej niebędącej impre-

zą masową podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu. 

Podczas wykonywania czynności kontrolnych bezpieczeństwa imprez masowych 

uprawniony organ może korzystać z sił i środków: 

 komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, 

 komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, 

 dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, 

 państwowego inspektora sanitarnego. 

Organ dokonujący kontroli ma prawo do: 

 żądania od organizatora informacji, dokumentów i danych niezbędnych do 

sprawowania kontroli, 

 swobodnego wstępu do miejsca przeprowadzania imprezy masowej i innych 

pomieszczeń związanych bezpośrednio z przeprowadzaniem imprezy maso-

wej, 

 lustracji miejsc przeprowadzania imprezy masowej i innych pomieszczeń 

związanych bezpośrednio z przeprowadzaniem imprezy masowej, 

 żądania od osób działających w imieniu i na rzecz organizatora udzielenia in-

formacji w formie ustnej i pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli. 

A co się dzieje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli? 

W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków określonych w 

zezwoleniu, organ wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor na-

tychmiastowej wykonalności, o czym niezwłocznie powiadamia właściwego wojewodę. 

Decyzję doręcza się organizatorowi w terminie 7 dni od dnia przerwania imprezy. Po-

dobnie komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji, komendant powiatowy (miej-

ski) Państwowej Straży Pożarnej, dysponent zespołów ratownictwa medycznego lub 

państwowy inspektor sanitarny w przypadku stwierdzenia naruszeń warunków bezpie-

czeństwa imprezy masowej przez jej organizatora może wnioskować do organu o jej 

przerwanie. 

Organ samorządu terytorialnego może również wydać decyzję o zakazie przeprowadze-

nia imprezy masowej w sytuacji stwierdzenia naruszenia warunków bezpieczeństwa już 
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po wydaniu decyzji zezwalającej na jej przeprowadzenie. „Prawo takie posiada wójt, 

burmistrz oraz prezydent miasta, którzy wcześniej wydali zezwolenie na jej przeprowa-

dzenie. Podstawę wydania zakazu stanowi art. 32 Ustawy, który nakazuje uczynić to w 

razie stwierdzenia naruszenia warunków bezpieczeństwa. Konkretnie chodzi w takim 

wypadku o sytuację, kiedy zezwolenie zostało już przez organ samorządowy wydane, a 

impreza jeszcze się nie rozpoczęła. Źródło uzyskania przez organ informacji o narusze-

niu wspomnianych warunków jest bez znaczenia, tzn. mogą one pochodzić z własnych 

ustaleń, danych uzyskanych od podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy 

lub różnych innych osób” (Kotowski, Kurzępa 2012, s. 150). 

Od decyzji odmowy wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej lub za-

kazu jej przeprowadzenia przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwo-

ławczego, które rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.  

„Odwołanie składane w omawianym trybie powinno zawierać następujące elementy: 

określenie podmiotu, od którego pochodzi wraz z adresem jego zamieszkania lub siedzi-

by, żądanie oraz podpis wnoszącego. Nie jest natomiast wymagane szczegółowe uzasad-

nienie , gdyż wystarczy, że strony wyartykułują swoje niezadowolenie z wydanej decyzji 

(art. 63 i art. 128 KPA)” (Kotowski, Kurzępa 2012, s. 153). 

Wiesz już, jak może zareagować wójt, burmistrz czy prezydent miasta, czyli organy wy-

konawcze samorządu gminnego, w przypadku naruszenia bezpieczeństwa imprez ma-

sowych. Zastanówmy się teraz nad działaniami wojewody w sytuacji stwierdzenia 

wspomnianych nieprawidłowości. 

W przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związ-

ku z planowaną lub przeprowadzoną imprezą masową, wojewoda w drodze decyzji ad-

ministracyjnej może: 

 zakazać przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności na całym 

obiekcie lub w jego wydzielonych sektorach, 

 wprowadzić na czas określony zakaz przeprowadzania przez organizatora 

imprez masowych na terenie województwa lub jego części. 

