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I. ZASADY OGÓLNE FUNKCJONOWANIA HALI

1. Właściciel  
1.1. Hala sportowo - widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie jest obiektem

stanowiącym własność komunalną Miasta Lublin.
1.2. Obiektem zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

(dalej: MOSiR „Bystrzyca”).

2. Przeznaczenie  
Hala przeznaczona  jest  do organizowania  imprez,  zarówno masowych,  jak  też  nie  będących
imprezami  masowymi,  przeprowadzania  treningów,  zajęć  sportowych  i z zakresu  rekreacji
ruchowej  oraz  innych  przedsięwzięć  i  zgromadzeń,  o  ile  ich  charakter  jest  zgodny
z  przeznaczeniem hali. 

3. Definicje pojęć podstawowych  
3.1. Przyjęte  w  niniejszym  regulaminie  nazewnictwo  ma  na  celu  jedynie  ujednolicenie

terminologii dla potrzeb związanych z funkcjonowaniem hali widowiskowo–sportowej przy ul.
Kazimierza  Wielkiego  8  w  Lublinie  i  w  żaden  sposób  nie  pozostaje  w sprzeczności  z
obowiązującymi przepisami prawa.

3.2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
3.2.1. czasie trwania imprezy masowej – należy przez to rozumieć czas od chwili

udostępnienia miejsca takiej imprezy jej uczestnikom, do chwili opuszczenia przez nich
tego miejsca;

3.2.2. hali,  bez  bliższego  określenia  –  należy  przez  to  rozumieć  halę  sportowo -
widowiskową „Globus” przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie;

3.2.3. imprezie  masowej –  należy  przez  to  rozumieć  imprezę  artystyczno  –
rozrywkową  lub  sportową,  na  której  liczba  miejsc  dla  osób  udostępniona  przez
organizatora  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego  oraz  przepisami  dotyczącymi
ochrony  przeciwpożarowej  w  przypadku  hali  sportowej  lub  innego  budynku
umożliwiającego  przeprowadzenie  imprezy  wynosi  dla  imprez  artystyczno  –
rozrywkowych nie  mniej  niż  500,  a  dla  imprez  sportowych nie  mniej  niż  300,  poza
imprezami  sportowymi  organizowanymi  dla  sportowców  niepełnosprawnych,  albo  w
ramach  współzawodnictwa  sportowego  dzieci  i młodzieży  i  imprez  zamkniętych
organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników – zgodnie z postanowieniami
ustawy o b.i.m.;

3.2.4. imprezie  masowej  podwyższonego  ryzyka –  należy  przez  to  rozumieć
imprezę masową, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach
lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących,
istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji; w przypadku zakwalifikowania
imprezy jako imprezy podwyższonego ryzyka liczba miejsc w hali, wymieniona w pkt.
3.2.5. wynosi nie mniej niż 200;

3.2.5. innej  imprezie –  należy  przez  to  rozumieć  przedsięwzięcie  o  charakterze
widowiska  –  sportowego,  rozrywkowego  lub  artystycznego,  mającego  wywołać
określone  wrażenia  (emocje)  na  widzu  (uczestniku),  ale  nie  mającej  cech  imprezy
masowej,  a także przedsięwzięcia  o charakterze handlowym, wystawowym, targowym
i szkoleniowym;

3.2.6. instrukcji  bezpieczeństwa  pożarowego  (IBP),  bez  bliższego  określenia  –
należy  przez  to  rozumieć  «Instrukcję  Bezpieczeństwa  Pożarowego  Hali  Sportowo  –
Widowiskowej "GLOBUS" przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie», opracowaną
przez mgr. inż. Andrzeja Waldemara Gregorka, w sierpniu 2017 r.;
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3.2.7. kierowniku  do  spraw  bezpieczeństwa –  należy  przez  to  rozumieć  osobę
wyznaczoną  przez  organizatora  imprezy  masowej  do  reprezentowania  go  w zakresie
bezpieczeństwa  osób  uczestniczących  w  imprezie  masowej  oraz  kierującą  służbą
porządkową i informacyjną, w czasie takiej imprezy;

3.2.8. liczbie  miejsc dla osób na imprezie  masowej – należy  przez to  rozumieć
liczbę udostępnionych przez organizatora miejsc w hali, ustaloną na podstawie przepisów
prawa budowlanego i przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, odpowiednio
wydzieloną i oznakowaną;

3.2.9. masowej imprezie artystyczno – rozrywkowej – należy przez to rozumieć,
zgodnie  z postanowieniami  ustawy  o  b.i.m., imprezę  o charakterze  artystycznym  lub
rozrywkowym,  albo  zorganizowane  publiczne  oglądanie  przekazu  telewizyjnego  na
ekranach  lub  urządzeniach  umożliwiających  uzyskanie  obrazu  o  przekątnej
przekraczającej 3 m;

3.2.10. masowej imprezie  sportowej – należy przez to rozumieć  imprezę  masową
mającą  na celu  współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie  kultury fizycznej  –
zgodnie z postanowieniami ustawy o b.i.m.;

3.2.11. miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności – należy przez to rozumieć
miejsca na terenie imprezy masowej, w których publiczność nie może przebywać;

3.2.12. miejscu  imprezy  masowej –  należy  przez  to  rozumieć  halę  lub  jej  część
przeznaczoną na przeprowadzenie imprezy masowej oraz teren przyległy – o ile został on
uznany  za  miejsce  przeprowadzania  imprezy  masowej  w  stosownej  decyzji
administracyjnej zezwalającej na przeprowadzenie imprezy, określone umową pomiędzy
organizatorem a MOSiR „Bystrzyca”;

3.2.13. ochronie  hali  –  należy  przez  to  rozumieć  odpowiednio  oznakowanych
pracowników  koncesjonowanej  agencji  ochrony  osób  i  mienia,  wykonujących
bezpośrednią  ochronę  fizyczną  hali  na  podstawie  umowy zawartej  pomiędzy  MOSiR
„Bystrzyca” a agencją ochrony, w zakresie określonym tą umową;

3.2.14. ochronie imprezy lub zgromadzenia – należy przez to rozumieć odpowiednio
oznakowanych  pracowników  koncesjonowanej  agencji  ochrony  osób  lub  mienia
wykonujących  usługi  bezpośredniej  ochrony  fizycznej  na  podstawie  umowy zawartej
z organizatorem, w zakresie określonym tą umową, podczas imprezy niebędącej imprezą
masową  lub  zgromadzenia  oraz  w czasie  przed  udostępnieniem  miejsca  uczestnikom
imprezy masowej i po opuszczeniu przez nich tego miejsca, a w czasie, gdy pozostaje
ono w dyspozycji organizatora na podstawie umowy zawartej z MOSiR „Bystrzyca”;

3.2.15. organizatorze  – należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub
jednostkę  nie  posiadającą  osobowości  prawnej,  przeprowadzającą  imprezę  lub
zgromadzenie  w  hali  i ponoszącą  odpowiedzialność  za  jej  przebieg  na  mocy
obowiązujących przepisów prawa i umów zawartych z MOSiR „Bystrzyca”;

3.2.16. publiczności –  należy  przez  to  rozumieć  wszystkich  uczestników  imprez
biorących w nich udział jako widzowie;

3.2.17. sektorze – należy przez to rozumieć odpowiednio wyodrębnioną i oznakowaną
część widowni hali przeznaczoną dla publiczności;

3.2.18. służbie  informacyjnej –  należy  przez  to  rozumieć  odpowiednio
przeszkolonych  i oznakowanych  pracowników  wyznaczonych  przez  organizatora
imprezy  masowej,  w tym spikera  zawodów sportowych,  dbających  o  bezpieczeństwa
uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych
rozwiązaniach organizacyjnych;

3.2.19. służbie  porządkowej –  należy  przez  to  rozumieć  osoby  podlegające
kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, wpisane na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 z późn. zm.);
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3.2.20. strefie – należy przez to rozumieć odpowiednio wyodrębnioną i oznakowaną
przez organizatora część miejsca imprezy, która może być dostępna całkowicie, dostępna
częściowo  lub  niedostępna  dla  uczestników,  w  zależności  od  potrzeb  związanych
z bezpieczeństwem osób lub mienia, albo z przyczyn organizacyjnych;

3.2.21. terenie  przyległym –  należy  przez  to  rozumieć  obszar  od  granicy  obiektu
(budynku)  zamknięty  trwałą  przeszkodą  o  charakterze  faktycznym,  taką  jak  krawędź
jezdni, zabudowa, która ze względu na swój charakter uniemożliwia kontakt wzrokowy i
głosowy,  mur  bez  przejść  oraz  ogrodzenie,  pozostający  w  administrowaniu  MOSiR
„Bystrzyca”;

3.2.22. uczestniku – należy przez to rozumieć każdą osobę biorącą udział w imprezie
masowej, innej imprezie lub zgromadzeniu na zasadach określonych przez organizatora;

3.2.23. ustawie o b.i.m. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1160 z późn. zm.)

