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 Praca to mówi o tym jak według polskiego prawa powinna być 

zorganizowana impreza masowa od strony zabezpieczenia medycznego.  

W sposób przejrzysty przekazuje najważniejsze informacje tak aby 

czytelnik mógł zrozumieć trudne przepisy prawne .  Pierwszy rozdział 

opisuje samą definicje imprezy masowej,  aby zrozumieć kiedy 

spotkanie dużej rzeszy ludzi traktowane jest jako impreza masowa. 

Kolejny rozdział  opisuje kwestie organizacyjne i zasady jakie muszą być 

spełnione aby impreza masowa mogła się odbyć. Ostatni rozdział to 

przykład wzorcowej organizacji  Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej z 

2012 roku w Polsce.  
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1. Wstęp 
W ostatnich latach w Polsce co roku 
organizowanych jest coraz więcej imprez 
masowych. Polacy są liderami w ich w organizacji. 
Sam temat przygotowań i przepisów prawnych 
regulujących zasady organizacji imprez masowych 
jest bardzo rozległy i niezwykle ciekawy. 
Organizację imprez dokładnie opisują ustawy i 
rozporządzenia wydane przez uprawnione do 
tego podmioty. Jest niezwykle istotnym, aby 
spotkania te był bezpieczne i  w razie potrzeby 
zapewniały odpowiednie zaplecze medyczne, 
które zagwarantuje pomoc medyczną na 
najwyższym poziome uczestnikom imprez 
masowych. 
Dla większości osób zrozumienie aktów prawnych 
jest trudne, ponieważ nie są one pisane w 
zrozumiały sposób. W swojej pracy  postaram się 
w sposób przejrzysty i zrozumiały dla każdego 
człowieka opisać, jak według polskiego prawa 
organizowane są imprezy masowe. Wiedza na ten 
temat pozwoli nam  poczuć się bezpieczniej i 
pewniej w czasie, coraz to liczniejszych wydarzeń. 
Opiszę tu również nasze prawa, wynikające z 
udziału w imprezach masowych, też i obowiązki, 
których musimy przestrzegać, by uczynić nasz 
udział bezpiecznym.  Wszystko to razem pomoże 
w lepszym  przebiegu dużych zgromadzeń i uczyni 
imprezy masowe bardziej atrakcyjne, szczególnie 
biorąc pod uwagę, że już wkrótce w Krakowie 
będą organizowane Światowe Dni Młodzieży. 
 

2. Rozdział 1  
1.1 Definicja 
Aby zacząć traktować spotkanie dużej rzeszy 
ludzi jak imprezę masową, należy w pierwszej 
kolejności zastanowić się kiedy w ogóle 
mówimy o takim zgromadzeniu jako 
masowym. Polskie prawo nie definiuje 
dokładnie imprezy masowej, krótko podaje, że 
jest to impreza artystyczno-rozrywkowa albo 
impreza sportowa, w tym mecz piłki nożnej. 
Podkreśla również, że są to imprezy zarówno 
organizowane w obiektach otwartych, oraz w 
pomieszczeniach zamkniętych. Ustawa jednak 
dokładniej mówi o tym jakich imprez nie 
należy traktować jako masowych. 
Wymienione są . „spotkania w teatrach, 
kinach, operetkach, galeriach handlowych, 
bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki 
lub w innych podobnych obiektach, 
organizowanych w szkołach i placówkach 
oświatowych przez zarządzających tymi 
szkołami i placówkami, sportowych 
organizowanych dla sportowców 
niepełnosprawnych, sportu powszechnego o 
charakterze rekreacji ruchowej, 

ogólnodostępnym i nieodpłatnym, 
organizowanych na terenie otwartym, 
zamkniętych organizowanych przez 
pracodawców dla ich pracowników– jeżeli 
rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu 
obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć.”. 
Aby lepiej zrozumieć kiedy traktujemy 
spotkanie dużej liczby ludzi jako imprezę 
masową należy uwzględnić na jakim terenie 
lub obiekcie będzie ona organizowana.  
 
Od ustawy są również pewne odstępstwa. 
Mianowicie nie dotyczą one imprez 
organizowanych przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a także 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, oraz Sportu i Turystyki. 
 