Kopię decyzji niezwłocznie po jej wydaniu wojewoda przesyła: 

 komendantowi powiatowemu (rejonowemu, miejskiemu) Policji, 

 komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej, 

 dysponentowi zespołów ratownictwa medycznego, 

 państwowemu inspektorowi sanitarnemu. 
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Odwołanie od decyzji wojewody przysługuje Ministrowi Spraw Wewnętrznych, który 

powinien rozpatrzyć je w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia. Inaczej niż w przy-

padku decyzji organu samorządowego, wniesienie odwołania od decyzji wojewody nie 

wstrzymuje jej wykonania (Por. Kotowski, Kurzępa 2012, s. 154). 

Wydanie przez wojewodę decyzji, o której była mowa powyżej, pociąga za sobą obowią-

zek niezwłocznego jej doręczenia: 

 wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, który wydał zezwolenie na 

przeprowadzenie imprezy masowej, 

 komendantowi powiatowemu (rejonowemu, miejskiemu) Policji, 

 komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej, 

 dysponentowi zespołów ratownictwa medycznego, 

 państwowemu inspektorowi sanitarnemu, 

 komendantowi oddziału Straży Granicznej – jeżeli impreza masowa jest prze-

prowadzana w strefie nadgranicznej, 

 komendantowi jednostki terenowej Żandarmerii Wojskowej – jeżeli impreza 

masowa jest przeprowadzana na terenach będących w zarządzie jednostek 

organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez 

Ministra Obrony Narodowej (Por. Kotowski, Kurzępa 2012, s. 154–155). 

Wojewoda może również, w drodze decyzji administracyjnej, przerwać imprezę maso-

wą, jeżeli jej dalszy przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu osób lub mienia w znacz-

nych rozmiarach, a działania podejmowane przez organizatora są niewystarczające do 

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Decyzja wydana przez wojewodę 

musi również uwzględniać zagrożenia, które mogą zaistnieć w związku z przerwaniem 

imprezy masowej. 

Decyzji o przerwaniu imprezy masowej nadaje się rygor natychmiastowej wykonywal-

ności. W przypadku przerwania imprezy masowej wojewoda musi powiadomić te same 

podmioty, co w sytuacji wydania zakazu przeprowadzania imprezy masowej. Decyzja 

wojewody musi być doręczona organizatorowi przynajmniej 7 dni do rozpoczęcia im-

prezy masowej. 

Podsumowując, kontrola bezpieczeństwa imprez masowych jest jedną z form współ-

działania organów uprawnionych do jej przeprowadzania z podmiotami, tj. Policja, Pań-

stwowa Straż Pożarna, pogotowie ratunkowe czy państwowy inspektor sanitarny. 

Współpraca musi odbywać się również między organami samorządu gminnego a woje-

wodą. Stroną współpracy jest także organizator imprezy masowej oraz inne podmioty 

zaangażowane w proces zabezpieczania imprez masowych.  
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3. Rola i zadania Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych podmiotów 

podczas zabezpieczenia imprezy masowej 

Wielkoskalowe imprezy masowe, a w szczególności mecze piłki nożnej oraz koncerty 

muzyki rockowej, są czasem, podczas którego dochodzi do ekscesów chuligańskich i in-

nych form przemocy i agresji. Jednakże różnego rodzaju zagrożenia powstają znacznie 

wcześniej, przed rozpoczęciem się imprezy masowej, oraz trwają niekiedy długo po jej 

zakończeniu. Gdy tłumy ludzi przemieszczają się do miejsca docelowego – pieszo oraz 

środkami komunikacji, wzrasta zagrożenie naruszenia bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego poza ścisłą strefą imprez masowych. Jest to więc czas i miejsce wzmożonej 

aktywności środowisk przestępczych, i co za tym idzie, wyzwanie dla funkcjonariuszy 

Policji. „Rola Policji w zabezpieczeniu imprez masowych sprowadza się z jednej strony 

do realizacji ich ustawowych obowiązków, w szczególności ochrony zdrowia i życia lu-

dzi oraz mienia przed bezprawnymi za-

machami na bezpieczeństwo i porządek 

publiczny, w miejscach publicznych i 

środkach komunikacji, a także wykrywa-

nia przestępstw i wykroczeń oraz ścigania 

ich sprawców, drugiej zaś do realizacji 

zadań wynikających bezpośrednio z 

Ustawy o bezpieczeństwie imprez maso-

wych i innych przepisów” (Bejgier, Stanej-

ko 2010, s. 311). 