3.2.24. użytkowniku –  należy  przez  to  rozumieć  każdą  osobę  korzystającą  z  sal,
urządzeń lub innych usług dostępnych na terenie  hali  na zasadach określonych przez
zarządcę, a nie będącą uczestnikiem imprezy lub zgromadzenia odbywających się w hali;

3.2.25. zarządcy,  bez  bliższego  określenia  –  należy  przez  to  rozumieć  podmiot
umocowany do reprezentowania właściciela hali – MOSiR „Bystrzyca”;

3.2.26. zgromadzeniu,  bez  bliższego  określenia  –  należy  przez  to  rozumieć
zgromadzenie  osób,  nie  będące  imprezą  masową,  inną  imprezą  ani  zgromadzeniem
publicznym,  w  szczególności  zgromadzenie  organizowane  przez  organy  władzy
publicznej  lub  odbywające  się  w  ramach  działalności  kościołów  i  innych  związków
wyznaniowych;

3.2.27. zgromadzeniu publicznym – należy przez to rozumieć zgrupowanie osób na
otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w
celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach
publicznych.

4. Zasady udostępniania hali  

4.1. Hala przeznaczona jest w szczególności do przeprowadzania imprez oraz prowadzenia zajęć
sportowo – rekreacyjnych i treningów.

4.2. Hala  może  być  udostępniana  organizatorom  imprez  masowych,  innych  imprez  oraz
zgromadzeń; zasady udostępnienia hali określane są każdorazowo w drodze umowy cywilno –
prawnej pomiędzy MOSiR „Bystrzyca” a organizatorem. 

4.3. Zgromadzenia  publiczne  odbywać  się  mogą  jedynie  na  terenie  przyległym,  za  zgodą  i  na
warunkach  określonych  przez  MOSiR  "Bystrzyca"  i  zawartych  w  umowie  zawartej
z organizatorem.

4.4. Organizator  każdego  przedsięwzięcia  odbywającego  się  w  hali,  przejmuje  obiekt  i/lub
poszczególne pomieszczenia przed imprezą i zdaje po imprezie podpisując stosowny protokół
z uprawnionym przedstawicielem MOSiR „Bystrzyca”, na zasadach określonych w pkt. IV.7.1.
niniejszego regulaminu.

4.5. Harmonogram zajęć w pomieszczeniach hali realizowany jest w oparciu o wskazania zegara
technicznego  znajdującego  się  wewnątrz  hali  widowiskowej,  umieszczonego  pomiędzy
sektorami 9 i 10 trybun stałych.

4.6. Użytkownicy  uczestniczący  w  zajęciach  i  treningach  oraz  korzystający  z  innych  form
działalności sportowo – rekreacyjnej w hali, mogą w niej przebywać i korzystać z urządzeń na
podstawie odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez organizatora,  biletu lub innego,
ustalonego odrębnie dokumentu albo identyfikatora obowiązującego na podstawie odrębnych,
podanych do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, ustaleń.

4.7. Uczestnicy  imprez  i  zgromadzeń  odbywających  się  w  hali  mogą  brać  w  nich  udział  na
podstawie  ważnego  biletu  wstępu,  identyfikatora,  zaproszenia,  innego  dokumentu
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uprawniającego  do  przebywania  na  imprezie  lub  na  innych  zasadach,  zgodnie  z  zasadami
ustanowionymi przez organizatora. 

5. Ochrona i monitoring hali  

5.1. Hala chroniona jest całodobowo przez koncesjonowaną agencję ochrony osób i mienia.
5.2. Zakres  obowiązków  ochrony  regulowany  jest  poprzez  umowę  zawartą  pomiędzy  MOSiR

„Bystrzyca” a agencją ochrony.
5.3. Agencja  ochrony  odpowiada  przede  wszystkim  za  bezpieczeństwo  pracowników

i użytkowników  przebywających  w  obiekcie  oraz  mienie  znajdujące  się  w  hali  i  na  terenie
przyległym.

5.4. Za bezpieczeństwo uczestników imprez i zgromadzeń odbywających się w hali  i  na terenie
przyległym odpowiada ich organizator.

5.5. MOSiR  „Bystrzyca”  zawierając  umowę  z  organizatorem  udostępnia  mu  dokumentację
niezbędną dla przygotowania i przeprowadzenia imprezy, a w szczególności:

a) Regulamin  obiektu  wraz  z  informacją  o  sposobie  udostępnienia  go  użytkownikom
obiektu,

b) Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego,
c) Wzór Instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego

zagrożenia w miejscu i  w czasie imprezy masowej – do ewentualnego wykorzystania
przez organizatora do opracowania własnego dokumentu,

d) protokoły i opinie, o których mowa w art. 26 ust. 3 oraz art. 27 pkt 1. ustawy o b.i.m.
5.6. Hala  i  teren  przyległy  są  monitorowane  w  sposób  ciągły  za  pomocą  systemu  telewizji

przemysłowej, a materiał zgromadzony za pomocą tego systemu może być wykorzystany jako
dowód w postępowaniu dowodowym w każdej sprawie, której będzie dotyczyć.

5.7. Monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych, godności i prawa do
intymności  osób  przebywających  w  hali  i  na  terenie  przyległym;  przy  wejściach  do  hali
umieszczone są tabliczki informujące o prowadzonej rejestracji obrazu i dźwięku. 

5.8. System telewizji przemysłowej w czasie imprez masowych odbywających się w hali służy do
utrwalania  przebiegu  imprezy,  a  zwłaszcza  zachowania  publiczności,  zgodnie  z  decyzją
Wojewody Lubelskiego nr ZK.III.5036/2/07 z dnia 2 kwietnia 2007 r., nakładającą obowiązek
rejestrowania przebiegu imprez masowych w hali „Globus”, poczynając od dnia 1 maja 2007 r.

5.9. System  spełnia  wymogi  wynikające  z  ustawy  o  b.i.m.  i  rozporządzenia  Ministra  Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  10  stycznia  2011  r.  w sprawie   sposobu  utrwalania
przebiegu imprezy masowej.

5.10. Organizator zobowiązany jest do utrwalania przebiegu imprezy masowej, zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie o b.i.m. i przepisach wykonawczych; może do tego celu wykorzystywać
istniejącego w hali systemu monitoringu.

5.11. Zarządca hali zawiera z organizatorem imprezy umowę, w której określa zasady współpracy w
zakresie czynności związanych z utrwalaniem przebiegu imprezy i archiwizacji zgromadzonego
materiału.  Umowa  w  szczególności  określa  zakres,  zasady  i odpłatność  za  wykonywane
czynności.

II. OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W HALI I NA TERENIE
PRZYLEGŁYM

1 Zachowanie osób korzystających i przebywających w hali  

1.1. Hala jest obiektem zbudowanym w standardzie, który zapewnia bezpieczeństwo wszystkim
osobom  przebywającym  w  obiekcie,  pod  warunkiem  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa,
przepisów prawa  i  postanowień  niniejszego  regulaminu  oraz  doraźnych  poleceń  i  instrukcji
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wydawanych  przez  upoważnionych  pracowników  i  ochronę  hali,  służby  porządkowe
i informacyjne organizatora imprezy masowej oraz ochronę innych imprez i zgromadzeń.

1.2. Osoby przebywające w hali mogą korzystać z sal, sprzętu i urządzeń jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem.

1.3. Zabronione  jest  zachowanie  mogące  zagrażać  bezpieczeństwu  osób  i  mienia,
a w szczególności samowolne włączanie lub wyłączanie urządzeń i oświetlenia, przemieszczanie
sprzętu i wyposażenia hali, wspinanie się na wysokości, wszczynanie fałszywych alarmów itp.

1.4. Uczestnicy  zajęć  sportowych  mogą  przebywać  w hali  sportowej  wyłącznie  pod opieką
nauczyciela, trenera, instruktora bądź innej osoby odpowiedzialnej za grupę.

1.5. Opiekunowie grup są zobowiązani  do zapoznania swoich podopiecznych z regulaminem
oraz zasadami korzystania z obiektu.

2 Wyposażenie i urządzenia  

2.1. Udostępnienie  sprzętu  i  wyposażenia  oraz  kluczy  do  pomieszczeń  odbywa  się
wyłącznie za wiedzą i zgodą pracownika MOSiR „Bystrzyca” lub upoważnionego pracownika
ochrony hali, na podstawie pokwitowania.

2.2. Podmioty  wynajmujące  pomieszczenia  lub  korzystające  z  pomieszczeń  w  hali  na
podstawie  zawartych  umów,  zobowiązane  są  przekazać  kierownikowi  obiektu  listę  osób
upoważnionych do pobierania kluczy oraz aktualizować tę listę w miarę zachodzących zmian.

2.3. Prowadzący zajęcia obowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu i wyposażenia
przed przystąpieniem do zajęć.