1.2. Podstawowe zasady organizacji imprezy        
masowej 
 
Zezwolenie o przeprowadzeniu imprezy 
masowej podejmuje odpowiedni do tego 
podmiot , którym jest burmistrz , wójt, 
prezydent miasta.  Jest ono wydawane na 
drodze decyzji.  
Nad całością organizacji imprezy masowej 
czuwa jej organizator. Jest to osoba fizyczna 
lub jednostka organizacyjna, która nie ma 
osobowości prawnej, przeprowadzająca 
imprezę masową.  
Aby impreza masowa przebiegała bezpiecznie 
dla uczestników muszą być spełnione 
określone kryteria. Bardzo ważne jest aby 
obiekty  
otwarte, jak  i zamknięte, na których odbywa 
się spotkanie, były zatwierdzone przez 
przepisy prawa budowlanego i 
przeciwpożarowego.  
  
W myśl ustawy impreza artystyczno-
rozrywkowa to zgromadzenie, które ma 
charakter rozrywkowy lub artystyczny. Może 
nim być publiczne oglądanie przekazu 
telewizyjnego na ekranie, który ma przekątną 
powyżej 3m. Pod uwagę brane jest również 
miejsce w jakim odbywa się taka impreza. 
Może być to każde miejsce umożliwiające 
przeprowadzenie imprezy masowej. Dotyczy 
to miejsc nie będących budynkami np. stadion 
i w takim przypadku w wydarzaniu musi brać 
udział więcej niż 1000 osób oraz w budynkach 
np. w halach sportowych,  gdzie liczba 
uczestników musi przekraczać 500 osób.  
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W bardzo szczegółowy sposób omówiona jest 
impreza sportowa. Musi się ona odbywać na 
stadionie lub innym terenie umożliwiającym 
przeprowadzenie rywalizacji sportowej. W 
przypadku stadionu, oraz innego miejsca, w 
którym można przeprowadzić spotkanie 
sportowe  liczba biorących udział musi być 
większa niż 1000 osób, a w przypadku hali 
sportowej większa niż 300 osób.  
 
W niektórych przypadkach mówimy o 
imprezie masowej podwyższonego ryzyka. 
Aby za taką uchodziła muszą wystąpić realne 
przesłanki lub dotychczasowe doświadczenia, 
które świadczą o możliwości wystąpienia 
ataków przemocy lub agresji.  
Czas trwania imprezy masowej nie jest 
dokładnie określony, ze względu na to, że jest 
to duże spotkanie nie można określić 
dokładnego początku ani końca 
zgromadzenia. Ustawa mówi, że czas trwania 
imprezy masowej liczy się od chwili 
udostępnienia obiektu lub terenu 
uczestnikom imprezy masowej do chwili 
opuszczenia przez nich tego obiektu lub 
terenu.  
Organizacja imprez masowych nie ogranicza 
się do respektowania praw polskich, ale 
uznaje także instytucje zagraniczne. Mowa 
jest tu o podmiotach zagranicznych i 
międzynarodowych, a przede wszystkim 
punktach informacyjnych mających zapobiec 
przemocy i chuligaństwie. Taka współpraca 
międzynarodowa ma na celu w szczególności 
bezpieczeństwo meczów piłki nożnej, które 
bardzo często mają charakter 
międzynarodowy. Zdarza się, że niektóre 
osoby objęte są tak zwanym zakazem 
zagranicznym, do którego zaliczany jest zakaz 
stadionowy nałożony przez odpowiednie 
podmioty innych państw i przekazane 
Komendantowi Głównemu Policji w Polsce.   
Za każdym razem kiedy mamy zamiar wziąć 
udział w imprezie masowej, ale i w mniejszych 
spotkaniach, należy zapoznać się z jej 
regulaminem i bezwzględnie mu się 
podporządkować. Nad bezpieczeństwem 
imprezy masowej czuwa kierownik do spraw 
bezpieczeństwa. Podległe mu są służby 
odpowiadające za zapewnienie odpowiedniej 
informacji uczestnikom oraz służby 
porządkowe. Wszystkie te osoby muszą mieć 
odpowiednią legitymację poświadczającą ich 
rolę w czasie imprezy masowej.  
Aby prywatna firma mogła przeprowadzić 
imprezę masową musi ją zaopiniować pod 
względem potrzeb medycznych odpowiednia 

instytucja. W Krakowie najczęściej wydawana 
jest przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. 
W celu uzyskania opinii, należy złożyć wniosek 
oraz zaznaczyć rodzaj imprezy, miejsce oraz 
liczbę uczestników.  
 