Zakres współdziałania Policji z organizatorem imprezy masowej rozpoczyna się już na 

etapie przygotowawczym. Przypomnij sobie art. 25 Ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych. Traktuje on m.in. o obowiązkach organizatora imprez masowych. Przytocz-

my stosowny jego fragment. 

Art. 25. 

„1. W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż 30 dni przed 

planowanym terminem jej rozpoczęcia: 

(…) zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miej-

skiego Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, 

dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego 

z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do za-

bezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) 

oraz o przewidywanych zagrożeniach” (Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeń-

stwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504). 
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Z uwagi na to, że Policja musi wydać opinię o stanie zagrożeń bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w związku z przeprowadzaną imprezą masową (w tym wskazanie imprez o 

podwyższonym ryzyku) oraz określić wielkości sił i środków Policji potrzebnych do za-

bezpieczenia imprezy, niezbędne jest przeprowadzenie analizy stanu bezpieczeństwa na 

bazie dotychczasowych doświadczeń o imprezach podobnego charakteru.  

„W przypadku meczów piłki nożnej jako podstawowe elementy podlegające analizie na-

leży wykazać: 

 uzyskane informacje o możliwej liczebności i zachowaniu się w ostatnim cza-

sie kibiców zarówno przyjezdnych, jak i miejscowych, 

 doświadczenie z poprzednio rozgrywanych na podległym terenie meczów z 

udziałem kibiców danej drużyny i zaistniałych w związku z imprezą zdarzeń 

naruszających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

 antagonizmy istniejące między kibicami miejscowymi i przyjezdnymi danej 

drużyny, 

 sympatie kibiców zamieszkałych w miejscowościach okolicznych do miejsca 

rozgrywania meczu lub trasy przejazdu kibiców (tzw. „wojny” i „sojusze”)” 

(Bejgier, Stanejko 2010, s. 312–313). 

Opinia wydana przez Policję powinna mieć charakter kategoryczny, tj. zawierać jedno-

znaczne stwierdzenie o pozytywnym bądź negatywnym zaopiniowaniu warunków bez-

pieczeństwa planowanej imprezy masowej. 

Innym, równie istotnym zadaniem Policji jest gromadzenie i przetwarzanie informacji 

dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych w celu zapobiegania przestępstwom i 

wykroczeniom związanym z tymi imprezami oraz ich zwalczania. Z ramienia admini-

stracji rządowej organem właściwym w sprawach gromadzenia i przetwarzania infor-

macji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki 

nożnej, jest Komendant Główny Policji. Do jego zadań w tym zakresie należy w szczegól-

ności: 

 gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez 

masowych, 

 prowadzenie bazy danych dotyczącej bezpieczeństwa imprez masowych, 

 opracowanie analiz informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych im-

prez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, 

 zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania informacji dotyczących bezpie-

czeństwa imprez masowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakre-

sie ochrony danych osobowych, 
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 współpraca z podmiotami zagranicznymi w zakresie, o których była mowa we 

wcześniejszych punktach. 

