
INSTRUKCJA 
DZIAŁANIA ORAZ ZADANIA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH 

PODCZAS ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ „DNI STALOWEJ WOLI 2018” 
 

1. Służby porządkowe wynajęte przez organizatora imprezy masowej działają na 
podstawie Ustawy „O bezpieczeństwie imprez masowych” z dnia 30.03.2009 roku  
Dz. Ust. nr 62, poz. 504 oraz Regulaminu imprezy. 
 
2. Szczegółowe zadania realizowane przez służby porządkowe określa organizator w 
granicach uprawnień tj: 
- zadania wynikające z art. 20 i art. 22 ust. 1 cytowanej ustawy, 
- szczegółowe warunki i sposób działania określone w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 30.08.2011 roku. 
 
3. Służby porządkowe są uprawnione do: 
 
a) Sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie 
masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do 
opuszczenia imprezy masowej. 
b) Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości. 
c) Przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia że osoby 
te wnoszą lub posiadają przedmioty o których mowa w art. 8 ust. 2 cytowanej Ustawy 
to jest broń palną lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki 
odurzające lub substancje psychotropowe. 
d) Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym  
porządek publiczny lub  zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy 
masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku nie wykonania tych 
poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy  masowej. 
e) Ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających 
bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób 
dopuszczających się czynów zabronionych. 
f) Stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych 
technik obrony oraz kajdanek i ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia 
dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, 
służby informacyjnej lub inna osobę oraz niewykonywania poleceń o których mowa w 
punkcie 3 lit. a – d, na zasadach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 22.08.1997 
roku „O ochronie osób i mienia”. 
 
4. Służby porządkowe są obowiązane: 
a) Odmówić wstępu na imprezę masową: 
-   osobie wobec zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową; 
- zobowiązujące do powstrzymania się do przebywania w miejscach 
przeprowadzenia imprez masowych, wydane przez Sąd wobec skazanego w związku 
z warunkowym zawieszeniem wykonywania kary pozbawienia wolności albo wobec 
nieletniego na podstawie art. 6 pkt.2 Ustawy z dnia 26.10.1982 roku „O 
postępowaniu w sprawach nieletnich”; 
- osobie wobec której został wydany zakaz zagraniczny; 
- osobie wobec której został wydany zakaz klubowy; 



- osobie odmawiającej poddania się czynnością o których mowa w punkcie 3 lit. a – 
c; 
- osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 
psychotropowych lub innych podobnie działających środków;  
- osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, środki lub 
substancje o których mowa w art. 8 ust. 2 Ustawy to jest broń lub inne niebezpieczne 
przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiału pożarowo  
niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe; 
- osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób 
stwarzającej  zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 
b) Usunąć z miejsca imprezy masowej osoby, które swoim zachowanie zakłócają 
porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu) lub 
regulaminem imprezy masowej. 
c) Usunąć z miejsca przeprowadzenia imprezy masowej osoby, o których mowa w 
punkcie 4.1 lit a – c. 
 
5. Służba porządkowa wykonując powierzone zadania ściśle współpracuje z innymi 
podmiotami działającymi na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, ładu i porządku 
publicznego oraz ochrony mienia. 
 
6. Służba porządkowa wykonując zadania zobowiązana jest występować w 
jednolitym ubiorze oraz posiadać umieszczone w widocznym miejscu identyfikatory 
zgodnie z wymogami art. 21 ust. 2 cytowanej Ustawy 
 
7. Czynności wykonywane przez służbę porządkową w związku z zapewnieniem 
bezpieczeństwa na imprezie masowej, powinny być wykonywane w sposób 
zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w 
stosunku do której zostały podjęte 

 
8. Służby porządkowe wykonując powierzone zadania działają w oparciu o 
szczegółowy pisemny i graficzny Plan zabezpieczenia, zatwierdzony przez 
organizatora. Kopie Planu zabezpieczenia przesyłane są właściwej terytorialnie 
Komendzie Policji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUKCJA 
DZIAŁANIA ORAZ ZADANIA SŁUŻB INFORMACYJNYCH 

PODCZAS ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ „DNI STALOWEJ WOLI 2018” 
 

1. Służby informacyjne wynajęte przez organizatora imprezy masowej działają na 
podstawie Ustawy „O bezpieczeństwie imprez masowych” z dnia 30.03.2009 roku 
Dz. Ust. nr 62,poz. 504 oraz Regulaminu imprezy. 
 
2. Szczegółowe zadania realizowane przez służby informacyjnej określa organizator 
w granicach uprawnień tj.: 
- zadania wynikające z art. 20 i art. 22 ust. 1 cytowanej ustawy, 
- szczegółowe warunki i sposób działania określone w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 30.08.2011 roku. 
 
3. Służby informacyjne są uprawnione do: 
a) Sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie 
masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do 
opuszczenia imprezy masowej. 
b) Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości. 
c) Przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia że osoby 
te wnoszą lub posiadają przedmioty o których mowa w art. 8 ust. 2 cytowanej Ustawy 
to jest broń palną lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki 
odurzające lub substancje psychotropowe. 
d) Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 
zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem 
obiektu (terenu), a w przypadku nie wykonania tych poleceń – wezwania ich do 
opuszczenia imprezy masowej. 
e) Ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających 
bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób 
dopuszczających się czynów zabronionych. 
 
4. Służby informacyjne są obowiązane do: 
a) Informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych 
przez organizatora lub służby ratownicze. 
b) Informowania o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i 
sanitarnych. 
c) Nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie 
masowej. 
d) Niedopuszczania osób uczestniczących w imprezie masowej do miejsc 
nieprzeznaczonych dla publiczności. 
e) Niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania 
niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb 
porządkowych. 
f) Obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania 
nadmiernemu zagęszczeniu osób. 
g) Pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu 
imprezy masowej. 
h) Reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie masowej. 



5. Służba informacyjna wykonując powierzone zadania ściśle współpracuje z innymi 
podmiotami działającymi na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, ładu i porządku 
publicznego oraz ochrony mienia.  
 
6. Służba informacyjna wykonując zadania zobowiązana jest występować w 
jednolitym ubiorze oraz posiadać umieszczone w widocznym miejscu identyfikatory 
zgodnie z wymogami art. 21 ust. 2 cytowanej Ustawy. 
 
7. Czynności wykonywane przez służbę informacyjną w związku z zapewnieniem 
bezpieczeństwa na imprezie masowej, powinny być wykonywane w sposób 
zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w 
stosunku do której zostały podjęte. 
 
8. Służby porządkowe wykonując powierzone zadania działają w oparciu o 
szczegółowy pisemny i graficzny Plan zabezpieczenia, zatwierdzony przez 
organizatora. Kopie Planu zabezpieczenia przesyłane są właściwej terytorialnie 
Komendzie Policji. 
 


