
PLAN ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ
KONCERTU W RAMACH AKCJI „KROPLA WODY DLA AFRYKI”

Impreza organizowana jest:

na Wyspie Słodowej we Wrocławiu 07.06.2013r. w godz.: 16:30 – 22:30.
Imprezę będzie zabezpieczać Koncesjonowana Agencja Ochrony Osób, 
Mienia i Usług Detektywistycznych  „PROLEX” Sp. z o.o. 
53-661 Wrocław, Pl. Solidarności 1/3/5, nr koncesji  MSWiA  L-1390/00

Podstawy prawne:
•  Ustawa z dnia 20.03.2009 o ochronie imprez masowych 

         (Dz.U. z 2009r nr 62 poz. 504)
•  Ustawa z dnia 22.08.2007 i ochronie osób i mienia
     (Dz.U. z 1997   nr 114 poz. 740)
•  Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej
     (Dz.U. nr 81 poz.351 z późniejszymi zmianami)

I

Założenia

W dniu 07.06.2013r. w godzinach 17:00 – 22:00 we Wrocławiu będzie
zorganizowany koncert zespołów muzycznych:

1. Rolf Stahlhofen (Niemcy)

2. Christine Set The Scene (Niemcy)

3. Teatr Muzyczny CAPITOL (Wrocław)

4. MIKROMUSIC (Wrocław)

wraz z imprezami towarzyszącymi w ramach akcji  „Kropla  wody dla
Afryki”  na  wydzielonej  i  ogrodzonej  części  Wyspy  Słodowej  o
powierzchni 750 m2 usytuowanej naprzeciwko sceny.

• Rozpoczęcie gotowości przed imprezą (koncertem) - godz. 16:00.
• Rozstawienie  posterunków  wraz  ze  sprawdzeniem  systemu

łączności - 16:30.
•  Rozpoczęcie imprezy (koncertu) - godz:17:00.
• Wpuszczanie  uczestników  na  wydzielony  teren  -  godz.16:30-

17:00.



•  Planowy czas zakończenia imprezy (koncertu) - godz.22:00.
• Wypuszczanie uczestników z wydzielonego terenu - godz. 22:00-

22:30.
•  Maksymalna liczba uczestników - do 1500 osób.
•  Kierownikiem ds. bezpieczeństwa ze strony organizatora będzie 
      Marek Rządkowski - kontakt: tel. 602 197 653.
•  Zastępcą Kierownika ds. bezpieczeństwa ze strony organizatora
      będzie Zdzisław Gdesz – kontakt: tel. 600 462 806.

II

Siły – Środki

• Pracownicy służb informacyjnych w liczbie 20 osób.
• Pracownicy służb porządkowych w liczbie 5 osób.
• Środki łączności Motorola – 20 szt.
• Pracownicy służb informacyjnych i  porządkowych będą tworzyli

posterunki - stałe, ruchome i odwód.
• Posterunki stałe – 1 os. służba informacyjna – 15 posterunków.
• Posterunki ruchome – 2 osoby (1 os. służba informacyjna i 1 os.

służba porządkowa) – 2 patrole.
• Odwód  –  4  osoby  (2  os.  służba  informacyjna  i  2  os.  służba

porządkowa).

III

Organizacja Ochrony

- Kierownik ds. bezpieczeństwa 
- Z-ca Kierownika ds. bezpieczeństwa 

1)  Posterunki stałe – scena 3 os.
2)  Posterunki stałe – ogrodzenie imprezy masowej – 7 os.
3)  Posterunek stały – punkt sanitarny – 1 os.
4)  Posterunek stały  - punkt zasilania w energię elektryczną – 1 os.
5)  Posterunek stały – parking na zapleczu – 1 os.
6)  Posterunek stały – wjazd na zaplecze – 1 os.
7)  I  Posterunek ruchomy – tył ogrodzenia – 2 os. z trasą 
       od  punktu  zasilania  w  energię  elektryczną  do  wyjścia
ewakuacyjnego.
8) II Posterunek ruchomy – 2 os. z trasą od wyjścia ewakuacyjnego 
        do Kładki Piaskowej.



9)  Odwód – 4 os. na terenie zaplecza + radiowóz.
10) Punkt depozytowy i depozytariusz – przy stanowisku dowodzenia
     1 os.
11) Stanowisko Dowodzenia – Kierownik ds. Bezpieczeństwa 
     i z-ca Kierownika w rejonie sceny.

IV

Zadania służb porządkowych i informacyjnych:

Członkowie służb porządkowych działają na rzecz bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w czasie i miejscu imprezy masowej.
Członkowie  służb  informacyjnych  działają  na  rzecz  bezpieczeństwa
uczestników imprezy masowej, a w szczególności przez informowanie
ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych.