Podmiotami zobowiązanymi do przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa 

imprez masowych Komendantowi Głównemu Policji są: 

 Policja, 

 prokuratura, 

 sądy, 

 Straż Graniczna, 

 Państwowa Straż Pożarna, 

 Biuro Ochrony Rządu, 

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

 Żandarmeria Wojskowa, 

 straże gminne (miejskie), 

 organy administracji publicznej właściwe w sprawach wydawania zezwolenia 

na przeprowadzenie imprezy masowej, 

 służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na obszarach kolejowych, zarządcy 

infrastruktury kolejowej, przewoźnicy publiczni, 

 związki sportowe o zasięgu ogólnokrajowym, 

 kluby sportowe, 

 organizatorzy masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, 

 podmioty zarządzające rozgrywkami, 

 Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz sądy, w których zapa-

dło prawomocne orzeczenie o ukaraniu za wykroczenie karą inną niż kara 

aresztu, 

 związki sportowe, 

 organizatorzy, 

 właściciele obiektów, na terenie których organizowane są masowe imprezy 

sportowe, w tym mecze piłki nożnej, 

 organizatorzy turystyki, 

 krajowi przewoźnicy realizujący krajowy transport zbiorowy. 

Komendant Główny Policji decyzją nr 57 z dnia 16 lutego 2005 r. utworzył Krajowy 

Punkt Kontaktowy ds. Imprez Masowych. Jego zadaniem jest: 

 gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa maso-

wych imprez sportowych, 

 prowadzenie baz informacji dotyczących masowych imprez sportowych, 

 opracowanie analiz dotyczących masowych imprez sportowych, 
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 zapewnianie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji dotyczących maso-

wych imprez sportowych, 

 współpraca z podmiotami zagranicznymi w zakresie bezpieczeństwa maso-

wych imprez sportowych, 

 prowadzenie rejestru osób upoważnionych do występowania w imieniu pod-

miotu uprawnionego do otrzymania informacji dotyczących bezpieczeństwa 

masowych imprez sportowych wraz z zakresem upoważnienia. 

W celu uzupełnienia informacji na temat działań podejmowanych przez Policję na rzecz 

bezpieczeństwa imprez masowych zapoznaj się z artykułem Instytucja spottersa w pol-

skiej Policji dostępnym na stronie: 

 http://kpk.policja.gov.pl/kpk/aktualnosci/16,dok.html. 

Drugą obok Policji formacją działającą w obszarze bezpieczeństwa imprez masowych 

jest Państwowa Straż Pożarna (PSP). Podobnie jak Policja, PSP bierze czynny udział w 

opiniowaniu niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy 

masowej, ewentualnych zastrzeżeń co do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz 

przewidywanych zagrożeń. Przed wydaniem opinii właściwy komendant PSP dokonuje 

analizy: 

 planów sytuacyjnych terenu, 

 regulaminu imprezy, 

 instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 

 właściwych oznakowań miejsca imprezy (Por. Bejgier, Stanejko 2010, s. 316). 

Ponadto PSP ma za zadanie kontrolować 

prawidłowość funkcjonowania ilości nie-

zbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i 

jego stanu oraz kompetencji osób odpo-

wiedzialnych za bezpieczeństwo pożaro-

we z ramienia organizatora. Funkcjonariu-

sze PSP mogą również zakazać eksploata-

cji pomieszczeń, obiektów lub ich części, 

gdy stwierdzone uchybienia mogą powo-

dować zagrożenie życia ludzi lub bezpo-

średnie niebezpieczeństwo powstania po-

żaru. „Ustawodawca w procesie bezpieczeństwa imprez masowych przewidział także 

udział służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach 

kolejowych, służby zdrowia, kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, 
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parku narodowego lub krajobrazowego – w razie przeprowadzania imprezy na terenach 

będących w zarządzie tej jednostki” (Bejgier, Stanejko 2010, s. 316). 

Podsumowując, współpraca na rzecz zabezpieczenia imprez masowych podejmowana 

przez instytucje, formacje i organy przyjmuje różną formę i zakres. Rozpoczyna się ona 

już na etapie przygotowania imprezy masowej, a kończy długo po tym, jak ostatni 

uczestnik imprezę opuści. Najważniejszymi instytucjami współpracującymi z organiza-

torem imprezy masowej są: Policja, Państwowa Straż Pożarna a także pogotowie ratun-

kowe i państwowy inspektor sanitarny. Jednakże, w zależności od konkretnych potrzeb, 

w zabezpieczenie imprez masowych angażowane są również inne formacje oraz organy, 

które zostały w niniejszym rozdziale wyszczególnione. 
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