Opinie wydawane przez KPR w sprawie imprez 
masowych w latach 2012-2015  
 

Rok  Ilość Wydanych Opinii 

2012 91 
2013 93 
2014 120 
2015 128 

 
 
Opinie te dotyczą również takich imprez jak  
wyścigi i biegi, które stanowią załącznik do 
wniosku o wydanie zezwolenia na 
wykorzystanie dróg w sposób szczególny – 
przeprowadzenie imprezy na drodze – jest to 
wniosek obowiązujący  w Zarządzie 
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w 
Krakowie.  
 
Opinie z organizacji wyścigów i biegów 
 
Rok Ilość opinii organizacji wyścigów i 
biegów 
 

Rok  Ilość opinii organizacji 
wyścigów i biegów 

2012 32 
2013 52 
2014 48 
2015 63 

 
 
1.3.Bezpieczeństwo w trakcie imprez 
masowych 
Całą odpowiedzialność za imprezy masowe 
ponosi organizator. To on odpowiada za  
zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom, 
ochronę porządku publicznego oraz 
zapewnienie odpowiedniego stanu 
technicznego obiektów budowlanych wraz ze 
służącymi tym obiektom instalacjami i 
urządzeniami technicznymi, w szczególności 
przeciwpożarowymi i sanitarnymi. Aby 
zapewnić bezpieczeństwo spotkania oraz 
odpowiednią informację określona jest 
dokładna liczba potrzebnych służb 
porządkowych i informacyjnych. Jeśli impreza 
nie jest traktowania jako, impreza 
podwyższonego ryzyka, to na 300 uczestników 
przypada 10 członków służb porządkowych i 
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10 służb informacyjnych. Na każdych 
następnych 100 uczestników przypada co 
najmniej 1 członek służby informacyjnej lub 
porządkowej. Zaznacza się jednak, że 
przynajmniej 20% pracowników musi być ze 
służby porządkowej. Jeśli spotkanie jest 
traktowane jako impreza podwyższonego 
ryzyka, zasady są bardziej rygorystyczne. Na 
każdych 200 uczestników musi przypadać co 
najmniej 15 członków służby porządkowej i 
informacyjnej, a na każde kolejne 100 osób 
minimum 2 członków służb porządkowych lub 
informacyjnych, przy czym przynajmniej 
połowa musi stanowić  służby porządkowe.   
Organizator zajmuje się także opracowaniem 
regulaminu spotkania, który musi być 
bezwzględnie przestrzegany przez 
uczestników. Regulamin ten obejmuje także 
instrukcje postępowania w razie pożaru lub 
innego miejscowego zagrożenia imprezy 
masowej. Instrukcja ta jest zgodna z 
przyjętymi zasadami określonymi przez 
ministra spraw wewnętrznych i administracji.  
Na teren imprezy masowej zabronione jest 
wnoszenia broni i innych materiałów 
mogących zagrozić bezpieczeństwu 
uczestników imprezy masowej. Aby zasada ta 
była w pełni respektowana organizator ma 
prawo przeszukać uczestnika, a także poprosić 
go o okazanie dokumentu potwierdzającego 
jego tożsamość, jednakże tylko w trakcie 
sprzedaży biletu. W razie konieczności osoba 
taka może zostać poproszona o opuszczenie 
imprezy masowej. Istotne jest także prawo do 
rejestracji przebiegu spotkania za pomocą 
kamer, włącznie z utrwaleniem dźwięku. 
Utrwalony na nich materiał może posłużyć 
jako dowód w sprawie przeciwko komuś. Jest 
archiwizowany przez określony czas. 
Wojewoda decyduje, które miejsca są objęte 
obowiązkową rejestracją audio-video. Decyzja 
ta podlega odwołaniu do ministra spraw 
wewnętrznych administracji.  
Na szczególną uwagę zasługuje 
zabezpieczenie meczu piłki nożnej jako 
statystycznie wyjątkowo niebezpiecznego 
spotkania masowego. Oprócz ciągłego 
monitoringu uczestników, spotkanie te muszą 
być zaopatrzone w kompatybilne między sobą 
elektroniczne systemy identyfikacji osób. 
Urządzenia te przetwarzają takie dane jak 
imię, nazwisko oraz numer PESEL, a jeśli nie 
został on nadany serię i numer potwierdzający 
tożsamość. Sytuacja wygląda nieco inaczej w 
przypadku meczu Ligii Zawodowej, ponieważ 
dodatkowo upubliczniony musi być też 
wizerunek twarzy. Wszystkie te dane są 

przechowywane przez 2 lata. W razie nie 
przestrzegania regulaminu wobec uczestnika 
może zostać wydany zakaz klubowy, trwający 
nie więcej niż dwa lata. Osoby małoletnie, 
poniżej 13 roku życia mogą wejść na stadion 
tylko pod opieką swojego opiekuna prawnego.  
 
