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Imię i nazwisko/firma :………………………………                       ….…..……….., dnia …………. rok 

…………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkanie /siedziba:…………………..           

………..…………………………………………………                                                                                                                                

Numer telefonu:………………………………………. 
                                  

                                                                                                           Komendant Miejski/ Powiatowy   
                                                                                                           
        Policji w …………………………. 
 

W N I O S E K 

o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, 

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

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2. ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 Nr 62 poz. 504, Dz. U. z 2013 poz. 611) zwracam się z prośbą o wydanie 

opinii w zakresie organizacji masowej imprezy sportowej/masowej imprezy artystyczno-rozrywkowej 

pod nazwą:………………………………………………………………………………………………………… 

...............................................................................................................................................................… 

...............................................................................................................................................................… 

1.Miejsce, w którym impreza ma się odbyć (adres, nazwa obiektu/terenu, rodzaj obiektu/terenu, 

obiekt zamknięty, teren zamknięty, teren otwarty ..................................................................................... 

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

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

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

2.Pełna nazwa właściciela, użytkownika zarządzającego obiektem / terenem:........................................ 

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

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

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

3.Termin imprezy (data, godziny od-do):................................................................................................... 

4. Przewidywana maksymalna liczba osób obecnych na imprezie:.......................................................... 

5. Dane organizatora lub osoby go reprezentującej (imię nazwisko, adres, nazwa firmy)........................ 

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

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

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

 6.Dane kierownika do spraw bezpieczeństwa (imię, nazwisko, numer PESEL, numer i data wydania 

zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych,  

a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i data wydania licencji 

pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia):……………………………….…………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….…………... 

……………….…………………………………………………………………………….……………………….. 

...............................................................................................................................................................… 
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7.Liczba miejsc udostępnionych dla uczestników imprezy:………………….……………………….…….... 

8.Przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego:…………………………………….. 

………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..……………………………….. 

……………………………………………………………………………………..……………………………….. 

……………………………………………………………………………………..……………………………….. 

9.Liczba członków służby porządkowej oraz służby informacyjnej (w tym pełna nazwa firmy 

wykonującej powyższe zadania, sposób oznakowania, wyposażenia, sposób 

rozmieszczenia):……………………………………………………………….…………………………………. 

………………………………………….…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………….………………………………………………………... 

……………………………………………………………….……………………………………………………... 

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

10.Sposób identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej w przypadku meczu piłki nożnej lub 

imprezy masowej podwyższonego ryzyka:………………..………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 

11.Zainstalowane na obiekcie/terenieurządzenia rejestrujące obraz i dźwięk (typ, rodzaj nazwa): 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….………………………………………………………………...... 

12. Powiadomiono podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku 

o bezpieczeństwie imprez masowych (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie 

nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, 

podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej):…...................................... 

…………………………………………………………………………………………………….………..……..... 

…………………………………………………………………………………………………….……..………..... 

 

….……..……………………….. 

                                                                                                                                            (czytelny podpis składającego wniosek) 

Załączniki:  

Nr 1 Zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt. 2-5 UoBIM, kart-……; 

Nr 2 Plan graficzny obiektu (terenu) zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 lit. a-d UoBIM; kart……; 

Nr 3 instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy 

masowej, kart-…..; 

Nr 4 terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych w przypadku imprez masowych 

organizowanych cyklicznie, kart-….; 

Nr 5 harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich 

tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania, kart-…. 

 

 

-niepotrzebne skreślić 