2.4. Korzystający  z  obiektu ponoszą odpowiedzialność  materialną  za  zniszczenie  sprzętu
i ewentualną dewastację obiektu.

3 Wyjścia i drogi ewakuacyjne  

3.1. Wyjścia i drogi ewakuacyjne w hali oraz ich oznakowanie odpowiadają normom i standardom
dla tego rodzaju obiektów.

3.2. Kategorycznie  zabronione  jest  umieszczanie  na drogach i  w wyjściach  ewakuacyjnych
materiałów palnych oraz jakichkolwiek przedmiotów i  urządzeń w sposób zmniejszający ich
szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości.

3.3. Kategorycznie zabronione jest zamykanie na stałe lub blokowanie drzwi ewakuacyjnych
w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie.

3.4. Kategorycznie  zabronione jest  blokowanie przez  uczestników imprez  schodów, przejść,
dróg i wyjść ewakuacyjnych poprzez dopuszczanie do siedzenia lub stania grup ludzi w tych
miejscach.

4 Alarmowanie w przypadkach zagrożeń  

4.1. Każda osoba,  która dostrzegła zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,
albo mienia zobowiązana jest  zaalarmować wszystkich znajdujących się w strefie zagrożenia
oraz bezzwłocznie powiadomić ochronę hali lub najbliższego pracownika.

4.2. W  przypadku  dostrzeżenia  pożaru,  oprócz  czynności  określonych  w
punkcie poprzednim, należy użyć najbliższego ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP).

4.3. Wszystkie osoby przebywające w hali obowiązane są podporządkować
się  poleceniom  wydawanym  za  pośrednictwem  dźwiękowego  systemu  ostrzegawczego
funkcjonującego w hali, nagłośnienia lub bezpośrednio przez pracowników MOSiR „Bystrzyca”,
ochronę, służby porządkowe i informacyjne, albo osobę kierującą akcją ratowniczą.

4.4. Osoby przebywające w strefie zagrożenia powinny starać się opuścić ją
jak najszybciej, kierując się spokojnie do najbliższych wyjść ewakuacyjnych.
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III. OGÓLNE PRZEPISY PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE W HALI I NA TERENIE 
PRZYLEGŁYM

A. HALA

1. Zasady wstępu publiczności i użytkowników  

1.1. Użytkownicy hali  indywidualni oraz w grupach zorganizowanych korzystać mogą z sal,
urządzeń i innych możliwości uprawiania sportu i rekreacji oferowanych do użytku na zasadach
określanych  w  umowach  cywilnoprawnych  zawieranych  pomiędzy  zarządcą  hali  a
użytkownikami.

1.2. Hala dostępna jest dla użytkowników w godz. 7.00 – 23.30
1.3. Korzystanie  z  sal  i  urządzeń hali  możliwe jest  na zasadzie  odpłatności,  po wykupieniu

biletu lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia użytkownika.
1.4. Bilet  lub  inny  dokument  potwierdzający  uprawnienie  do  korzystania  z  hali  i  (lub)  jej

urządzeń jest formą umowy cywilno – prawnej zawartej na czas pobytu w obiekcie pomiędzy
zarządcą hali a nabywcą biletu.

1.5. Kluby sportowe korzystają z hali  i  jej  urządzeń na podstawie zawartych umów, według
ustalonego harmonogramu.

1.6. Inni  użytkownicy w grupach zorganizowanych oraz organizatorzy  imprez i  zgromadzeń
korzystają  z  hali  i  jej  urządzeń w czasie  i  na zasadach określonych zawieraną  każdorazowo
umową.

1.7. Użytkownicy hali, jak i uczestnicy odbywających się w niej imprez i zgromadzeń mają prawo
do:

1.7.1. swobodnego  i  niezakłóconego  korzystania  z  sal,  urządzeń  oraz  innych  form  zajęć
sportowych i rekreacyjnych, na które opiewa bilet,

1.7.2. zajęcia miejsca określonego na bilecie,
1.7.3. swobodnego i niezakłóconego obserwowania zawodów sportowych lub innej imprezy,
1.7.4. kulturalnego dopingowania drużynom uczestniczącym w rywalizacji sportowej,
1.7.5. swobodnego  i  niezakłóconego  udziału  w  imprezie  lub  zgromadzeniu,  do  udziału

w których są uprawnieni,
1.7.6. korzystania  z  toalet  bez  ograniczeń,  a  z  szatni  na  warunkach  ustalonych

z organizatorem,
1.7.7. korzystania z bazy gastronomicznej dostępnej w hali, na zasadzie odpłatności.  

1.8. Użytkownicy hali, jak i uczestnicy odbywających się w niej imprez i zgromadzeń zobowiązani są
do:

1.8.1. zachowania  zgodnego  z  przepisami  prawa  oraz  postanowieniami  niniejszego
regulaminu,

1.8.2. stosowania  się  do  poleceń  osób  funkcyjnych  spośród  pracowników  MOSiR
„Bystrzyca”,  ochrony,  służb  porządkowych  i  informacyjnych  organizatora  imprezy,
spikera  (prowadzącego  imprezę),  a  w  sytuacjach  nadzwyczajnych  funkcjonariuszy
Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub innych służb ratowniczych,

1.8.3. korzystania wyłącznie z wyraźnie oznakowanych wejść i wyjść z obiektu,
1.8.4. okazywania przy wejściu, bez wezwania, dokumentów uprawniających do wejścia, a na

żądanie uprawnionych pracowników wręczanie ich do sprawdzenia,
1.8.5. poddania  się  kontroli,  w  tym  przeglądaniu  bagażu  i  odzieży,  również  za  pomocą

urządzeń technicznych, w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa,
1.8.6. poruszania się jedynie oznakowanymi ciągami komunikacyjnymi,
1.8.7. podczas imprez zajmowania miejsca wskazanego na bilecie, chyba że zostanie inaczej

poinformowany przez służby porządkowe lub informacyjne,
1.8.8. kulturalnego zachowania.
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1.9. W czasie pobytu w hali i na terenie przyległym zabronione jest:
1.9.1. wszczynanie awantur, podżeganie do waśni lub niepokojów z jakiegokolwiek powodu,

a w szczególności z uwagi na narodowość, rasę, płeć, wyznanie lub bezwyznaniowość,
preferencje seksualne, przynależność klubową głoszenie poglądów i haseł, które mogą
prowadzić  do  konfliktów,  waśni,  niepokojów  lub  zakłócenia  spokoju  i  porządku
publicznego.

1.9.2. niszczenie oraz samowolne przemieszczanie sprzętu, wyposażenia i urządzeń,
1.9.3. zajmowanie innych miejsc niż oznaczone na dokumencie uprawniającym do wejścia,

chyba że uprawnieni pracownicy lub funkcjonariusze Policji wydadzą inne polecenia,
1.9.4. stanie lub siadanie na schodach, w przejściach lub wyjściach ewakuacyjnych, albo też w

jakikolwiek inny sposób utrudnianie ewakuacji lub komunikacji wewnątrz hali,
1.9.5. wchodzenie  i  przechodzenie  przez  budowle  i  urządzenia  nie  przeznaczone  dla

powszechnego użytku oraz niedopuszczone dla widzów,
1.9.6. wspinanie  się  na  elementy  konstrukcyjne  hali,  sceny,  nagłośnienia,  rusztowania

reklamowe itp., a także przechodzenie przez barierki lub wchodzenie na nie,
1.9.7. wchodzenie bez upoważnienia do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności lub stref

wydzielonych, przy czym za strefy takie, o ile organizator nie zawrze w regulaminie
imprezy odmiennych postanowień, uznaje się:
a) arenę sportową podczas imprez sportowych,
b) scenę i strefę bezpieczeństwa wokół niej, odpowiednio wydzieloną i oznakowaną,
c) korytarz ratowniczy lub techniczny, o ile zostanie wydzielony,
d) stanowisko  realizatora  dźwięku  (tzw.  FOH)  podczas  imprez  artystyczno-

rozrywkowych,
e) stanowiska dla prasy, radia, telewizji itp.,
f) stanowiska sędziów i obserwatorów,
g) miejsca,  gdzie  umieszczone  zostały  urządzenia  do  efektów  specjalnych,

nagłaśniające, sterujące, oświetlenie itp.,
h) pomieszczenia techniczne i administracyjne obiektu.

1.9.8. rzucanie wszelkimi przedmiotami,
1.9.9. używanie otwartego ognia,
1.9.10. wprowadzanie zwierząt, 
1.9.11. sprzedawanie towarów i kart wstępu bez zezwolenia,
1.9.12. rozdawanie druków i przeprowadzanie zbiórek,
1.9.13. prowadzenie  jakiejkolwiek  działalności  handlowej  lub  innej  gospodarczej  oraz

reklamowej bez zgody zarządcy obiektu,
1.9.14. pisanie, malowanie i naklejanie na ścianach, przejściach i urządzeniach,
1.9.15. wywieszanie transparentów, flag, banerów, afiszów, plakatów i wszelkich innych haseł,

napisów lub symboli zawierających treści obelżywe lub nawołujących do niepokoju,
1.9.16. wznoszenie obraźliwych haseł i okrzyków,
1.9.17. używanie wulgarnego słownictwa,
1.9.18. zaśmiecanie obiektu.