Zadania szczególne:
-  zapobieganie  naruszeniom  porządku  i  zasad  bezpieczeństwa

bezpośrednio  przed  imprezą,  w  trakcie  jej  trwania  oraz  po
zakończeniu, do czasu opuszczenia imprezy przez uczestników;

-  wydawanie  poleceń  porządkowych  osobom  zakłócającym
porządek publiczny lub zachowujących się niezgodnie z regulaminem
imprezy  lub  regulaminem  obiektu,  a  w  przypadku  niewykonania
polecenia wezwania do opuszczenia imprezy masowej;

- sprawdzanie i stwierdzenie uprawnień osób do uczestnictwa w
imprezie, a w przypadku ich braku wezwania do opuszczenia imprezy;

-  legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości;
-  zapobieganie  wejściu  na  imprezę  osób  nietrzeźwych  oraz

sprawdzanie podczas imprezy, czy osoby będące jej uczestnikami nie
przebywają w bezpośrednim zagrażającym zdrowiu lub życiu otoczeniu;
-  nie  korzystają  w  sposób   nieregulaminowy  z  wody  (kąpanie  się,
przechodzenie na druga stronę rzeki);
-  nie korzystają w sposób nieuprawniony z elementów znajdujących się
na  terenie  imprezy,  tj.  wchodzenie  na  drzewa,  przemieszczanie  się
jednośladami;

-  kontrolowanie  osób  wchodzących  na  imprezę  pod  kątem
wnoszenia lub posiadania przedmiotów, o których mowa w art.8 ust.2
Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20 marca 2009r. w
tym  Nowelizacją  z  dnia  31  sierpnia  2011r.  o  zmianie  ustawy  o
bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw;

-  zapobieganie  powstaniu  w  trakcie  imprezy  sytuacji
stwarzających niebezpieczeństwo dla uczestników imprezy;



- zabezpieczenie wyjść ewakuacyjnych;
-  niedopuszczenie  do  wejścia  osób  niepowołanych  w  miejsca

wydzielone  tylko  dla  osób  upoważnionych  (VIP,  Prasa,  Foto,
organizatorzy, obsługa);

-  eliminowanie  osób  zakłócających  lub  usiłujących  zakłócić
przebieg imprezy;

- kierowanie ewakuacja w przypadku zagrożenia;
- wykonywanie innych czynności związanych z bezpieczeństwem

imprezy  zgodnie  z  sugestiami  Zamawiającego  po  uzgodnieniu  z
Kierownikiem Zabezpieczenia;

-  współdziałanie  ze  służbami  państwowymi  oraz  służbami
organizatora;

-  informowanie  uczestników  imprezy  o  m.in.:  drogach
ewakuacyjnych, punkcie medycznym, cateringu;

-  ujęcie  w  celu  niezwłocznego  przekazania  Policji  osób
stwarzających  bezpośrednie  zagrożenie  dla  dóbr  powierzonych
ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

Zadaniem  pracowników  stanowiących  odwód  jest  realizacja  poleceń
otrzymywanych ze stanowiska dowodzenia.

V

Organizacja i warunki ewakuacji:
I. Organizacja akcji ratowniczo-gaśniczej
Do  czasu  przybycia  jednostek  Służby  Pożarnej  akcją  ratowniczo-
gaśniczą kieruje kierownik ds. bezpieczeństwa .
2. Do  podstawowych  obowiązków  osoby  kierującej  akcją

ratowniczo-gaśniczą należą:
1) zorganizowanie  ewakuacji  poza  teren  zagrożony  osób  i

pracowników  niezaangażowanych  w  bezpośrednią  akcję
ratowniczą,  a  w  pierwszej  kolejności  dzieci,  osoby
niepełnosprawne  i  inne  osoby,  których   życiu  lub  zdrowiu
zagraża niebezpieczeństwo;

2) zorganizowanie  ewakuacji  mienia  z  rejonu  zagrożonego  oraz
zapewnienie jego ochrony;

3) określenie miejsca składowania ewakuowanego mienia w takiej
odległości  od  miejsca  zagrożenia,  aby  nie  utrudniało  to
prowadzenia akcji przez straż pożarną;

4) poinformowanie dowódcy przybyłej jednostki straży pożarnej o
aktualnej  sytuacji,  udzielenie  pierwszej  przybyłej  jednostce
informacji dotyczącej:

- miejsca powstania pożaru, punktów zaopatrzenia wodnego 



  (hydranty)
- wskazanie miejsc szczególnie niebezpiecznych,
- pozostawanie do jego dyspozycji;

     5)   wyznaczenie osób do pełnienia dyżurów po zakończeniu akcji
           gaśniczej przez jednostki służby pożarnej.

VI

Postanowienia końcowe:
- szkolenie instruktażowe odbędzie się na 1 h przed imprezą;
- rozstawienie posterunków wraz ze sprawdzeniem systemu łączności
  odbędzie się na ½ h przed imprezą;
- umundurowanie służb będzie wyglądało następująco:
czarne  spodnie,  czarne  kurtki,  kamizelki  odblaskowe  z  napisem
służba informacyjna lub służba porządkowa.

    VII
Załączniki:
- graficzny plan zabezpieczenia imprezy;
- informacja o kwalifikacjach osób zabezpieczających imprezę;
- warunki ewakuacji.


