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BEZPIECZEŃSTWO  SANITARNE  

IMPREZ  MASOWYCH 



REGULACJE  PRAWNE 

Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) w art. 1 określa: 

 

 

 

 zasady postępowania konieczne do zapewnienia 
bezpieczeństwa imprez masowych;  

 warunki bezpieczeństwa imprez masowych; 

 zasady i tryb wydawania zezwoleń na 
przeprowadzenie imprez masowych; 

 zasady gromadzenia i przetwarzania informacji 
dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych; 

 zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody 
wyrządzone w związku ze zorganizowaniem imprez 
masowych. 

 



DEFINICJE IMPREZY MASOWEJ 

Art. 3 W rozumieniu ustawy imprezą masową jest: 
 impreza o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne 

oglądanie przekazu telewizyjnego, która ma się odbyć: 
 na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie,  

na których liczba miejsc udostępnionych* wynosi nie mniej niż 1000; 

 w hali sportowej lub w innym budynku, w których liczba miejsc udostępnionych* wynosi nie 
mniej niż 500; 

 

 impreza sportowa mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub 
popularyzowanie kultury fizycznej – organizowana: 

 na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba miejsc 
udostępnionych* wynosi nie mniej niż 1000; 

 w hali sportowej lub w innym budynku, w których liczba miejsc udostępnionych* wynosi nie 
mniej niż 300, 

 na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba miejsc 
udostępnionych* wynosi nie mniej niż 1000; 

 

 mecz piłki nożnej mający na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej –  
organizowany na stadionie lub w innym obiekcie sportowym,  
na którym liczba miejsc udostępnionych* wynosi nie mniej niż 1000. 

* liczba miejsc ustalona przez organizatora zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami dotyczącymi ochrony 
przeciwpożarowej 



DEFINICJE DO IMPREZY MASOWEJ 

Art. 3 W rozumieniu ustawy: 

 impreza masowa podwyższonego ryzyka – należy przez to rozumieć imprezę 

masową, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych 

zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania 

osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji; 

 



POSTĘPOWANIE ZGODNE Z KPA 

Art. 4 

Postępowanie w sprawach określonych w ustawie,  

z wyłączeniem art. 14 [zakaz klubowy], prowadzi się zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 

1071 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej. 

 

 

 



BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH 

Art. 5 ust. 1 

Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu  

i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.  

Art. 5 ust. 2 

Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie 

przez organizatora wymogów  

w zakresie: 

1) zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w 

imprezie; 

2) ochrony porządku publicznego; 

3) zabezpieczenia pod względem medycznym; 

4) zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego 

obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom 

instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi. 



OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

 zaplecze higieniczno – sanitarne; 

 wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb 

ratowniczych i Policji; 

 warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział  

w zabezpieczeniu imprezy masowej; 

 sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy 

masowej w zakresie działań ratowniczo – gaśniczych; 

 wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej. 

 

 

 spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego,  

w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej; 

 udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika 

do spraw bezpieczeństwa; 

 pomoc medyczną; 

Art. 6 ust. 1 Organizator zapewnia: 



ZEZWOLENIE 

wydanie zezwolenia  

lub odmowa przez organ,  

tzn. wójta/burmistrza/  

prezydenta miasta 

7 dni przed 

 wydanie opinii przez właściwych 
miejscowo: 

 komendanta powiatowego Policji,  

komendanta powiatowego PSP,  

dysponenta zespołów ratownictwa 
medycznego  

państwowego inspektora 
sanitarnego 

14 dni przed 

  wniosek do organu  
o wydanie zezwolenia 

 

 wniosek do właściwych 
miejscowo:  

komendanta powiatowego 
Policji,  

komendanta powiatowego PSP,  

dysponenta zespołów 
ratownictwa medycznego  

państwowego inspektora 
sanitarnego 

30 dni przed 

Art. 24 Zezwolenie w drodze decyzji na przeprowadzenie imprezy 

masowej wydaje wójt/burmistrz/prezydent miasta, właściwy ze  

względu na miejsce imprezy masowej. 

Art. 25 ust. 1 

 



OPINIA 

Art. 25. ust. 2 Do wniosku o wydanie opinii organizator musi dołączyć: 

1) dokumentację i informacje (m.in. graficzny plan obiektu, instrukcję  

w przypadku pożaru lub innego zagrożenia, terminarz imprezy, liczbę miejsc, 

przewidywane zagrożenia, o liczbie i organizacji służby porządkowej  

i informacyjnej, o osobie wyznaczonej na kierownika ds. bezpieczeństwa, sposób 

identyfikacji osób uczestniczących w imprezie, harmonogram udostępniania i 

opuszczania obiektu, urządzeniach rejestrujących obraz  

i dźwięk);  

2) program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie 

udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej; 

 

 
3) regulamin obiektu (terenu) ,wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy 

masowej; 

 

4) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej; 

 

5) warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej. 