1.10. Uczestnicy  imprez  o  charakterze  artystyczno–rozrywkowym,  zwłaszcza  koncertów,
decydując  się  na  udział  w nich,  akceptują  fakt,  iż  będą  narażeni  na  przebywanie  w  strefie
dźwięków o znacznym natężeniu.

1.11. Organizator zobowiązany jest zapewnić warunki techniczne niezagrażające zdrowiu osób
uczestniczących w imprezie.

2. Przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki i substancje, których wnoszenie i   
posiadanie jest zabronione

2.1. Zabronione jest wnoszenie i posiadanie na terenie hali:
a) broni,
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b) przedmiotów niebezpiecznych, a w szczególności:
 przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,
 pojemników  do  rozpylania  gazu,  substancji  żrących  lub  farbujących,  butelek,

kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie
twardego materiału, 

 drzewców do flag i transparentów,
c) materiałów wybuchowych,
d) wyrobów pirotechnicznych, takich jak fajerwerki, kule świecące i inne,
e) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
f) napojów alkoholowych, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 8a ustawy

o b.i.m.,
g) środków odurzających, substancji psychotropowych i środków 

psychoaktywnych.
2.2. Organizator  imprez  lub  zarządca  hali  mogą  w  uzasadnionych  przypadkach  na  czas

przeprowadzania  konkretnych  imprez  lub  na czas  określony,  zmienić  katalog  przedmiotów,
wyrobów lub substancji, których wnoszenie i posiadanie na terenie obiektu będzie zabroniona,
przy  zachowaniu  bezwzględnie  obowiązującej  zasady,  iż  zmiany  te  nie  mogą  naruszać
powszechnie  obowiązujących  przepisów prawa,  w  szczególności  związanych  z  organizacją
imprez masowych.

2.3. Podczas imprez podwyższonego ryzyka,  o ile organizator  imprezy nie ureguluje tego w
sposób odmienny, zabrania się:
a) wnoszenia  i  używania  w  hali  syren  alarmowych,  urządzeń  nagłaśniających,  trąbek,

„wuwuzeli”  i  innych  podobnych  urządzeń  emitujących  dźwięk,  szczególnie  z
wykorzystaniem sprężonego gazu;

b) wnoszenia lub korzystania podczas imprez sportowych z flag o znacznych rozmiarach,
rozkładanych bezpośrednio nad uczestnikami imprezy (tzw. „sektorówek”),

c) wnoszenia  przez  kibiców  znajdujących  się  w  zorganizowanej  grupie,  zajmujących
wydzielone dla nich przez organizatora sektory, wszelkiego rodzaju toreb podręcznych.

3. Palenie tytoniu  

3.1. W hali i na terenie przyległym obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych,
w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych, przy
czym przez nowatorki wyrób tytoniowy i papieros elektroniczny rozumie się  pojęcia określone
w ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu.

3.2. Osoby  dopuszczające  się  palenia  wyrobów  tytoniowych,  nowatorskich  wyrobów
tytoniowych  lub  papierosów elektronicznych  wbrew zakazowi,  podlegają  karze  grzywny  do
500,00 zł na mocy obowiązujących przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami
palenia tytoniu (art. 13 ust. 2).

4. Osoby, które nie będą wpuszczane na teren obiektu  

4.1. Do hali, w czasie przeprowadzanych w obiekcie imprez masowych, nie będą wpuszczane
osoby:

a) wobec których orzeczono środek karny w postaci  zakazu wstępu na imprezę
masową,

b) zobowiązane  do  powstrzymania  się  od  przebywania  w  miejscach
przeprowadzania  imprez  masowych,  wydane przez  sąd wobec skazanego w związku  z
warunkowym  zawieszeniem  wykonania  kary  pozbawienia  wolności  albo  wobec
nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu
w sprawach nieletnich,

c) wobec której wydany został zakaz klubowy albo zakaz zagraniczny.
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4.2. Do hali nie będą także wpuszczane osoby, które:
a) posiadają przedmioty, wyroby lub substancje, których wnoszenie i posiadanie podczas

imprezy zabronione jest powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym
regulaminem, albo regulaminem imprezy,

b) znajdują  się  pod  widocznym  wpływem  alkoholu,  środków  odurzających,  substancji
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

c) odmawiają  poddania  się  kontroli  uprawnień  do  wejścia,  przeglądowi  odzieży  lub
bagażu, albo legitymowaniu w celu ustalenia tożsamości,

d) ubrane są w sposób uniemożliwiający lub utrudniający identyfikację, albo posługują się
elementem odzieży  lub przedmiotem w celu  uniemożliwienia  lub istotnego utrudnienia
identyfikacji,

e) zachowują  się  agresywnie,  prowokacyjnie  albo  w  inny  sposób  stwarzają  zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

4.3. Z  hali  usuwane  będą  osoby,  które  zakłócają  porządek  publiczny  lub  naruszają
postanowienia niniejszego regulaminu albo regulaminu imprezy.

4.4. Nieletni do 13 roku życia nie będą wpuszczani do hali bez opieki osób dorosłych.

5. Depozyt  

5.1. W hali nie jest prowadzony depozyt na przedmioty wartościowe ani też na przedmioty, 
wyroby i substancje, których wnoszenia zabraniają przepisy prawa lub regulamin obiektu.

5.2. Użytkownicy zobowiązani są we własnym zakresie zabezpieczyć przedmioty wartościowe
przed ich utratą.

5.3. Organizatorzy  imprez  mogą zorganizować i  udostępnić uczestnikom depozyt,  określając
równocześnie zasady jego funkcjonowania.

5.4. Organizator powinien w regulaminie imprezy określić w sposób jednoznaczny przedmioty,
materiały, wyroby, środki lub substancje, których wnoszenie i posiadanie podczas imprezy jest
niedozwolone i udostępnić tę informację uczestnikom w chwili nabywania biletów lub innych
dokumentów uprawniających do wstępu na imprezę, a jeśli tego nie uczyni zapewnić bezpłatny i
należycie zabezpieczony depozyt.

6. Szatnie  

6.1. W hali znajdują się szatnie przeznaczone na przechowanie odzieży wierzchniej uczestników
imprez i zgromadzeń oraz użytkowników korzystających z sal i urządzeń hali.

6.2. Zasady korzystania z szatni podczas imprez przeprowadzanych w hali, w tym ewentualna
odpłatność, są ustalane z organizatorem imprezy w drodze umowy.

6.3. Szatnia  nie  odpowiada za przedmioty  wartościowe pozostawione w odzieży oddanej  na
przechowanie.

6.4. Użytkownicy  hali,  korzystający  z  sal  do  treningu  sportowego  oraz  zawodnicy,  przed
wejściem do sal treningowych obowiązani są zmienić strój i obuwie na sportowe, korzystając w
tym celu z pomieszczeń szatni przeznaczonych dla zawodników.

B. PARKINGI I DROGI DOJAZDOWE

1. Zasady korzystania z parkingów  

1.1. Parkingi w bezpośrednim otoczeniu hali są czynne cała dobę, niestrzeżone i płatne w dni
robocze,  w godz. 7.00 – 19.00.
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1.2. Podczas organizowanych w hali imprez i zgromadzeń mogą być wprowadzone odmienne
regulacje  dotyczące dostępności parkingów i odpłatności za korzystanie  z nich,  na zasadach,
jakie  każdorazowo  uzgadniane  będą  z  organizatorem i  podawane  do  wiadomości  w  sposób
zwyczajowo przyjęty.

1.3. Na terenie parkingów obowiązują przepisy Kodeksu drogowego. 
1.4. Na terenie parkingu wolno poruszać się pojazdami z prędkością do 10 km / godz. 
1.5. Na terenie  parkingów zabronione  jest  palenie  i  używanie  otwartego ognia,  spożywanie

alkoholu, magazynowanie paliw, substancji niebezpiecznych oraz pustych pojemników po nich,
tankowanie  pojazdów,  pozostawianie  pojazdów  z  uruchomionym  silnikiem,  parkowanie
pojazdów z nieszczelnymi układami. 

1.6. Zarządca obiektu może ustalić w drodze umowy, najem parkingów lub ich części, na czas
określony,  dla  celów  innych  niż  parkowanie  pojazdów,  o  ile  nie  będzie  to  kolidowało
z funkcjonowaniem i przeznaczeniem obiektu.

2. Odpowiedzialność za szkody  

2.1. Za szkody wynikłe wskutek ruchu pojazdów na parkingach, odpowiedzialność ponoszą ich
użytkownicy na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2.2. Właściciele i użytkownicy pojazdów pozostawiają je na parkingach hali na własne ryzyko,
a zarządca hali nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze zdarzeń niezawinionych.