 
1.4. Gromadzenie i przetwarzanie informacji 
dotyczących imprezy masowej  
Aby nie dochodziło do przestępstw, ani 
wykroczeń informacje dotyczące 
bezpieczeństwa imprez masowych są w 
odpowiedni sposób gromadzone i 
przetwarzane. Wszystkie te czynności 
odbywają się zgodnie z prawem dotyczącym 
ochrony praw osobowych i obowiązku 
informowania osób, których one dotyczą.  Za 
gromadzenie takich informacji 
odpowiedzialny jest Komendant Główny 
Policji. Do obowiązków komendanta należy 
nie tylko gromadzenie materiałów 
dotyczących imprez masowych, ale także  
prowadzenie bazy danych i opracowanie 
analiz, również po przez współpracę z 
podmiotami zagranicznymi.  Wszystko to ma 
na celu zwiększenie bezpieczeństwa imprez 
masowych. komendant jest także 
zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa 
przechowywany danym. Zakres 
przechowywanych informacji obejmuje osoby 
przeciwko którym toczy się postępowanie 
karne, oraz osób co do których zapadł już 
prawomocny wyrok. Zbierane są także 
informację o klubach, organizacjach i 
stowarzyszeniach skupiających kibiców. Ma to 
duży związek ze zbiorowiskami, które 
doprowadzają do zakłócenia porządku 
imprezy masowej. Pod uwagę brane są 
również nie zagrażające bezpośrednio 
uczestnikom informacje, takie jak miejsca i 
daty imprez masowych oraz informacje 
dotyczące obiektów na których odbywała się 
lub będzie odbywać impreza masowa. 
Informacja o bezpieczeństwie imprezy 
masowej musi być przekazana przez 
organizatora Komendantowi nie później niż w 
ciągu 24 godziny przed rozpoczęciem 
spotkania.  
 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 
imprezy masowej mogą być usunięte jeśli są 
nieaktualne, ich gromadzenie stało się 
zabronione, są nieprawdziwe albo upłynął 
okres ich archiwizacji.  
 
1.5. Odpowiedzialność prawna organizatorów 
i uczestników  
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 Za wszystkie materialne szkody 
wynikające z przeprowadzonej imprezy 
masowej odpowiada jej organizator. Zaznacza 
się jednak, że impreza taka musi być odpłatna. 
Aby uniknąć problemów związanych z 
wypłacalnością organizatora, jest on 
zobowiązany do ubezpieczenia się od 
odpowiedzialności cywilnej. Brak zezwolenia 
na organizację imprezy masowej wiąże się z 
karą finansową nie mniejszą niż 240 stawek 
dziennych, karze ograniczenia wolności lub 
nawet pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 
8 lat. Nie przestrzeganie warunków 
bezpieczeństwa skutkuje karą finansową nie 
mniejszą niż 180 stawek dziennych. Ustawa  
określa także karę dla spikera, w przypadku 
nawoływania kibiców do działań 
zagrażających bezpieczeństwu. Jest to kara 
finansowa  lub ograniczenie wolności.  
 Kary dotyczą zarówno organizatora jak 
i uczestników imprez masowych. I tak nie 
podporządkowanie się poleceniom wydanym 
przez służby porządkowe,  informacyjne, 
policję lub żandarmerię wojskową,  związane 
ze złamaniem regulaminu jest karane grzywną 
od 2 tysięcy złotych. Kara ta dotyczy także 
osób nie przebywających w miejscach 
przeznaczonych dla publiczności.  Zabronione 
jest również wnoszenie na teren imprezy 
wszelkich substancji odurzających. Złamanie 
tego przepisu karane jest grzywną od 2 tysięcy 
złotych do ograniczenia wolności włącznie. 

