
ODPOWIEDZIUALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH 

odmowa wstępu na imprezę masową, stosowanie zakazów, wydawanie zezwoleń i  decyzji zakazujących  oraz decyzji  o przerwaniu imprezy 

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. 2013 poz.  611 j.t. z późn. zm.) 

Organizator 
Organ  

(wójt, burmistrz, prezydent miasta) 

Komendant  

powiatowy (miejski) Policji i PSP,  

 dysponent  zespołów ratownictwa medycznego   

i  państwowy  inspektor sanitarny 

Wojewoda 

1. Odmowa wstępu na imprezę 

masową . 

2. Zakaz uczestniczenia  
w kolejnych imprezach. 

1. Zezwolenia, odmowa wydania. 

2. Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej, decyzja o przerwaniu imprezy masowej 

zezwolenia . 
3. Decyzja o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej. 

1. Wnioskowanie do wójta, burmistrza, 

prezydenta miasta o przerwanie  imprezy 

masowej. 

1. Negatywna  ocena stanu bezpieczeństwa: 

1) decyzja - bez kibiców na całym 

obiekcie lub  w sektorach, 
2) decyzja  zakaz przeprowadzenia na 

terenie województw lub jego części. 

2. Decyzja o przerwaniu imprezy masowej. 

Art. 10 Organizator masowej 

imprezy sportowej, innej niż 
wymieniona w rozdziale 3, 

może odmówić na nią wstępu  

i przebywania osobie, której 
dane znajdują się w bazie 

danych, o której mowa w art. 

37 pkt 2, lub objętej zakazem 
klubowym lub zakazem 

zagranicznym  

Art. 29.   
1. Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni 
przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej. 

3. Organ stwierdza w zezwoleniu, że jest to impreza masowa podwyższonego ryzyka,  

w przypadku gdy wynika to z: 
1)  informacji o przewidywanych zagrożeniach, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 4 lit. b; 

2)  opinii komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji; 

3)  wniosku podmiotu zarządzającego rozgrywkami. 
4. Organ odmawia wydania zezwolenia w przypadku: 

1)  niezłożenia przez organizatora opinii, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2,  

i dokumentów, o których mowa w art. 26; 
2)  niespełnienia przez organizatora obowiązków i wymogów, o których mowa w art. 6 lub  

w art. 13 ust. 2.  
5. Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. Kopię decyzji organ przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 3 dni od dnia jej wydania, podmiotom wymienionym w art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz 
wojewodzie.  

Art. 31.   
5. W przypadku stwierdzenia naruszenia 
warunków bezpieczeństwa imprezy masowej 

przez jej organizatora, podmioty, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 pkt 2, mogą wnioskować do 
organu o jej przerwanie. 

Art. 34.  
1. W przypadku negatywnej oceny stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w 

związku z planowaną lub przeprowadzoną 

imprezą masową wojewoda, w drodze decyzji 
administracyjnej, może: 

1)  zakazać przeprowadzenia imprezy 

masowej z udziałem publiczności na całym 
obiekcie lub w jego wydzielonych sektorach;  

2)  wprowadzić, na czas określony albo 

nieokreślony, zakaz przeprowadzania przez 
organizatora imprez masowych na terenie 

województwa lub jego części. 
Art. 14.   
     1. Organizator meczu piłki 
nożnej może stosować zakaz 

klubowy, polegający na zakazie 

uczestniczenia w kolejnych 
imprezach masowych 

przeprowadzanych przez 

organizatora meczu piłki 
nożnej, nakładany przez tego 

organizatora na osobę, która 

dopuściła się naruszenia 
regulaminu obiektu (terenu) lub 

regulaminu imprezy masowej.. 
  

 1a. Zakaz klubowy, o którym 

mowa w ust. 1, dotyczy 
również kolejnych imprez 

masowych przeprowadzanych z 

udziałem drużyny organizatora 
rozgrywanych poza siedzibą 

organizatora, i może być 

nakładany za naruszenie 
regulaminu obiektu (terenu) lub 

regulaminu imprezy masowej 

prowadzonej z udziałem 
drużyny tego organizatora. 

Art. 34a. 
1. Wojewoda może, w drodze decyzji 
administracyjnej, przerwać imprezę masową, 

jeżeli jej dalszy przebieg może zagrozić życiu 

lub zdrowiu osobom albo mieniu w 
znacznych rozmiarach, a działania 

podejmowane przez organizatora są 

niewystarczające do zapewnienia 
bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

2. Wydając decyzję, wojewoda bierze pod 

uwagę również zagrożenie bezpieczeństwa, 
które może spowodować przerwanie imprezy 

masowej.  

 
3. Decyzji o przerwaniu imprezy masowej 

nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności.  

 

4. O treści decyzji wojewoda zawiadamia 

niezwłocznie organizatora imprezy masowej 
oraz odpowiednie podmioty wymienione w 

art. 25 ust.1 

 
5. Decyzję doręcza się organizatorowi w 

terminie 7 dni od dnia przerwania imprezy 

masowej. 
 

Art. 31.   
1. Organ kontroluje zgodność przebiegu imprezy masowej podwyższonego ryzyka  
z warunkami określonymi w zezwoleniu. 

2. Organ może kontrolować zgodność przebiegu imprezy masowej niebędącej imprezą 

masową podwyższonego ryzyka  z warunkami określonymi w zezwoleniu. 
2a. Wykonując czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, organ może korzystać z sił i 

środków właściwego miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) 

Policji, komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta 
zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego.  

3. Organ w związku z przeprowadzaną kontrolą, o której mowa w ust. 1 i 2, 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, o których mowa w pkt2; 

4)  żądania od osób działających w imieniu i na rzecz organizatora udzielenia informacji  

w formie ustnej i pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli. 
4. 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. 

Art. 32 

Organ wydaje decyzję o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej, jeżeli po wydaniu 
zezwolenia stwierdzi, że zostały naruszone warunki bezpieczeństwa dające podstawę do 

jego wydania. 

 

W. Kuszak  

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzana i Kryzysowego ŚUW w Kielcach 