2.3. Nagrania z systemu monitorowania obiektu i terenu przyległego mogą być udostępniane
organom ścigania  na ich pisemny wniosek i  służyć jako dowód w sprawie,  jeżeli  utrwalone
zostały wydarzenia mające związek ze zdarzeniami, jakie miały miejsce na parkingach hali.

3. Drogi dojazdowe  

3.1. Kierujący  pojazdami  zobowiązani  są  do  parkowania  na  wyznaczonych  miejscach
postojowych.

3.2. Na terenie parkingu kategorycznie zabronione jest: 
3.2.1. zatrzymywanie  się  i  postój  na  drogach  dojazdowych  i  pożarowych  oraz  w  innych

miejscach,  gdzie  pozostawione  pojazdy  mogą  uniemożliwiać  lub  utrudniać  przejazd
pojazdów służb ratowniczych i Policji;

3.2.2. parkowanie  w  sposób  uniemożliwiający  swobodny  dostęp  do  hydrantów
przeciwpożarowych;

3.2.3. parkowanie na przejściach,  miejscach wydzielonych i odpowiednio oznakowanych, na
drogach  dojazdowych  oznakowanych  znakiem  zakazu  oraz  parkowanie  w  sposób
uniemożliwiający  lub  utrudniający  swobodny  wjazd  i  wyjazd  innym  użytkownikom
parkingu lub powodujący utrudnienie albo zagrożenie w ruchu.

4. Uwagi końcowe  

4.1. Szczegółowe  zasady  obowiązujące  na  parkingu  określone  są  odrębnym  regulaminem:
„Globus. Regulamin parkingu płatnego niestrzeżonego”

IV. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE ORGANIZATORÓW IMPREZ ODBYWAJĄCYCH SIĘ 
W     HALI  

1. Warunki udostępnienia hali i udziału publiczności  
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1.1. Udostępnienie hali dla przeprowadzenia imprezy masowej, innej imprezy lub zgromadzenia
następuje  każdorazowo  w  drodze  umowy  cywilno  –  prawnej,  która  określa  warunki
udostępnienia, w tym w szczególności warunki finansowe oraz prawa i obowiązki stron.

1.2. Umowa musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
1.3. Zawarcie  umowy o udostępnieniu hali  może nastąpić  jedynie wówczas,  gdy organizator

spełniać będzie wszystkie wymogi wynikające z przepisów prawa dotyczące przeprowadzenia
planowanej imprezy lub zgromadzenia.

1.4. Warunkiem  koniecznym  udostępnienia  hali  jest  zobowiązanie  się  organizatora  do
przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

1.5. Organizator  może  przeprowadzić  imprezę  w  hali  jedynie  pod  warunkiem  spełnienia
wszystkich  wymogów  dotyczących  imprezy  danego  rodzaju  oraz  uzyskaniu  stosownych
zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

2. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa  

2.1. Organizator imprezy jest bezwzględnie zobowiązany do zapewnienia takich warunków kontroli
osób wchodzących na imprezę, aby:
2.1.1. nie przekroczyć dopuszczalnej ze względów bezpieczeństwa liczby osób uczestniczących

w imprezie, określonej w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla hali;
2.1.2. nie  dopuścić  do  wnoszenia  i  posiadania  przez  uczestników  imprezy  przedmiotów,

materiałów, wyrobów, napojów, środków i substancji zabronionych przepisami ustawy o
b.i.m. oraz niniejszym regulaminem;

2.1.3. nie  dopuścić  do  wejścia  i  przebywania  w hali  osób nie  posiadających  uprawnień  do
przebywania na imprezie,  o których mowa w przepisach ustawy o b.i.m. i niniejszym
regulaminie,

2.1.4. zapewnić  identyfikację  osób  biorących  udział  w  masowej  imprezie  sportowej
podwyższonego  ryzyka  oraz  inne  warunki  bezpieczeństwa,  zgodnie  z  wymogami
określonymi w ustawie o b.i.m.

2.2. Organizator imprezy zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, w
szczególności poprzez:
2.2.1. zapewnienie odpowiednio wyszkolonej, wyposażonej i oznakowanej służby porządkowej

i informacyjnej poprzez zawarcie stosownej umowy z agencją ochrony osób i mienia,
która  posiadać  będzie  zdolność  do  zorganizowania  i  zrealizowania  zabezpieczenia
imprezy,  przy  czym  przez  odpowiednie  wyposażenie  rozumieć  należy  konieczność
zapewnienia systemu łączności bezprzewodowej za pomocą sprzętu odpowiedniej klasy,
gwarantującego zasięg na terenie całego obiektu,

2.2.2. zapewnienie  odpowiedniej  liczby  pracowników  służby  porządkowej  i  informacyjnej,
gwarantującej  co  najmniej  utrzymanie  drożności  dróg  i  wyjść  ewakuacyjnych,
odpowiednio  do  liczby  osób  uczestniczących  w  imprezie  oraz  jej  specyfiki  i
wynikających stąd zagrożeń,

2.2.3. zapewnienie  takiego rozmieszczenia grup publiczności,  w tym zwłaszcza uczestników
(kibiców)  imprez  sportowych,  w szczególności  uznanych  za  imprezy  podwyższonego
ryzyka,  aby  kibice  drużyn  przeciwnych  nie  znajdowali  się  w  sektorach  widowni
bezpośrednio ze sobą sąsiadujących,

2.2.4. zapewnienie  takiego  systemu  sprzedaży  i  oznaczenia  biletów,  wejściówek,
identyfikatorów lub innych dokumentów uprawniających do wstępu na imprezę,  który
będzie gwarantował:

a) nie przekroczenie maksymalnej liczby publiczności, jaka może przebywać w hali,
b) nie przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej liczby uczestników w poszczególnych

sektorach widowni, w tym zwłaszcza na płycie hali (poziom ±0,00),
2.2.5. właściwego wydzielenia i oznaczenia sektorów i stref niedostępnych dla publiczności, w

tym sektorów widowni – jeśli będą one częściowo lub w całości wyłączone z dostępu,
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2.2.6. takie  rozmieszczenie  pracowników służb  porządkowych  i  informacyjnych,  aby  grupy
potencjalnie antagonistyczne, w tym zwłaszcza kibice drużyn przeciwnych, szczególnie
podczas imprez uznanych za imprezy podwyższonego ryzyka, byli  przez te służby od
siebie  oddzieleni,  a  pracownicy służby porządkowej  i  informacyjnej  mieli  możliwość
podejmowania  natychmiastowych  przewidzianych  prawem  działań  w  przypadkach
wskazujących na możliwość użycia przemocy,

2.2.7. zapewnienie odpowiedniej liczby i jakości barierek ochronnych (płotków), niezbędnych
do zabezpieczenia sceny i  wygrodzenia sektorów, o ile organizacja imprezy wiąże się
z koniecznością wprowadzenia tego rodzaju rozwiązań.

2.3. Organizator imprezy lub zgromadzenia odbywającego się w hali zobowiązany jest także do:
2.3.1. zapewnienia porządku na terenie przyległym, w szczególności na parkingach, 
2.3.2. zapobieżenia  niszczeniu  zieleni  w  okolicy  hali,  zwłaszcza  na  osiedlu  „Piastowskie”,

sąsiadującym z halą  od strony ul.  Kazimierza  Wielkiego,  o ile  umowa najmu hali  to
przewiduje i działania te nie naruszają norm powszechnie obowiązującego prawa.

2.4. Zadania wymienione w pkt. 2.3. organizator może powierzyć powoływanej przez siebie służbie
porządkowej i informacyjnej lub zlecić w drodze umowy ochronie obiektu.

3. Odpowiedzialność organizatora  

3.1. Organizator  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  wynikłe  z  nienależytego  zabezpieczenia
imprezy  lub  inne  działanie  albo  zaniechanie  związane  z  przeprowadzeniem  imprezy
podejmowane przez niego albo obsługę lub służby mu podległe lub przez niego nadzorowane, w
tym  również  za  szkody  mogące  wyniknąć  w  związku  ze  wznoszonymi  konstrukcjami
tymczasowymi, scenografią lub podobnymi elementami i użytymi do ich budowy materiałami.

3.2. Organizator  nie  jest  uprawniony  do  podwieszania  jakichkolwiek  elementów  do  konstrukcji
dachu, a podwieszanie do innych elementów budowli może nastąpić jedynie w wyjątkowych
przypadkach  i  za  wyraźną  zgodą  zarządcy,  a  w  szczególnych  przypadkach  również  po
uzgodnieniu z konstruktorem hali i wyłącznie w sposób i w zakresie ustalonym.

3.3. Zarządca hali może w momencie zawierania umowy zażądać od organizatora wniesienia kaucji
pieniężnej  mającej  stanowić  zabezpieczenie  na  wypadek  powstania  szkód  w  związku  z
organizowaną  imprezą,  w  szczególności,  jeżeli  impreza  ma  mieć  nietypowy  charakter,  albo
wiązać się będzie ze szczególnym ryzykiem.