 
3. Rozdział  2 
 Imprezy masowe mają na celu przede 
wszystkim dostarczenie rozrywki ich 
uczestnikom. Należy jednak pamiętać, że 
najważniejsze jest bezpieczeństwo, a dopiero 
później dobra zabawa. Nad bezpieczeństwem 
czuwają odpowiednie służby, a do 
najważniejszych z nich należą służby medyczne. 
Stanowią one  pierwszą, specjalistyczną pomoc, 
która nierzadko ratuje ludzkie życie. W myśl 
rozporządzenia z dnia 6 lutego 2012 roku 
zabezpieczenie medyczne obejmuje co najmniej 
zabezpieczenie imprezy masowej w miejscu i 
czasie jej trwania przez zespoły wyjazdowe, 
patrole ratownicze oraz punkty pomocy 
medycznej. Jest to zaledwie minimum wymagań, 
co  świadczy  o tym jak bardzo ważne jest 
bezpieczeństwo ludzi biorących udział w takich 
spotkaniach.  
2.1  Zespoły wyjazdowe  
Zespoły wyjazdowe, będące obstawą medyczną 
imprezy masowej nie należą do sytemu 
Państwowego Ratownictwa Medycznego. 
Najczęściej pochodzą one z prywatnych firm 

medycznych lub  z towarzyszeń takich jak MALTA, 
czy Caritas. Należy pamiętać że jednostkami 
systemu są tylko szpitalne oddziały ratunkowe, 
zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze 
zespoły ratownictwa medycznego, a także 
jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
niezbędnych dla ratownictwa medycznego. Ilość 
zespołów wyjazdowych jest różna w zależności od 
ilości uczestników:  
 
 
Dla imprezy artystyczno-rozrywkowej i 
sportowej nie będącej meczem piłki nożnej  
 

Ilość uczestników Rodzaj zespołu 
wyjazdowego 

do 5000 jeden zespół bez 
lekarza 

Od 5001 do 25 000 jeden zespół z 
lekarzem i jeden zespół 
bez lekarza 

od 25 001 do 65 000 jeden zespół z 
lekarzem i dwa zespoły 
bez lekarza 

od 65 001 jeden zespół z 
lekarzem i dwa zespoły 
bez lekarza 

na każde rozpoczęte 

kolejne 

120 000 uczestników 
powyżej 65 000 

jeden zespół bez 

lekarza lub jeden 

zespół z lekarzem 

 
 

Dla imprezy masowej podwyższonego ryzyka oraz 
meczu piłki nożnej  

 

Ilość uczestników Rodzaj zespołu 
wyjazdowego 

do 5000 jeden zespół bez lekarza 

Od 5001 do 25 000 jeden zespół z lekarzem i 
jeden zespół bez lekarza 

od 25 001 do 65 000 jeden zespół z lekarzem i 
dwa zespoły bez lekarza 

od 45 001 do 65 000 dwa zespoły z lekarzem i 
dwa zespoły bez lekarza 

od 45 001 do 65 000 dwa zespoły z lekarzem i 
dwa zespoły bez lekarza 

od 65 001 dwa zespoły z lekarzem i 
dwa zespoły bez lekarza 

każde rozpoczęte 

kolejne 100 000 

uczestników powyżej 65 
000 

jeden zespół bez lekarza 
lub jeden zespół z 
lekarzem 
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 Zespół wyjazdowy powinien posiadać 
specjalistyczny środek transportu, który będzie 
służył do przewozu do szpitala uczestników 
imprezy potrzebujących pomocy, która nie może  
być im udzielona na miejscu imprezy masowej. 
Transport taki odbywa się, tylko wtedy, gdy na 
miejscy zabezpieczanej imprezy masowej, w 
czasie nieobecności zespołu wyjazdowego, będzie 
znajdował się inny zespół wyjazdowy.  
 