GRAFICZNY PLAN OBIEKTU 

Art. 26 ust. 1 Graficzny plan obiektu powinien obejmować: 
 

a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, 

dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji, 

 

b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów 

przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, 

 

c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i 

energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników 

obiektu lub terenu, 

 

d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, 

rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich 

według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów. 

 

 



WNIOSEK  O  WYDANIE  ZEZWOLENIA 

WZÓR  

WNIOSKU 

 



OPINIA SANITARNA 

Państwowy Inspektor Sanitarny wydaje opinię sanitarną  
w sprawie imprezy masowej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 

 

Opinia  jest obligatoryjnym dokumentem dołączanym do wniosku  
o wydanie zezwolenia i musi być dostarczona do organu niezwłocznie,  
nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej. 

Opinia zachowuje ważność przez 6 miesięcy od dnia jej wydania. 
 

 

 

 

 

 

Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego 

samego organizatora w tych samych obiektach (terenach) 

umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej, co 

najmniej 2 razy w roku lub są to imprezy masowe, dla których 

opracowano terminarz imprez masowych organizowanych 

cyklicznie, organ wydaje zezwolenie na przeprowadzenie 

wskazanej przez organizatora liczby imprez masowych lub 

ich przeprowadzenie w okresie jednego roku. 

 



LICZBA OPINII PPIS WYDANYCH  

W 2011R.  

Lp.
Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w:

Liczba wydanych 

opinii w sprawie 

imprez masowych

1. Drezdenku 3

2. Gorzowie Wlkp. 20

3. Krośnie Odrzańskim 12

4. Międzyrzeczu 1

5. Nowej Soli 3

6. Słubicach 6

7. Sulęcinie 0

8. Świebodzinie 6

9. Zielonej Górze 37

10. Żaganiu 1

11. Żarach 3

92RAZEM



ZEZWOLENIE – DECYZJA 

Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie  
co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy 
masowej. 

 

 
 Zezwolenie zawiera: 

1) nazwę organizatora; 

2) określenie rodzaju imprezy masowej; 

3) nazwę imprezy masowej; 

4) warunki przeprowadzenia imprezy masowej, w tym: 
a) miejsce jej przeprowadzenia, 

b) czas jej rozpoczęcia i zakończenia, 

c) maksymalną liczbę osób, które mogą w niej uczestniczyć, 

d) liczbę członków służby porządkowej oraz służby informacyjnej,  

e) informację o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 



ZEZWOLENIE – DECYZJA 

WZÓR  

DECYZJI 



KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA  

Organ kontroluje zgodność przebiegu imprezy masowej podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi  
w zezwoleniu. 

Organ może kontrolować zgodność przebiegu imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka z 
warunkami określonymi w zezwoleniu. 

 Wykonując czynności organ może korzystać z sił i środków właściwego miejscowo: komendanta powiatowego Policji, 
komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego 
inspektora sanitarnego. 

Organ w związku z przeprowadzaną kontrolą ma prawo do: 

1) żądania od organizatora informacji, dokumentów i danych, niezbędnych do sprawowania kontroli; 

2) swobodnego wstępu do miejsca przeprowadzania imprezy masowej i innych pomieszczeń związanych bezpośrednio z 
przeprowadzaniem imprezy masowej; 

3) przeprowadzania lustracji miejsc; 

4) żądania od osób działających w imieniu i na rzecz organizatora udzielenia informacji w formie ustnej i pisemnej  
w zakresie przeprowadzanej kontroli. 

 

W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków określonych w zezwoleniu, organ wydaje decyzję o 
przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności, o czym niezwłocznie powiadamia 
właściwego wojewodę. Decyzję doręcza się organizatorowi w terminie 7 dni od dnia przerwania imprezy. 

 

 W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków bezpieczeństwa imprezy masowej przez jej organizatora, podmioty, tj.: 
komendant powiatowy Policji, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, dysponent zespołów ratownictwa 
medycznego i państwowy inspektor sanitarny, mogą wnioskować do organu o jej przerwanie. 

