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INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA ZADANIA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ ORAZ SŁUŻB 

INFORMACYJNYCH W CZASIE TRWANIA IMPREZY MASOWEJ 

OBCHODY 98 ROCZNICY BITWY POD KOMAROWEM 1920 ROKU 

26 sierpnia 2018 roku 

Niniejsza instrukcja została wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.03.2009 roku 

o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisów Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie zasad 

bezpiecznego zachowania. Instrukcja jest opracowana i wydana przez organizatora Imprezy.  

1. Poniższe określenia używane w instrukcji będą miały następujące znaczenie: 

a. „Impreza” oznacza wydarzenie Obchody 98 Rocznicy Bitwy Pod Komarowem 1920 

roku 

b. "Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników 

agencji ochrony, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo 

uczestników imprezy. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory 

umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer 

identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy; 

c. "Służby Informacyjne” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym 

pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do 

informowania widzów. Członkowie Służby Informacyjnej posiadają identyfikatory 

umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer 

identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy; 

d. "Teren imprezy” oznacza działki nr 329/1, 328/1, 327, 269, 270, 274/1, 278, 279/1, 

279/3, 275, oraz 330, 331, 394, 395 (działki na parkingi)  w Wolicy Śniatyckiej.  

e. "Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie w charakterze widza. 

f. "Organizator" oznacza osobę wyznaczoną przez organizatora lub współorganizatora 

posiadającą identyfikator umieszczony w widocznym miejscu zawierający: napis 

„Organizator”, nazwę i datę imprezy, pieczęć wystawcy.  Organizator uczestniczy w 

pracach organizacyjnych przed, w trakcie i po Imprezie. Do tej grupy zalicza się także 

żołnierzy uczestniczących w pokazie wyszkolenia bojowego. 

2. Służby Porządkowe i informacyjne legitymujące się identyfikatorem umieszczonym 

w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do: 

a. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

b. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te 

wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty, 

c. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 

zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku 
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niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy; 

d. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych 

technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku 

na członka Służb Porządkowych lub inną osobę.  

e. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

3. Do szczegółowych zadań służb porządkowych należy: 

a. Zapewnienie porządku i sprawnego przeprowadzenia całej imprezy, 

b. Pilnowanie porządku przed rozpoczęciem imprezy, jak i w tracie oraz po jej 

zakończeniu, 

c. Usuwanie z miejsca przeprowadzenia imprezy osób, które swoim zachowaniem 

zakłócają jej przebieg, 

d. Dopilnowanie, aby widzowie przebywali wyłącznie w miejscach przeznaczonych dla 

publiczności, 

e. Meldowanie drogą radiową kierownikowi ds. bezpieczeństwa o każdej sytuacji mogącej 

mieć wpływ na bezpieczeństwo przebiegu imprezy, 

f. W razie ogłoszenia komunikatu o ewakuacji widowni z terenu placu imprezy, 

kierowanie przebiegiem ewakuacji przy bramach wyjść ewakuacyjnych, eliminowanie 

oznak paniki wśród widzów opuszczających teren imprezy masowej, 

g. Wyznaczenie osób spośród służby porządkowej przez kierownika ds. bezpieczeństwa do 

niezwłocznego usuwania zagrożenia, 

h. Po przybyciu służb ratowniczych służba porządkowa wykonuje polecenia Dowódcy 

akcji ratowniczej. 

4. Do szczegółowych zadań służb informacyjnych należy: 

a. Informowanie o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez 

organizatora lub służby ratownicze, 

b. Informowanie o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych, 

c. Nadzorowanie bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie 

masowej. 

d. Niezwłoczne reagowanie na incydenty i zagrożenia oraz podejmowanie niezbędnych 

działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych. 

e. Obserwowanie wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałanie 

nadmiernemu zagęszczaniu osób, 
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f. Przekazywanie wszelkich komunikatów mających wpływ na zapewnienie porządku 

w czasie imprezy, a także zajmowanie określonych miejsc przed rozpoczęciem imprezy 

oraz opuszczanie terenu obiektu po zakończeniu imprezy, 

g. Informowanie uczestników imprezy przy ogłoszeniu przez kierownika 

ds. bezpieczeństwa komunikatu o ewakuacji widowni z terenu imprezy masowej 

z podaniem: 

 przyczyn ewakuacji np. pożar, 

 miejsca ewakuacji tj. dróg rozejścia się, 

h. W trakcie prowadzonej ewakuacji pozostanie do dyspozycji kierownika 

ds. bezpieczeństwa i zobowiązany jest do przekazywania dodatkowych komunikatów 

mających usprawnić i przyśpieszyć ewakuację. 

5. Niniejsza Instrukcja jest dostępna: 

a. w siedzibie organizatora Ochotnicza Straż Pożarna w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 

15; 22-435 Komarów-Osada 

b. w sekretariacie Urzędu Gminy w Komarowie-Osadzie; 

c. na stronie internetowej www.komarow.pl, www.sokbib.naszabiblioteka.com;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.powiatwolominski.pl/