 
2.2 Patrole Ratownicze 
 W skład patrolu ratowniczego muszą wchodzić 
przynajmniej dwie osoby posiadające minimum 
tytuł ratownika, dającego uprawnienia do 
świadczenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. 
Pomoc medyczna w tym wypadku może odbywać 
się tylko na terenie imprezy masowej, co 
odróżnia patrole ratownicze, od zespołów 
wyjazdowych.  Każda interwencja medyczna 
powinna być dokumentowana w  karcie 
udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy. W 
zależności od sytuacji  karta  powinna być 
przekazana do punktu medycznego, zespołowi 
wyjazdowemu lub zespołowi ratownictwa 
medycznego.  Rozporządzenie dokładnie opisuje 
co powinno znaleźć się  w wyposażeniu patrolu 
ratowniczego jest to torba ratunkowa 
wyposażona w minimum „rurki ustno-gardłowe, 
ssak ręczno-mechaniczny,  worek 
samorozprężalny, rurki krtaniowe, kołnierze 
szyjne z tworzywa sztucznego wodoodporne, 
opatrunki o różnych wymiarach, środek do 
dezynfekcji skóry, roztwór soli fizjologicznej 500 
ml, rękawiczki jednorazowe, worek plastikowy z 
zamknięciem na odpady, płyn do dezynfekcji rąk, 
nożyczki, folie izotermiczne”.  W zależności od 
rodzaju imprezy masowej liczba patroli jest ściśle 
określona: 
 

Impreza masowa artystyczno-rozrywkowej oraz  
sportowa inna niż mecz piłki nożnej 

 

Ilość uczestników Rodzaj zespołu 
wyjazdowego 

do 5000 jeden patrol ratowniczy 

na każde rozpoczęte 

kolejne 10 000 

uczestników powyżej 

5000  

 

jeden patrol ratowniczy 

od 25 001 do 65 000 jeden zespół z lekarzem i 
dwa zespoły bez lekarza 

od 65 001 siedem patroli 

ratowniczych 

na pierwsze 65 000 
uczestników oraz na 
każde rozpoczęte 
kolejne 15 000 

jeden patrol ratowniczy 

 
 
 
Dla imprezy masowej podwyższonego ryzyka 
oraz meczu piłki nożnej  
 

Ilość uczestników Rodzaj zespołu 
wyjazdowego 

do 5000 jeden patrol ratowniczy 

Od 5001 do 65 000 jeden patrol ratowniczy 
na każde rozpoczęte 
kolejne 5000 
uczestników 

od 65 001 trzynaście patroli 
ratowniczych na 
pierwsze 65 000 
uczestników 

Od 65 000 i na każde 
rozpoczęte 10 000 

jeden patrol ratowniczy 

 
 
2.3  Punkt Pomocy Medycznej  

 Punkt pomocy 
medycznej powinien być 
przede wszystkim 
czytelnie oznaczony, tak 
aby można go było szybko 
odnaleźć. Prawidłowo ma 
on kształt zielonego 
kwadratu, o rozmiarach 

70 cm x 70 cm, centralnie umieszczony biały  
krzyż, z podpisem w języku polskim i angielskim 
„PUNKT MEDYCZNY”. Kadrę punktu medycznego 
stanowią przynajmniej lekarz posiadający prawo 
wykonywania zawodu mający przynajmniej 
trzyletnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych oraz, ratownik medyczny, lub 
pielęgniarka systemu. Jeżeli na danej imprezie 
masowej jest więcej niż jedne punkt medyczny, 
wystarczy jedne lekarz, pod warunkiem, że w 
każdym z punktów są przynajmniej dwie 
uprawnione do udzielania pomocy medycznej 
osoby. Świadczenia punktu medycznego 
podobnie jak patrolu ratowniczego, są udzielane 
tylko na terenie odbywającej się imprezy 
masowej. W punkcie medycznym obowiązkowo 
powinny znaleźć się  „dwa stanowiska leżące dla 
pacjentów; defibrylator z kardiomonitorem, rurki 
ustno-gardłowe, worek samorozprężalny, rurki 
krtaniowe, zestaw jednorazowego użytku do 
tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie 
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przezroczyste maski z możliwością modelowania 
w części nosowej – dla dzieci i dla dorosłych),  
zestaw do intubacji (laryngoskop, rurki 
intubacyjne), ssak,  tlen medyczny,  puls 
oksymetr, ciśnieniomierz,  glukometr;, kołnierze 
szyjne, szyny typu Kramer o różnych wymiarach;,  
opatrunki o różnych wymiarach, w tym opatrunki 
hydrożelowe schładzające, środek do dezynfekcji 
skóry, rękawiczki jednorazowe, worek plastikowy 
z zamknięciem na odpady, płyn do dezynfekcji 
rąk, nożyczki, folie izotermiczne, opatrunek 
wentylowy na rany klatki piersiowej,  zestawy do 
przetaczania i dawkowania leków oraz płynów 
infuzyjnych, termometr, stetoskop, reduktor 
tlenowy z szybkozłączem,  zestaw jednorazowego 
użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem, 
butla tlenowa, o pojemności sprężonego tlenu co 
najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów, z 
możliwością napełnienia w systemie DIN (dla 
tlenu medycznego), o ciśnieniu roboczym co 
najmniej 200 barów”. Niezbędne są także 
produkty farmaceutyczne, które określa minister 
właściwy do spraw zdrowia na drodze 
rozporządzenia. 
Każda interwencja udzielana w punkcie pomocy 
medycznej powinna być niezwłocznie 
dokumentowana przez lekarza – w historii 
zdrowia i choroby, a  przez pielęgniarkę – w 
karcie indywidualnej opieki pielęgniarskie. 
 