 

 

 

 
 

 

Art. 31 



PRZEPISY KARNE 

Art. 58 

1. Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub 

niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją 

wbrew wydanemu zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 

stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

2. Kto, organizując imprezę masową, nie zachowuje wymogów  

i warunków bezpieczeństwa określonych w art. 5 ust. 2 lub  

w art. 6 ust. 1, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych. 

3. Tej samej karze podlega, kto będąc członkiem służby porządkowej lub 

służby informacyjnej, przekraczając swoje uprawnienia lub 

niedopełniając obowiązków powoduje zagrożenie bezpieczeństwa 

imprezy masowej. 



USTAWA O PAŃSTWOWEJ  

INSPEKCJI SANITARNEJ 

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) 
 

Art. 4 ust. 1 pkt 2 

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie 

bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów 

określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności 

dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, 

zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, 

ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, 

lotniczego i morskiego; 
 

Art. 5 pkt 8 

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie 

zapobiegania i zwalczania chorób (…) należy kierowanie akcją sanitarną 

przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach. 
 



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 

Brak stałej infrastruktury sanitarnej stwarza poważne problemy higieniczne i jest 

szczególnie odczuwalny na terenach o wzmożonym ruchu turystycznym bądź 

przy organizowaniu imprez.  

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. 

Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 
§ 87 

1. Ustępy publiczne należy sytuować na terenach wyposażonych w sieć wodociągową  

i kanalizacyjną. 

2. Dopuszcza się sytuowanie ustępów publicznych na terenach nieskanalizowanych, 

jako budynki wolno stojące ze szczelnymi zbiornikami nieczystości. 

3. Dopuszcza się sytuowanie tymczasowych, nieskanalizowanych ustępów 

publicznych na terenach skanalizowanych, za zgodą właściwego terenowo 

państwowego inspektora sanitarnego. 

6. W ustępie publicznym co najmniej jedna kabina powinna być przystosowana do 

potrzeb osób niepełnosprawnych (…). 



PRZYJMOWANE NORMY  

DLA KABIN USTĘPOWYCH 

a) do 1 tys. osób – 1 kabina na 250 osób; 

b) od 1 tys. do 10 tys. osób – jak w pkt a) i dodatkowo 1  kabina 

na 750 osób, np. dla 5 tys. osób  [20 + 7 = 27 kabin ustępowych]; 

c) powyżej 10 tys. osób – jak w pkt b) i dodatkowo 1 kabina na 

1000 osób, np. dla 20 tys. osób [80 + 27 + 20 = 127 kabin 

ustępowych].  

 

 
Liczba ustępów publicznych na terenie województwa lubuskiego w 2011r.  

wynosiła 53. 

 

 

 



LICZBA USTĘPÓW PUBLICZNYCH WEDŁUG EWIDENCJI ORGANÓW 

PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 

LUBUSKIEGO W LATACH 2006 – 2011 Z PODZIAŁEM NA MIASTO I WIEŚ 
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NOWE ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ZDROWIA 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 

2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy 

masowej (Dz. U. z 2012r., poz. 181) 

 

przepisy tego rozporządzenia stosuje się do 

zabezpieczenia medycznego imprez masowych 

organizowanych od dnia 1 kwietnia 2012r.  



WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI 

DLA PODMIOTÓW PRODUKUJĄCYCH  

I WPROWADZAJĄCYCH DO OBROTU ŚRODKI SPOŻYWCZE, 

BIORĄCYCH UDZIAŁ  

W IMPREZACH MASOWYCH 

 



REGULACJE PRAWNE  

Wymagania dotyczące ruchomych i/lub tymczasowych pomieszczeń zostały 

określone  

w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

29 kwietnia 2004r.  

w sprawie higieny środków spożywczych.  

Każdy podmiot produkujący żywność i wprowadzający do obrotu 

środki spożywcze zobowiązany jest do spełnienia wszystkich 

wymagań koniecznych do zapewnienia ich właściwej jakości 

zdrowotnej, w tym  właściwego stanu sanitarno – technicznego 

pomieszczeń zakładu i ich wyposażenia oraz stanu zdrowia osób 

biorących udział w obrocie; 

Operatorzy rynku żywnościowego odpowiadają za bezpieczeństwo 

produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności. 
 
.  



