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ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 

Podstawa prawna 
� Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. rok  

2015 poz. 2139 z późn. zm.) 

Sposób załatwienia 
sprawy 

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. 
Termin rozpatrzenia wniosku uzależniony jest od prawidłowego i kompletnego 
przedstawienia dokumentów.  

 
Wymagane  
dokumenty 

 
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej należy złożyć 
nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.  
Do wniosku należy  
załączyć: 
1. Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji 
2. Opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy 
masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu/terenu oraz przewidywanych 
zagrożeniach od: 
a) Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku 
b) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku 
c) dysponenta zespołów ratownictwa medycznego. 
d) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku. 
3. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza 
masowa, wraz z jego opisem zawierającym: 
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) informację 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. 
4. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego 
zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej (instrukcja powinna zawierać elementy 
określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 
sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania 
pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej Dz. 
U. z 2009r. Nr 135 poz. 1113). 
5. Informacja o: 
a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej (liczba miejsc dla osób na imprezie 
masowej udostępniona przez organizatora, ustalona na podstawie przepisów prawa  
budowlanego i przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej),  
b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby 
porządkowej oraz służby informacyjnej (przy ustalaniu liczby służby porządkowej i 
służby  
informacyjnej bierze się pod uwagę liczbę miejsc dla osób na imprezie masowej 
udostępnioną przez organizatora), 
d) osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane 
obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL – o ile został nadany, numer i datę wydania 



zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa 
imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka  
dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 
(należy załączyć kserokopię zaświadczenia). 
6. Pisemna instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby                        
i informacyjnej. 
7. Informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk służących 
do utrwalania przebiegu imprezy masowej (Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania 
przebiegu imprezy masowej Dz. U. z 2011 r. Nr 16 poz. 73). 
8. Regulamin obiektu (terenu) wraz z informacją o sposobie  
udostępnienia go uczestnikom imprezy. 
9. Program i regulamin imprezy (zawierający warunki uczestnictwa i zasady 
zachowania się osób na niej obecnych) wraz z informacją o sposobie udostępnienia go 
uczestnikom  
imprezy. 
10. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu 
imprezy masowej. 
11. Informacja o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, 
podawane lub spożywane napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 3,5 % alkoholu  
(również w formie graficznej). 
12. Zgoda właściciela (zarządcy) obiektu /terenu na przeprowadzenie imprezy masowej. 
13. Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz 
harmonogram opuszczenia przez nich obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy 
masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania. 
14. Informację o zawiadomieniu Komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku 
przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej. 
15. Informację o zawiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej 
Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach 
będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub 
nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. 
16. Polisa ubezpieczeniowa (w przypadku imprezy, na którą wstęp jest odpłatny). 
17. Informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie 
masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego  
ryzyka. 
18. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych  
–w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie. 
We wniosku należy określić także: 
-nazwę i rodzaj imprezy masowej tzn. czy jest to impreza artystyczno-rozrywkowa, 
sportowa, mecz piłki nożnej; 
-czy przedmiotowa impreza należy/nie należy do imprez o podwyższonym ryzyku; 
-czy wstęp na imprezę jest odpłaty/nieodpłatny. 
Opinie, o których mowa w pkt 2 oraz instrukcję, o której mowa w pkt 4 organizator 
dołącza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem 
rozpoczęcia imprezy masowej. Opinie, o których mowa w pkt 2 zachowują ważność 
przez okres 6 miesięcy od dnia ich wydania 

Opłaty  

 
� 82 zł – Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 

rok 2015 poz. 783 z późn. zm.) 
 

Termin załatwienia 
sprawy   

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

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w terminie 14 dni od daty 
otrzymania zezwolenia  

Komórka  
odpowiedzialna  

Samodzielne stanowisko d/s działalności gospodarczej, spraw społecznych promocji  
Miasta i Gminy ochrony zdrowia oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Urszula Lech-Inglot 
tel. 642 31 42  wew. 20 
(II piętro, pokój nr 32) 
 



Inne informacje  

Przez organizatora imprezy masowej należy rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną  
lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą 
imprezę masową. W przypadku niezłożenia przez organizatora opinii, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 pkt 2 i dokumentów, o których mowa w art. 26 oraz niespełnienia przez 
organizatora obowiązków i wymogów, o których mowa w art. 6 lub art. 13 ust. 2 
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. organ odmawia 
wydania zezwolenia. 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 warunkami określonymi w zezwoleniu. W przypadku 
stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków określonych w zezwoleniu, 
organ wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor 
natychmiastowej wykonalności. Jeżeli po wydaniu zezwolenia organ stwierdzi, że 
zostały naruszone warunki bezpieczeństwa wydaje decyzję o zakazie przeprowadzenia 
imprezy masowej. 
 

Opracował: Urszula Lech-Inglot – Inspektor – 29.06.2016 r. 
Sprawdził: Teresa Argasińska – Sekretarz Miasta i Gminy – 29.06.2016 
Zatwierdził: Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga – 29.06.2016 r. 

 