 
 
 
 
 
 
Dla imprezy masowej podwyższonego ryzyka oraz 
meczu piłki nożnej  

 

Ilość uczestników Rodzaj zespołu 

wyjazdowego 
od 10 000 do 100 000 Jeden na każde rozpoczęte 

kolejne 30 000 uczestników 

powyżej 10 000 
od 100 001 trzy punkty pomocy 

medycznej 
na każde rozpoczęte 
kolejne 50 000 
uczestników powyżej 
100 000 

jeden punkt pomocy 

medycznej 

 
 
 
 
 
 

Dla imprezy artystyczno – rozrywkowej oraz 
sportowej innej niż mecz piłki nożnej  
 

Ilość uczestników Rodzaj zespołu 
wyjazdowego 

od 10 000 do 110 000 jeden punkt pomocy 
medycznej na każde 
rozpoczęte kolejne 50 
000 uczestników powyżej 
10 000 uczestników 

od 100 001 dwa punkty pomocy 
medycznej 

na każde rozpoczęte 
kolejne 100 000 
uczestników powyżej 
110 000 

jeden punkt pomocy 
medycznej 

 
 
 
 
2.4  Koordynator Medyczny  
Bardzo odpowiedzialną rolą, w czasie trwania 
imprezy masowej odgrywa koordynator 
medyczny. Jest on wyznaczany przez organizatora 
imprezy masowej jeśli liczba uczestników 
przekracza 10 000. Jest on oznakowany po przez 
czerwona kamizelkę z napisem polskim i 
angielskim „KOORDYNATOR MEDYCZNY”. 
Koordynatorem medycznym nie może zostać 
przypadkowa osoba, aby piastować takie 
stanowisko należy spełnić pewne wymogi.  Może 
to być lekarz systemu, pielęgniarka systemu, oraz 
ratownik medyczny. Wszyscy muszą spełniać 
wymagania w myśl ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006 
roku. Ponad to o wymagane jest przynajmniej 5-
letbnie doświadczenie w systemie Państwowego 
Ratownictwa Medycznego.  Od koordynatora 
medycznego wymaga się znajomości języka 
angielskiego, która umożliwia komunikację z 
poszkodowanymi i  poświadczenia jej 
odpowiednim certyfikatem.   
2.5 Komunikacja  
Jedną z najistotniejszych kryteriów 
zapewniających bezpieczeństwo imprezy 
masowej jest dobra komunikacja między 
wszystkimi osobami zabezpieczającymi imprezę 
masową od strony medycznej. Jest to ważne, 
ponieważ ratownictwo to praca zespołowa, z 
którą bardzo trudno poradzić sobie pojedynczo. 
Specyficzne jest również samo miejsce 
zabezpieczenia medycznego jakim jest impreza 
masowa i związane z nią zbiorowisko 
bardzo wielu ludzi. Sprzyja to masowym urazą, z 
którymi mogą sobie nie poradzić zespoły 2. lub 3. 
osobowe. Aby w razie potrzeby zapewnić 
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odpowiednie wsparcie, rozporządzenie nakazuje 
posiadanie przez każdy zespół wyjazdowy, patrol 
i punkt medyczny  bezprzewodowego środka 
łączności 
 