OBOWIĄZUJĄCE WYMAGANIA 

Pomieszczenia i automaty uliczne powinny być tak usytuowane, 
zaprojektowane i skonstruowane oraz utrzymywane w czystości i dobrym 
stanie i kondycji technicznej, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia,  
w szczególności przez zwierzęta i szkodniki: 

 muszą być dostępne odpowiednie urządzenia, aby utrzymać właściwą 
higienę personelu (włącznie ze sprzętem do higienicznego mycia i 
suszenia rąk, higienicznymi urządzeniami sanitarnymi.; 

 powierzchnie, narzędzia do pracy i sprzęt w kontakcie  
z żywnością muszą być w dobrym stanie, łatwe do czyszczenia; 

 należy zapewnić odpowiednią ilość gorącej i/lub zimnej wody pitnej; 

 należy zapewnić odpowiednie warunki i/lub udogodnienia dla 
higienicznego składowania i usuwania odpadów płynnych i stałych; 

 należy zapewnić odpowiednie warunki dla utrzymywania  
i monitorowania właściwych warunków termicznych żywności; 

 środki spożywcze muszą być tak umieszczone, aby unikać, na tyle, na ile 
jest to rozsądnie ryzyka zanieczyszczenia. 

 



DZIAŁALNOŚĆ  OKAZJONALNA 

Działalność okazjonalna, obejmująca przygotowywanie, 
przechowywanie i serwowanie żywności przez osoby 
fizyczne w trakcie imprez (jarmarki, święta kościelne, 
szkolne, miejskie, wiejskie, zorganizowane akcje 
dobroczynne obejmujące wolontariuszy), gdzie żywność jest 
przygotowywana czasami, sporadycznie i na małą skalę nie 
jest uznawana za działalność przedsiębiorstwa podlegającą 
wymaganiom prawodawstwa higienicznego Wspólnoty.  

Powyższe działania nie są objęte wymaganiami 
załącznika II do rozporządzenia 852/2004, 
jednakże bez względu na rodzaj wprowadzanej do 
obrotu żywności podczas imprez masowych, 
organizator jest odpowiedzialny za zapewnienie 
warunków do jej higienicznej promocji lub 
sprzedaży. 



PRZEPISY KARNE 

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia  

(Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) 

 

Dział VIII Przepisy karne i kary pieniężne 

Rozdział 1 i 2 



KODEKS WYKROCZEŃ 

Rozdział XIII  

Wykroczenia przeciwko zdrowiu 
Art. 109. § 1. Kto: 

1) zanieczyszcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, lub 

2) dostarcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, nie spełniając wymagań określonych  

w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, lub 

3) nie będąc do tego uprawnionym, dostarcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w myśl 

przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

podlega karze grzywny albo karze nagany. 

§ 3. Tej samej karze podlega, kto umyślnie zanieczyszcza wodę w pływalni, kąpielisku lub w innym 

obiekcie o podobnym przeznaczeniu lub dostarcza do tych obiektów wodę niespełniającą wymagań 

określonych w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

 

Art. 110. Kto zatrudnia przy pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na 

inne osoby, osobę, która ze względu na stan zdrowia potwierdzony aktualnymi badaniami dla celów 

sanitarno - epidemiologicznych, w rozumieniu przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi, nie może być zatrudniona przy tego rodzaju pracy lub której stan zdrowia 

utrudnia utrzymanie higieny osobistej, podlega karze grzywny. 

 

 



Rozdział XIII  

Wykroczenia przeciwko zdrowiu 
 

Art. 111. § 1. Kto nie dopełnia obowiązku zapewnienia należytego stanu sanitarnego, zwłaszcza w zakresie 

utrzymania czystości oraz używania przez pracowników wymaganego ubioru: 

1) w zakładzie produkującym lub wprowadzającym do obrotu środki spożywcze, podlega karze grzywny. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie zachowuje należytej czystości w produkcji lub w obrocie środkami 

spożywczymi. 

 

Art. 113. Kto nie zachowuje należytej czystości przy świadczeniu usług w zakładach żywienia zbiorowego 

(…) albo kto dopuszcza do takich czynności osobę dotkniętą chorobą zakaźną, podlega karze grzywny. 

 

 

Art. 114. Kto odmawia udzielenia organowi służby zdrowia wyjaśnień mogących mieć znaczenie dla wykrycia 

gruźlicy, choroby wenerycznej lub innej choroby zakaźnej lub źródła zakażenia albo dla zapobiegania 

szerzeniu się takich chorób, podlega karze grzywny albo karze nagany. 

 

 

Art. 117. § 1. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje 

swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu 

zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny  

do 1.500 złotych albo karze nagany. 

 

§ 2. Tej samej karze podlega przewoźnik obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków 

higieny, który nie utrzymuje środka transportu we właściwym stanie sanitarnym. 

 

KODEKS WYKROCZEŃ 



DZIĘKUJĘ 