4. Stosunek wzajemny regulaminów   

4.1. Organizator imprezy, w tym zwłaszcza imprezy masowej, zobowiązany jest do opracowania i
udostępnienia uczestnikom jej regulaminu.

4.2. Postanowienia  regulaminu  imprezy nie  mogą pozostawać w sprzeczności  z  postanowieniami
regulaminu hali.

4.3. Regulamin  imprezy  opracowany  przez  organizatora  musi  zawierać  zapis  zobowiązujący
uczestników imprezy do przestrzegania regulaminu obiektu.

4.4. Regulamin  imprezy  powinien  być  udostępniony  uczestnikom  imprezy  w  chwili  nabywania
biletów.

4.5. Organizator  imprezy  powinien  dążyć  do  tego,  by  najważniejsze  zapisy  regulaminu  obiektu
i imprezy  zostały  udostępnione  uczestnikom  w  formie  wydruku  na  biletach  lub  innych
dokumentach uprawniających do uczestniczenia w imprezie.

5. Stosunek wzajemny ochrony obiektu i służby porządkowej  

5.1. Służba porządkowa i informacyjna powołana przez organizatora imprezy nie zastępuje ochrony 
obiektu.
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5.2. Organizator  powinien  zapewnić  warunki  łączności  umożliwiające  kontakt  pomiędzy  służbą
porządkową i informacyjną a ochroną obiektu.

5.3. Służba porządkowa i  informacyjna  organizatora  imprezy odpowiada za bezpieczeństwo osób
obecnych na imprezie.

5.4. Służba porządkowa i informacyjna w czasie trwania imprezy odpowiada za porządek publiczny
w  części  obiektu  wynajętej  przez  organizatora  oraz  w  miejscach  dostępnych  zarówno  dla
uczestników  imprezy,  jak  i  użytkowników  obiektu,  przy  czym  w  przypadkach  zdarzeń  nie
dotyczących uczestników imprezy powinna niezwłocznie powiadamiać o nich ochronę obiektu.

5.5. Ochrona  obiektu  i  służba  porządkowa  oraz  informacyjna  nie  pozostają  względem  siebie  w
stosunku żadnej zależności, ale podejmować powinny działania wzajemnie się wspomagające,
aby zapewnić osiągnięcie celu nadrzędnego, jakim jest bezpieczeństwo osób znajdujących się w
obiekcie oraz porządek i bezpieczeństwo mienia w hali.

5.6. Pracownik  służby  porządkowej  lub  pracownik  służby  informacyjnej,  przekraczając  swoje
uprawnienia lub niedopełniając obowiązków, jeśli powoduje zagrożenie bezpieczeństwa imprezy
masowej podlega grzywnie nie mniejszej  niż 180 stawek dziennych (art.  58 ust.  3 ustawy o
b.i.m.).

6. Stosunki wzajemne osób funkcyjnych i służb powoływanych przez organizatora imprezy  

6.1. Organizator – przedstawiciel zarządcy
6.1.1. Organizator  imprezy odpowiada za zapewnienie  bezpieczeństwa uczestnikom imprezy

i porządek publiczny w czasie i miejscu jej przeprowadzenia.
6.1.2. Przedstawicielowi  zarządcy  przysługuje  głos  doradczy  w  sprawach  związanych

z utrzymaniem porządku publicznego i zapewnieniem bezpieczeństwem osób w czasie i
miejscu przeprowadzanej imprezy.

6.1.3. Przedstawiciel  zarządcy  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  przekazywania
organizatorowi wszelkich swoich spostrzeżeń, uwag i sugestii mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo uczestników imprezy oraz utrzymanie porządku publicznego.

6.1.4. Decyzje  związane  z  bezpieczeństwem  osób  oraz  utrzymaniem  porządku  publicznego
należą  w  przypadku  imprez  masowych  do  organizatora  i  on  ponosi  za  nie  pełną
odpowiedzialność.

6.2. Kierownik do spraw bezpieczeństwa – przedstawiciel zarządcy
6.2.1. Kierownik  do  spraw  bezpieczeństwa  reprezentuje  organizatora  w  zakresie

bezpieczeństwa  osób  uczestniczących  w  imprezie  oraz  kieruje  służbą  porządkową  i
informacyjną.

6.2.2. Kierownik  do  spraw  bezpieczeństwa  nie  może  przekazać  swoich  kompetencji
przedstawicielowi zarządcy.

6.2.3. Przedstawiciel  zarządcy  może  i  powinien  służyć  swoją  wiedzą  i  doświadczeniem
kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, w szczególności poprzez bieżące przekazywanie
swoich  spostrzeżeń  i  uwag  oraz  proponowanie  możliwych  rozwiązań  i  działań  w
sytuacjach  trudnych,  a  zwłaszcza  związanych  z  zagrożeniem  osób  i  mienia,  akcją
ratowniczą lub gaśniczą oraz ewakuacją.

6.2.4. Kierownik  do spraw bezpieczeństwa  i  przedstawiciel  zarządcy  powinni  przebywać w
miejscu  umożliwiającym  obserwację  miejsca  imprezy,  zwłaszcza  zachowanie
publiczności  (np.  w pomieszczeniu  dla  służb kierujących zabezpieczeniem imprezy)  i
dysponować środkami łączności pozwalającymi na natychmiastową komunikację.

6.2.5. Decyzję  o  ewentualnej  ewakuacji  uczestników  imprezy  masowej,  jej  zakresie  i
kierunkach podejmuje kierownik do spraw bezpieczeństwa po powzięciu wiadomości o
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pożarze  lub  innym miejscowym zagrożeniu  oraz  upewnieniu  się  o  istnieniu  realnego
zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.

6.2.6. Niezależnie od działań podejmowanych w sytuacjach zagrożenia przez kierownika do
spraw bezpieczeństwa, przedstawiciel zarządcy zobowiązany jest do wypełnienia zadań
nałożonych na niego w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, w odniesieniu do osób
nie  będących  uczestnikami  imprezy  –  pracowników  i  użytkowników  hali,
a w szczególności do:

a) ustalenia  rodzaju,  miejsca  i  rozmiarów  pożaru  lub  innego  zagrożenia
oraz dróg jego rozwoju,

b) przyjęcie  ram organizacyjnych  dla  akcji  ewakuacyjnej  użytkowników
i pracowników,

c) podjęcie  decyzji  i  wydanie polecenia  ewentualnego odcięcia  dopływu
prądu do poszczególnych sektorów i stref,

d) dokonanie podziału zadań wśród pozostałego personelu hali oraz nadzór
nad ich realizacją,

e) wysłania pracownika na ul. Kazimierza Wielkiego z zadaniem udzielenia
informacji  pierwszej  przybywającej  jednostce  straży  pożarnej  lub innym służbom
ratowniczym, dotyczących miejsca i źródła pożaru, ilości zagrożonych osób, miejsc
szczególnie  niebezpiecznych  oraz  pomieszczeń  z  najbardziej  wartościowym
sprzętem i mieniem znacznej wartości.

6.3. Spiker (prowadzący imprezę) – przedstawiciel zarządcy
6.3.1. W przypadku masowych imprez sportowych spiker zawodów jest pracownikiem służby

informacyjnej i podlega kierownikowi do spraw bezpieczeństwa.
6.3.2. Prowadzący imprezę artystyczno - rozrywkową w sytuacji  zagrożenia obowiązany jest

wykonywać polecenia kierownika do spraw bezpieczeństwa.
6.3.3. W przypadku innych imprez i zgromadzeń, w sytuacji zagrożenia prowadzący imprezę

obowiązany  jest  podporządkować  się  poleceniom  wydawanym  przez  przedstawiciela
zarządcy.

6.3.4. Spiker  zawodów  sportowych  lub  prowadzący  imprezę  sportową,  który  swoim
zachowaniem prowokuje kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu tej imprezy,
podlegać może odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 61 ustawy o b.i.m. (karze
grzywny nie mniejszej niż 180 stawek dziennych lub karze ograniczenia wolności).