 
4. Rozdział  3 

2012 roku Polska stanęła przed jednym z 
najtrudniejszych wyzwań organizacyjnych. 
Była to organizacja mistrzostw Europy w piłce 
nożnej – UEFA EURO 2012. Wśród wielu 
wymagań jakie trzeba było spełnić należało 
zabezpieczenie milionów kibiców i zwykłych 
turystów pod względem medycznym. Żeby 
podkreślić wagę tego wydarzenia, 
podkreślam, że jest to trzecie co do wielkości, 
po Igrzyskach Olimpijskich i Mistrzostwach 
Świata w Piłce Nożnej wydarzenie na świecie. 
Jest więc trzecia co do wielkości imprezą 
masową.     
Całością przygotowań medycznych zajmowała 
się specjalnie powołana do tego celu spółka 
PL.2012. W późniejszym czasie z inicjatywy 
PL.2012 powstał Komitet Medyczny UEFA 
EURO 2012TM w Polsce. W związku z 
wielkością wydarzenia osobą odpowiedzialną 
za organizację mistrzostw w Polsce został 
powołany koordynator krajowy. Do jego 
zadań należało przygotowanie merytoryczne, 
prezentacja, testowanie, weryfikacja i 
implementacja działań medycznych. 
Wszystkie te zadania obejmowały swym 
zakresem opiekę medyczną ratownictwo, 
ratownictwo medyczne, zarządzanie 
kryzysowe i obronę cywilną w projektach 
związanych z przygotowaniem do EURO 2012. 
Koordynatorowi krajowemu podlegali 
koordynatorzy ds. opieki medycznej i 
ratownictwa w miastach-gospodarzach EURO 
2012 oraz koordynatorzy w urzędach i 
instytucjach centralnych. Niezwykłość i ogrom 
przygotowań EURO 2012 polegała również na 
tym, że współpraca dotyczyła wszystkich służb 
medycznych takich jak lokalne szpitale, POZ, 
Pogotowie Ratunkowe,  Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, Państwowa Straż Pożarna, 
zarządzanie kryzysowe,  SANEPID i NFZ. W 
celu zwiększenia bezpieczeństwa 
przeprowadzono wizytację szpitali w 
miastach, w których miały odbywać się mecze. 
Wszyscy koordynatorzy przechodzili częste i 
dokładne szkolenia w zakresie organizacji i 
zabezpieczenia medycznego. W dniu 30 
września 2008 roku odbyło się spotkanie 

polskiej sekcji stałej międzynarodowej grupy 
roboczej Polska-Ukraina ds. koordynacji 
zabezpieczenia medycznego i ratowniczego 
UEFA EURO 2012.  
UEFA EURO 2012 przyniosło polskiej służbie 
zdrowie wiele istotnych korzyści, między 
innym nowe ambulanse, a także mnóstwo 
nowego, nowoczesnego sprzętu. Popłynęły 
także korzyści niematerialne takie jak 
wyszkolenie służb i zdobyte w czasie 
mistrzostw doświadczenie. 

 
5. Podsumowanie 

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej 
należy do najważniejszych zobowiązań 
organizatora. Wiąże się z nim wiele zadań, 
które należy spełnić, aby impreza przebiegała 
bezpiecznie. Trzeba pamiętać, że wydarzenia 
takie są bardzo dynamiczne i szybko mogą 
ulec zmianie, dlatego najważniejszy w czasie 
imprezy masowej jest personel medyczny. 
Istotne jest aby przeszkolenie tych osób było 
na jak najwyższym poziomie merytorycznym i 
praktycznym. O to powinien zadbać 
koordynator medyczny imprezy masowej, a 
także organizator całej imprezy.  
Wielkim sprawdzianem umiejętności służb 
były mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 
roku 2012, które zostały zabezpieczone w 
bardzo profesjonalny sposób. Organizatorom 
należą się za to słowa uznania. Niemniej cały 
czas należy doskonalić nasze umiejętności 
dotyczące zabezpieczania imprez masowych. 
Dotyczy to wszystkich służb ratowniczych. 
Ćwiczenia z organizacji imprez masowych, a 
także z medycyny katastrof powinny jeszcze 
częściej odbywać się w czasie studiów na 
kierunku ratownictwo medyczno. Pozwoli to 
na doskonalenie umiejętności już od początku 
naszej drogi zawodowej.   

 
 

Piśmiennictwo 
 
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 
lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym 
imprezy masowej 
2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez masowych 
3. Materiały z Archiwum Krakowskiego 
Pogotowia Ratunkowego dotyczące organizacji imprez 
masowych.  
4. EURO 2012- Najwyższa Izba Kontroli 
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Tytuł pracy w języku angielskim  
 

Rules of medical protection during massive event 


