
WNIOSEK 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPEZY MASOWEJ 
 

WNIOSKODAWCA:  

Nazwa  firmy …………………..……………………………………………………………………………………………………………………..  

Siedziba ……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………….. 

Adres do korespondencji:……………………………………………………….……………………………………………………………… 

Nr NIP………………………………………………nr wpisu do KRS……………………………….…………….. 

Numer telefonu:………………………………Fax lub e-mail: ………………………………………………. 

INFORMACJE  O ORGANIZOWANEJ IMPREZIE:  

Miejsce planowanej imprezy:…………………………………..…………………………………………………………….………...... 

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

Czas rozpoczęcia i zakończenia   imprezy………………………………………………………………………………………………. 

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

Określenie rodzaju imprezy masowej ( np.masowa impreza artystyczno-rozrywkowa, masowa impreza 

sportowa w tym mecz piłki nożnej, masowa impreza podwyższonego ryzyka)……………………………........ 

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

Nazwa imprezy: …………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 

liczba osób, które mogą w niej uczestniczyć …………………………………………………………………………….…………… 

Liczba członków służby porządkowej oraz służby informacyjnej ………………………………………………………….. 

Informacja o ewentualnym uznaniu za imprezę masową o podwyższonym ryzyku:………………………………. 

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:  

1) graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego 
opisem, zawierający:   
 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 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,  
 e)  oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca 
stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące;  

2)  instrukcję, o której mowa w art. 6 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 2; 
3)  terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku 
imprez  masowych organizowanych cyklicznie;  
4)  informację o:  

 a)  liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu 
piłki nożnej miejsca stojące - również liczbie miejsc stojących,  
 b)  przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,  
 c)  liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej 
oraz służby informacyjnej;  

5)  informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej 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; 
6)  informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w 
przypadku  meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka; 
7)  informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 
11; 
8)  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. 
9)  program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom 
imprezy  masowej; 
10)  regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy 
masowej;  
11)  pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej; 
12)  warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej. 

 

 

 

Bieruń, dnia……………………………..    ………………………………………………………….. 

               (podpis organizatora imprezy    

 
W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód  

uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł  
 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl / tel.3242400 ). Przetwarzanie 

danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej w celu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Podstawa prawna:  Dz.U. z 2017 r. poz. 1160, art. 24 ustawy  o bezpieczeństwie imprez masowych. Dane będą przechowywane 

jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami. Podanie danych jest 



wymogiem ustawowym a niepodanie danych może skutkować  nie wydaniem zezwolenia  na przeprowadzenie imprezy masowej. 

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 

1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, 

której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na 

przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa                                     

 

 

 

 

 

 

 

 


