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Miejscowość, dnia 
 
 
 
KOMENDANT MIEJSKI 
(POWIATOWY, REJONOWY) 
POLICJI 
w ………………………………………..
 

 
Działając na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 611 ze zmianami) 

wnoszę o 

wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do 
stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach; 

I. Dane organizatora imprezy: 

a) Nazwa (imię i nazwisko): 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
b) Adres: 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
c) Telefon: 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
d) Fax: 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
e) NIP 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
f) REGON 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
g) KRS/ wpis do ewidencji działalności gospodarczej: 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
 

II. Dane Osoby Odpowiedzialnej za Organizację Imprezy z ramienia organizatora: 

a) (imię i nazwisko): 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
b) Adres: 
......................................................................................................................................................................................................... 

c) Telefon: 
......................................................................................................................................................................................................... 

d) Fax: 
......................................................................................................................................................................................................... 
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e) PESEL: 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
f) nr Dowodu Osobistego, przez kogo wydany: 
......................................................................................................................................................................................................... 
 

III. Dane Podmiotu Reprezentującego Organizatora: 
(wypełniamy w przypadku gdy formalności związane z uzyskaniem opinii są załatwiane przez firmę zewnętrzną) 

a) Nazwa (imię i nazwisko): 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
a) Adres: 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
b) Telefon: 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
c) Fax: 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
d) PESEL: 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
e) nr Dowodu Osobistego, przez kogo wydany: 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
f) NIP: 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
g )REGON: 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
h) Upoważnienie określające zakres reprezentowania organizatora imprezy: 
 
załącznik nr ........... 
 

IV. Dokumentacja i informacje, o których mowa w art. 26 ust. 1, Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 
 
a)  graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający 

oznaczenie: 
1. dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, 
2. dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji, 
3. punktów pomocy medycznej, 
4. punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych, 
5. punktów informacyjnych, 
6. oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, 
7. zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej, 
8. innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu. 



Załącznik 3  Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki

3

W
zó

r
b) informacje o: 
1. liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 
 
2. liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby informacyjnej 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

3.  rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów, ( np. płyta 
hali, wszystkie sektory, sektory A,B,C itd.) 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

4. rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów ( ilość ) 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 
 
c)  instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie im-

prezy masowej, zgodną z Rozporządzeniem, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy 
d)  terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych 

organizowanych cyklicznie 
e) informację o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego: 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 
 
informacje o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa (zastępcy) , w tym jego dane
obejmujące:          w zastępstwie: 
1) Imię i nazwisko:   

...................................................................     ................................................................... 
 
2) Nr PESEL             

...................................................................    ................................................................... 
 
3) Nr telefonu       

...................................................................    ................................................................... 

4) Nr faxu             

...................................................................    ................................................................... 

5) nr Dowodu Osobistego, przez kogo wydany: 

...................................................................    ................................................................... 
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6)  numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych 

określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów 

 ...................................................................    ................................................................... 
 
załącznik nr ..................... (kserokopia zaświadczenia) załącznik nr ..................... (kserokopia zaświadczenia) 

7)  w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania legitymacji kwalifikowanego 
pracownika ochrony fizycznej 

 ...................................................................    ................................................................... 
 
załącznik nr ..................... ( kserokopia licencji)   załącznik nr ..................... ( kserokopia licencji) 
 
g)  informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu 

piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka. 

......................................................................................................................................................................................................... 

h) informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11. 

......................................................................................................................................................................................................... 

i) informację o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, tj. 
– komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej, 

......................................................................................................................................................................................................... 

–  komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy ma-
sowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowa-
nych przez Ministra Obrony Narodowej. 

......................................................................................................................................................................................................... 

j)  program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej 
określający: 

1. warunki uczestnictwa w imprezie masowej 
2. zasady zachowania się osób obecnych na imprezie masowej. 

Załącznik nr ............................. 

k)  regulamin obiektu (terenu) zawierający przepisy wydane przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub zarządzające-
go obiektem lub terenem określające: 

1. zasady wstępu na teren lub obiekt, w tym osób małoletnich, 
2. zasady zachowania się osób obecnych w obiekcie lub na terenie i korzystania przez nie z obiektu lub terenu, 
3. zasady korzystania ze znajdujących się tam urządzeń, 
4. miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. 
5. informacją o sposobie udostępnienia regulaminu obiektu uczestnikom imprezy masowej. 

Załącznik nr ............................. 

l) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej, załącznik nr ………….. 
ł) warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej. 

Załącznik nr ............................. 