7. Uprawnienia zarządcy hali w stosunku do organizatora przed, w trakcie i po imprezie  

7.1. Wydawanie i zdawania kluczy oraz przekazywanie i odbiór pomieszczeń hali odbywają się wg
następujących zasad:

a) Organizator zobowiązany jest nie później niż 7 dni przed terminem imprezy przekazać na
adres poczty elektronicznej wskazany w umowie: imię, nazwisko i numer telefonu osoby,
która  z  jego  upoważnienia  i  w  jego  imieniu  będzie  odpowiedzialna  za  przebieg
przygotowań do imprezy, montażu i demontażu sceny, scenografii, dekoracji, nagłośnienia
i innych elementów, a w szczególności uprawniona będzie do podpisywania stosownych
protokołów, pobrania i zwrotu kluczy, a po zakończeniu imprezy przekazania pomieszczeń
i  sprzętu  uprawnionemu  przedstawicielowi  MOSiR  "Bystrzyca"  i  ewentualnego
podpisania protokołu stwierdzającego uszkodzenia lub zniszczenia powstałe w związku z
imprezą. 

b) Wydawanie  kluczy  do  pomieszczeń  na  mecze,  imprezy  zgromadzenia  itp.
przeprowadzanych w hali  odbywa się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego,
w którym organizator potwierdza czytelnym podpisem odbiór kluczy i stan przekazanych
pomieszczeń.
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c) Użytkownicy hali mają obowiązek zgłaszać do pracownika ochrony wszystkie zauważone
awarie lub usterki. Pracownik ochrony odnotowuje je  w dzienniku usterek znajdującym
się w pomieszczeniu ochrony.

d) Zdanie  używanych  lub  wynajętych  pomieszczeń  oraz  kluczy  następuje  w  obecności
pracownika ochrony pełniącego dyżur w hali.

e) Stan zdawanych pomieszczeń zostaje potwierdzony przez obie strony czytelnym podpisem
w w/w protokole zdawczo-odbiorczym.

f) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru pomieszczeń wszelkiego rodzaju zniszczeń
lub uszkodzeń sprzętu, wyposażenia, drzwi, ścian, sufitów, armatur, sanitariatów, parkietu,
krzeseł, wieszaków, szafek, luster itp. zostaną one opisane w w/w protokole w uwagach
i podpisane czytelnie przez obie strony.

g) W  przypadku  kiedy  zdanie  kluczy  do  udostępnionych  pomieszczeń  następuje  bez
obecności  organizatora  a  w  pomieszczeniach  tych  zostaną  stwierdzone  zniszczenia,
pracownik  ochrony  dokona  w  protokole  zdawczo-odbiorczym  jednostronnego  opisu
uszkodzeń a organizator poniesie wszystkie koszty związane z ich usunięciem.

h) Organizator zobowiązuje się do naprawienia szkody we własnym zakresie lub pokrycia
wszystkich  kosztów poniesionych przez  MOSiR związanych  z  naprawą stwierdzonych
zniszczeń w ciągu 5 dni od daty pisemnego wezwania do ich usunięcia.

i) Inne  postanowienia  niniejszego  regulaminu,  w  szczególności  zawarte  w  części  I.4.,
stosuje się odpowiednio.

7.2. Zarządcy hali przysługuje prawo kontrolowania przedsięwzięć podejmowanych w obiekcie przez
organizatorów imprez i zgromadzeń zarówno na etapie przygotowań do ich przeprowadzenia, jak
i podczas samej realizacji, dla sprawdzenia, czy są one zgodne z warunkami umowy najmu, a w
szczególności,  czy nie mogą prowadzić do powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi
oraz mienia, zarówno przed, jak i w trakcie imprezy lub zgromadzenia.

7.3. Uprawnienia  zarządcy  określone  w  punkcie  poprzednim  dotyczą  w  szczególności  działań
organizatora  podejmowanych  w  związku  z  podwieszaniem  jakichkolwiek  elementów  do
konstrukcji dachu i przestrzegania zasad określonych w pkt. IV.3.2. niniejszego Regulaminu.

7.4. W przypadku stwierdzenia uchybień mających wpływ na bezpieczeństwo, zarządca hali może na
każdym etapie realizacji przedsięwzięcia zażądać ich usunięcia, zaś w przypadku drastycznego
naruszenia warunków bezpieczeństwa lub uchylania się organizatora od usunięcia wskazanych
uchybień, wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa żądania przez
organizatora jakichkolwiek odszkodowań lub rekompensaty.

7.5. W trakcie realizacji imprezy masowej zarządcy przysługuje prawo zwracania się bezpośrednio
do  uprawnionego  przedstawiciela  organu,  który  wydał  zezwolenie  na  jej  przeprowadzenie,
kontrolującego  zgodność  przebiegu  imprezy  z  warunkami  określonymi  w  zezwoleniu,  dla
zwrócenia uwagi na stwierdzone nieprawidłowości, jeżeli takie nieprawidłowości stwierdził w
trakcie imprezy lub organizator nie usunął ich pomimo wcześniejszego żądania przedstawionego
w tym zakresie.

7.6. Zarządcy przysługuje prawo do odszkodowania lub naprawienia szkód powstałych w związku z
imprezą lub zgromadzeniem przeprowadzanymi w hali, jeżeli pozostają one w związku z takim
przedsięwzięciem, niezależnie od miejsca w obiekcie, gdzie szkody wystąpiły i czasu w jakim
zostały stwierdzone.

8. Imprezy odbywające się w hali nie będące imprezami masowymi  

8.1. Przewiduje  się,  że  oprócz  imprez  masowych  odbywających  się  w  hali,  może  ona  być
udostępniana dla potrzeb organizacji innych imprez i zgromadzeń, w szczególności takich jak:
8.1.1. targi, wystawy i salony handlowe lub wystawiennicze, przez które rozumie się imprezy

mające na celu umożliwienie kontaktu podmiotów zainteresowanych sprzedażą i kupnem
towarów  i  (lub)  usług,  gromadzące  w  jednym  miejscu  o  jednym  czasie  wielu
sprzedających  i  kupujących  z  jednej  lub  kilku  branż,  przez  co  umożliwia  się
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porównywanie  ofert  i  warunków  transakcji  oraz  kontakt  z  wieloma  potencjalnymi
partnerami;

8.1.2. imprezy zamknięte organizowane przez pracodawców dla swoich pracowników;
8.1.3. konferencje,  sympozja  i  szkolenia,  przez  które  rozumie  się  imprezy  mające  na  celu

podnoszenie  kwalifikacji  uczestników  lub  zebrania  specjalistów  z  jakiejś  dziedziny
poświęcone omawianiu określonych zagadnień, wymianie poglądów na określony temat;

8.1.4. imprezy religijne, przez które rozumie się zgromadzenia zwoływane przez kościoły i inne
związki  wyznaniowe  służące  sprawowaniu  kultu  religijnego,  a  także  imprezy  o
charakterze  kulturalnym  i  artystycznym  związane  z  wypełnianiem  przez  nie  swych
funkcji,  o  ile  działania  te  prowadzone  są  na  potrzeby  realizacji  zadań  religijno  –
moralnych w sferze kultury;

8.1.5. wiece wyborcze, przez które rozumie się wszelkie formy zgromadzeń związane z agitacją
wyborczą, organizowane w czasie trwania kampanii wyborczej, to jest od dnia ogłoszenia
zarządzenia Prezydenta RP o wyborach do jednej doby przed dniem głosowania;

8.1.6. inne  imprezy  i  zgromadzenia,  o  ile  ich  organizacja  zgodna  jest  z  przepisami  prawa,
mieści się w zakresie działania MOSiR „Bystrzyca” oraz nie narusza dobrych obyczajów.

8.2. Organizatorzy imprez i zgromadzeń przy ich przeprowadzaniu zobowiązani są do przestrzegania
zasad  określonych  przepisami  prawa  dla  danego  rodzaju  imprezy,  a  w  szczególności  do
uzyskania  odpowiednich  zezwoleń,  o  ile  są  one  wymagane,  zapewnienia  odpowiednich
warunków  bezpieczeństwa,  powiadomienia  odpowiednich  służb  ratowniczych  i
odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo na terenie miasta.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Zakres obowiązywania
1.1. Regulamin  obowiązuje  na  terenie  całego  obiektu  i  dotyczy  wszystkich  osób  w  nim

przebywających.
1.2. Nabycie biletu, karnetu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia lub wejście do hali,

jeśli  posiadanie  biletu  albo  innego  dokumentu  uprawniającego  nie  jest  wymagane,  oznacza
potwierdzenie znajomości regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania.

1.3. Zasada  określona  w  punkcie  poprzednim  dotyczy  również  osób  przebywających  w  hali  na
podstawie  innych  uprawnień,  takich  jak  zaproszenie,  legitymacja  związków  i  stowarzyszeń
sportowych, akredytacja, legitymacja dziennikarska itp.

1.4. Dopuszcza się możliwość wydania regulaminów cząstkowych, dotyczących poszczególnych sal
o  specyficznej  działalności,  takich  jak  bilard,  kręgielnia,  siłownia,  sauna,  itp.,  których
postanowienia nie mogą pozostawać w sprzeczności z niniejszym regulaminem, a mogą jedynie
wprowadzać dodatkowe postanowienia wynikające ze specyfiki prowadzonej tam działalności.

1.5. Zmiany  w  załącznikach  do  niniejszego  regulaminu  mogą  być  wprowadzane  w  miarę
konieczności  aktualizacji  zawartych  w  nich  zapisów  bez  konieczności  zmiany  całego
regulaminu.

