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Podstawowy akt prawny 

 

• Podstawowym aktem prawnym podczas 

organizacji imprez masowych jest :  

 U S T AWA z dnia 20 marca 2009 r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych Dz. U. 

2009 Nr 62 poz. 504 



Sztab Dowodzenia 

Podstawowym czynnikiem podczas organizacji imprezy 
masowej pod kątem lotniczym jest zbudowanie sztabu 
dowodzenia składającego się z :  

- Kierownika ds. bezpieczeństwa  

- Dowódcy z ramienia Policji  

- Dowódcy z ramienia PSP/OSP 

- Koordynator Medyczny  

- Organizator 

- Samorząd lokalny lub przedstawiciel zarządzania 
kryzysowego odpowiedniego do danego terenu  

 



Wstęp na teren imprezy. 

Przed rozpoczęciem pracy ochrony organizator powinien przekazać 
agencji ochrony  kilka ważnych informacji : 

- informacja o sposobie identyfikacji uczestników imprezy 

- Informacja o wejściach i wyjściach na teren imprezy masowej  

- wzory opasek i identyfikatorów oraz listę z informacją komu i w 
jakim celu wydano stosowny identyfikator 

- Informacja o jednostkach uprawnionych do kontroli pokazów 
lotniczych   

- Informację na temat ciągów komunikacyjnych oraz poruszania się 
pilotów, obsługi technicznej, spotterów , bram technicznych, 
rozlokowania podręcznego sprzętu gaśniczego  

- Jedną ze złotych zasad dobrze wykonanej imprezy jest komunikacja 
na linii organizator – kierownik ds. bezpieczeństwa oraz kierownicy 
odcinków  

 



Zabezpieczenie strefy operacyjnej 

Kolejnym aspektem dobrze wykonanej imprezy jest właściwe zabezpieczenie 

strefy operacyjnej  

-Bramki wejścia/wyjścia  

-Odgrodzenie płotkiem strefy operacyjnej od publiczności 

-Ustawienie służb ochrony na całej długości wygrodzenia celem zapobiegania 

wtargnięciom do strefy niedostępnej 

- Weryfikacja celowości wejścia osób do strefy pokazu  

- Zabezpieczenie strefy tankowania statków powietrznych oraz stref 

zagrożonych wybuchem jeśli takie występują  

 

 



Pracownicy ochrony 

 

Jednym z ważnych elementów udanej imprezy masowej 

jest dobór odpowiednich pracowników tj. służby 

porządkowej i informacyjnej . Podczas doboru 

agencji ochrony powinniśmy zwrócić uwagę na : 

- Doświadczenie 

- Referencje 

- Wyszkolenie 

- Powtarzalność Pracowników  



SZKOLENIA 

Przed rozpoczęciem imprezy zalecamy : 

- Szkolenie  PPOŻ  

- Szkolenie z zakresu ewakuacji  

- Szkolenie z podstawowego zabezpieczenia statków 

powietrznych (wszystkich służb nie tylko ochrony) 

- Opracowanie procedur na wypadek miejscowego 

zagrożenia  



 

 

Dziękujemy za uwagę.  