V. Informacje o obiekcie, na którym organizowana jest impreza: 
 
a) obiekt, teren (zamknięty, otwarty, otwarty wydzielony, ogrodzony): 

......................................................................................................................................................................................................... 
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b) Właściciel obiektu lub terenu: 

......................................................................................................................................................................................................... 

 
c) Adres ( kod pocztowy): 

......................................................................................................................................................................................................... 

 
d) Telefon: 
 ......................................................................................................................................................................................................... 
 
e) Fax: 

......................................................................................................................................................................................................... 

 
f) Informacja o monitoringu w obiekcie: 

......................................................................................................................................................................................................... 

 
g)  Informacja o ilości miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie (pojemność obiektu – maksymalna dopuszczalna liczba 

osób, które mogą przebywać na obiekcie w trakcie imprezy, pojemność terenu – w przeliczeniu 1 osoba 0,5 metra kwa-
dratowego): 

......................................................................................................................................................................................................... 

 
 

VI. Informacje o imprezie masowej: 
 
a) pełna nazwa imprezy: 

......................................................................................................................................................................................................... 

b) impreza 
1) jednorazowa * 
2) imprezy dla których opracowano terminarz * 
3) cykl imprez w okresie jednego roku * 

* niepotrzebne skreślić 
 
c) Rodzaj imprezy 

1) sportowa 
2) artystyczna 
3) rozrywkowa 

* niepotrzebne skreślić 
 
d) charakterystyka imprezy ( koncert, turniej tańca itp.): 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 
e) termin imprezy: od dnia do dnia ............................................................................................................................................. 
 
f) czas trwania imprezy: od godziny do godziny ........................................................................................................................ 

g) liczbie miejsc udostępnionych dla osób na imprezie masowej ..............................................................................................
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h) informacja o odpłatności za wstęp na imprezę: 

......................................................................................................................................................................................................... 

 
informacja o działalności dodatkowej (handlowej, usługowej, gastronomicznej w tym sprzedaży alkoholu): 

......................................................................................................................................................................................................... 

 
VII.  Dodatkowe informacje o służbie informacyjnej i porządkowej organizatora imprezy masowej oraz zabezpiecze-

niu medycznym: 
 
a) Służby informacyjne organizatora imprezy masowej: 
1) Nazwa firmy:  

......................................................................................................................................................................................................... 

 
2) Adres ( kod pocztowy): 

......................................................................................................................................................................................................... 

 
3) Telefon: 

......................................................................................................................................................................................................... 

4) Fax: 

......................................................................................................................................................................................................... 

b) Służby porządkowe organizatora imprezy masowej: 
 (jeśli służby informacyjne i porządkowe są z jednej firmy nie wypełniamy poniższych punktów 1–4) 
1) Nazwa firmy: 

......................................................................................................................................................................................................... 

 
2) Adres (kod pocztowy): ............................................................................................................................................................... 
 
3) Telefon: 

......................................................................................................................................................................................................... 

4) Fax: 

......................................................................................................................................................................................................... 

 
c) zabezpieczenie medyczne imprezy: 

......................................................................................................................................................................................................... 

 
VIII. Oświadczenia: 

a)  o posiadaniu przez służby porządkowe i informacyjne zaświadczeń potwierdzających ukończenie z wynikiem pozy-
tywnym przeszkolenia o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinny speł-
niać służby informacyjne i porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz 
szczegółowych warunków i sposobu ich działania: 

 
Załącznik nr ............................. 
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b)  o posiadaniu przez służby porządkowe ważnej licencji pracownika ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 lub 27 

z dnia 22.08.1997r. o Ochronie Osób i Mienia (DZ. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221, z 2006r. Nr 104 poz. 708 oraz z 2008r. 
Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112): 

 
Załącznik nr ............................. 
 

IX. Impreza o podwyższonym ryzyku: (* niepotrzebne skreślić) 
 

Tak *          Nie * 
 

X.  W przypadku zakłócenia porządku publicznego w sytuacji gdy działania służby porządkowej organizatora są nie 
skuteczne z wnioskiem do Policji o zaprowadzenie ładu i porządku publicznego na terenie imprezy masowej wy-
stąpi (wskazanie imienne osoby): 

......................................................................................................................................................................................................... 

 
Odprawa sił porządkowych i informacyjnych organizatora odbędzie się: 

miejsce: ........................................................................................................... 

data, godzina: ................................................................................................. 
 
Przedkładając niniejszą dokumentację proszę o wydanie opinii dotyczącej przedmiotowej imprezy masowej. 
 

Organizator 
 
 
Informacje dodatkowe: 
n Wszystkie pola muszą być wypełnione 
 


