
....................................................    ............................................. 
        (nazwa organizatora imprezy)              (miejscowość, data)  

................................................... 
             (adres, telefon, faks) 
 

       KOMENDANT MIEJSKI 
POLICJI  w SUWAŁKACH 

 
 
 Na podstawie art. 25, ust. 1, pkt. 2 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie 

imprez masowych (Dz.U. z 2009 nr 62, poz. 504 – tekst jednolity) proszę o wydanie opinii o 

niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, 

zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach. 

dotyczącej organizacji imprezy masowej pn. .......................................................... która 

odbędzie się   

(nazwa imprezy masowej)  

dnia............................... 200......r. w godz.. ................na terenie/w obiekcie*.............................. 

        ( data imprezy masowej)                                                        (nazwa terenu, obiektu) 

....................................w miejscowości ................................................... . Impreza będzie miała  

(nazwa miejscowości)  

charakter imprezy sportowej*, artystyczno-rozrywkowej*, meczu piłki nożnej*. 

 Jednoczenie informuję, że: 

1.  Regulamin obiektu, regulamin imprezy masowej i program imprezy będzie 

udostępniony  uczestnikom poprzez  ..............................................................................

      (opisać sposób udostępnienia) 
......................................................................................................................................................................................... 

2. Liczba miejsc w obiekcie/na terenie*1  którym jest organizowana impreza wynosi 

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

(podać liczbę miejsc) 

3. Przewidujemy, że na imprezie będzie obecna następująca liczba 

osób.................................. . 

(wpisać liczbę osób) 

4. W czasie trwania imprezy przewidujemy/nie przewidujemy* wystąpienia zagrożeń 

związanych z zakłóceniem porządku publicznego ......................................................... 

          (wymienić rodzaj zagrożeń) 

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

5. Organizowana impreza będzie/ nie będzie* imprezą o podwyższonym ryzyku. 

 

 

                                                 
1 Przelicznik -  dwie osoby na jeden metr 2  



6. Identyfikacja osób na imprezie o podwyższonym ryzyku będzie zapewniona poprzez2 
.......................................................................................................................................... 

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

(określić sposób identyfikacji) 
7.  Osobą reprezentującą organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób 

uczestniczących w imprezie masowej jest........................................................................ 

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

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

(imię i nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników 

ds. bezpieczeństwa, w przypadku imprezy podwyższonego ryzyka datę wydania i numer oraz  stopień licencji 

pracownika ochrony fizycznej, numer telefonu) 

 

8. Imprezę masową zabezpieczać będzie ………….pracowników służby porządkowej 

Agencji Ochrony …………………….. ubranych …………… ………………………. 

……………………………… oraz ……………. pracowników służb informacyjnych 

ubranych w ………………………………………………………………………..…… 

………………………………………. rozmieszczonych zgodnie z informacjami 

zawartymi w dołączonym planie graficznym. 

Służby porządkowe wyposażone będą w: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………   

9. Na terenie/w obiekcie* są zainstalowane/ brak jest* urządzenia(eń) rejestrujących 

obraz i dźwięk.  

10. Osobą odpowiedzialną z ramienia organizatora jest ........................................................  

(imię i nazwisko, telefon) 

 

 

 

        

            

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

(podpis organizatora) 

 

 

 

                                                 
2 Wypełnić tylko przy imprezie sportowej o podwyższonym ryzyku  organizowanej na stadionie lub hali 
sportowej. 
 



 

W załączeniu: 

1. Graficzny plan, obiektu lub terenu na którym ma odbyć się impreza masowa wraz z opisem (zgodnie z 

art.26, ust. 1, pkt 1, ppkt  a, b, c, d  Ustawy z dn. 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych). 

2. Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu 

i czasie imprezy masowej. (zgodnie z art.26, ust. 1, pkt 2, Ustawy z dn. 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych). 

3. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych (w przypadku 

imprez masowych organizowanych cyklicznie)* 

4. Program i regulamin imprezy masowej, (zgodnie z art.25, ust. 2, pkt 2 Ustawy z dn. 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych). 

5. Regulamin obiektu / terenu (zgodnie z art.25, ust. 2, pkt 3 Ustawy z dn. 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych). 

6. Instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej (zgodnie z art.25, ust. 2, 

pkt  4 Ustawy z dn. 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych).  

7. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej 

(zgodnie z art.25, ust. 2, pkt 5 Ustawy z dn. 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych) 

8. Harmonogram udostępniania obiektu – jeżeli jest wymagalny(zgodnie z art.26, ust. 1, pkt 9 Ustawy z 

dn. 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych). 

9. informacji o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1, pkt. 3 – w przypadku 

przeprowadzenia imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie 

jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony 

Narodowej3. 

 

  

                                                 
3 Dołączyć w przypadku organizacji imprezy na terenach przygranicznych lub będących w zarządzie tej 
jednostki 
* niepotrzebne skreślić. 