2. Wejście w życie
2.1. Regulamin  wchodzi  w  życie  z  chwilą  podpisania  go  przez  Prezesa  Zarządu  MOSiR

„Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.
2.2. Wszelkie  zmiany  regulaminu  wymagają  formy  pisemnej  i  wchodzą  w  życie  z  chwilą

podpisania ich przez Prezesa Zarządu MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.
2.3. Wyciąg  z  regulaminu  dotyczący  zasad  zachowania  osób  przebywających  w  hali  jest

udostępniony  organizatorowi  imprezy lub  innego wydarzenia  mającego  się  odbyć w hali,  w
drodze  elektronicznej,  jako  plik  przesyłany  na  adres  poczty  elektronicznej  wskazany  przez
zainteresowanego oraz wywieszony przy wejściach do obiektu.

2.4. Regulamin w całości jest udostępniany zainteresowanym w sekretariacie MOSiR „Bystrzyca”
w Lublinie Sp. z o.o., ul. Filaretów 44, pok. ....... w godzinach pracy.
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3. Odpowiedzialność 
3.1. Osoby nieprzestrzegające postanowień regulaminu będą usuwane z obiektu przez uprawnione

służby.
3.2. Usunięcie z obiektu nie wyklucza odpowiedzialności karnej osób naruszających postanowienia

regulaminu,  jeśli  zachowanie  takie  wyczerpywać  będzie  znamiona  czynów  zabronionych
przewidzianych w obowiązujących przepisach Kodeksu wykroczeń, ustawy o b.i.m. lub innych
przepisów szczególnych.

ZAŁĄCZNIKI

1. PRZEPISY KARNE ZWIĄZANE Z IMPREZAMI MASOWYMI
1.1. Przestępstwa i wykroczenia przewidziane w rozdziale 9 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o

bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1160 z późn. zm.):
 Art.  54.  1.  Kto  nie  wykonuje  polecenia  porządkowego  lub  wezwania,  wydanego  na

podstawie (niniejszej) ustawy przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega
karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania:

1) imprezy  masowej  przebywa  w  miejscu  nieprzeznaczonym  dla
publiczności;

2) masowej  imprezy  sportowej  przebywa  w  sektorze  innym  niż
wskazany na bilecie wstępu lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania
na  imprezie  masowej  i  nie  opuszcza  tego  sektora  mimo  wezwania  osoby
uprawnionej.

 Art. 55. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową,
w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej podlega karze ograniczenia wolności albo
grzywny nie niższej niż 2000 zł.

 Art.56.  Kto  wbrew przepisom ustawy  wnosi  lub  posiada  na  imprezie  masowej  napoje
alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł

 Art.  57. Kto,  będąc  do  tego  zobowiązany,  nie  przekazuje  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa  imprezy  masowej  albo  przekazuje  informację  nieprawdziwą  w  tym
zakresie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

 Art. 57a. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu
odzieży  lub  przedmiotu  w  celu  uniemożliwienia  lub  istotnego  utrudnienia  rozpoznania
osoby, podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny nie niższej niż 2000 zł.

 Art. 58.1. Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z
warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi,
podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

_____________________________________________________________________________
Regulamin obiektu: Hali Sportowo – Widowiskowej „GLOBUS” MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., przy ul.

Kazimierza Wielkiego 8 

19



2. Kto,  organizując  imprezę  masową,  nie  zachowuje  wymogów  i  warunków
bezpieczeństwa określonych  w art.  5  ust.  2  lub  w art.  6  ust.  1,  podlega grzywnie  nie
mniejszej niż 180 stawek dziennych.
3. Tej  samej  karze  podlega,  kto  będąc  członkiem  służby  porządkowej  lub  służby
informacyjnej,  przekraczając  swoje  uprawnienia  lub  niedopełniając  obowiązków
powoduje zagrożenie bezpieczeństwa imprezy masowej.

 Art. 59.1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń w rozumieniu ustawy z dnia
21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r.
poz. 295, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 1954), wyroby pirotechniczne,
materiały  pożarowo  niebezpieczne  lub  inne  niebezpieczne  przedmioty  lub  materiały
wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. Sąd  może  orzec  przepadek  przedmiotów,  o  których  mowa  w  ust.  1,  chociażby  nie
stanowiły własności sprawcy.

 Art. 60.1. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej,
wdziera się na teren,  na którym rozgrywane są zawody sportowe, albo wbrew żądaniu
osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180
stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
1a. Kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub na teren, gdzie
prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego
nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku.
2. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie
dla życia,  zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie,
gdzie  odbywa się  impreza  masowa,  albo  w inny  równie  niebezpieczny  sposób zakłóca
przebieg  tej  imprezy,  podlega grzywnie  nie  mniejszej  niż  120 stawek dziennych,  karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. Karze, o której mowa w ust. 2, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy
masowej  narusza  nietykalność  cielesną  członka  służby  porządkowej  lub  służby
informacyjnej.
4. Jeżeli  sprawca, dopuszczając się  czynów określonych w ust.  1  –  3,  używa elementu
odzieży  lub  przedmiotu  do  zakrycia  twarzy  celem  uniemożliwienia  lub  utrudnienia
rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 Art. 61. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej prowokuje kibiców
do działań zagrażających bezpieczeństwu tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż
180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.

 Art. 62. Jeżeli sprawca ukarany lub skazany za czyny zabronione, o których mowa w art.
54 – 61, w ciągu 2 lat od ostatniego ukarania lub skazania, popełnia ponownie podobne
umyślne wykroczenie lub przestępstwo, sąd może wymierzyć karę do górnej granicy jej
ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

1.2. Tryb postępowania przewidziany w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych:
 Art. 63. Postępowanie w sprawach o wykroczenia określone w art. 54 – 57a prowadzi się

na podstawie przepisów o postępowaniu przyspieszonym, o którym mowa w rozdziale 15
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1713 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708, 962 i 966).

 Art. 64. Postępowanie w sprawach o przestępstwa określone w art. 59 - 61 prowadzi się na
podstawie przepisów o postępowaniu przyspieszonym, o którym mowa w rozdziale  54a
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r., poz.
1749 z późn. zm.), o ile zachodzą przesłanki do rozpoznania sprawy w tym postępowaniu.

1.3. Stosowanie środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową.
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 Art. 65. 1. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w art. 50, art. 50a, art. 51,
art. 52a, art. 124 lub art. 143 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z
2015 r.  poz. 1094, 1485, 1634 i 1707 oraz z 2017 r. poz. 966), lub o którym mowa w art.
54  –  56  niniejszej  ustawy,  popełnione  w  związku  z  imprezą  masową  artystyczno  -
rozrywkową, sąd może orzec środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od
2 do 6 lat.
2. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w art. 50, art. 50a, art. 51, art. 52a,
art. 124 lub art. 143 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń lub o którym mowa
w art.  54 – 56 i  art.  57a niniejszej  ustawy,  popełnione  w związku z  masową imprezą
sportową, w tym meczem piłki nożnej, sąd orzeka środek karny zakazu wstępu na imprezę
masową na okres od 2 do 6 lat.
2a. W  razie  ukarania  za  wykroczenie  o  charakterze  chuligańskim  lub  wykroczenie,  o
którym mowa w art. 50a ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, jeżeli udział
sprawcy w imprezie masowej zagraża dobrom chronionym prawem, sąd może orzec środek
karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od 2 do 6 lat.
3. Orzekając zakaz wstępu na imprezę masową za czyn popełniony w związku z masową
imprezą sportową, sąd może orzec wobec ukaranego obowiązek stawiennictwa, w czasie
trwania imprezy masowej, w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym
przez  właściwego,  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  ukaranego,  komendanta
powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji.
4. Sąd określa  rodzaje  imprez  masowych,  których dotyczy  obowiązek  stawiennictwa,  o
którym  mowa  w  ust.  3,  w  szczególności  rodzaje  meczów  piłki  nożnej,  nazwy  klubów
sportowych oraz jego zakres terytorialny.
5.  Obowiązek,  o  którym mowa w ust.  3,  orzeka się  na  okres  od  6  miesięcy  do  lat  3,
nieprzekraczający okresu, na jaki orzeczono zakaz wstępu na imprezę masową.

 Art. 65a. Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środek karny określony
w art. 65 ust. 1 i 2, uznać go za wykonany, jeżeli ukarany przestrzegał porządku prawnego,
a środek karny był w stosunku do niego wykonywany  przynajmniej przez rok.

 Art.  66. Wobec  sprawców  przestępstw  przeciwko  życiu  i  zdrowiu,  przeciwko
bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstw, o których mowa w art. 222–224 ustawy z
dnia  6  czerwca  1997  r.  –  Kodeks  karny  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1137,  z  późn.  zm.),
popełnionych w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej, lub o
których  mowa  w  art.  59–61  niniejszej  ustawy,  sąd  orzeka  zakaz  wstępu  na  imprezę
masową.

 Art. 67.  Zakaz wstępu na imprezę masową, o którym mowa w art.  65 dotyczy również
meczu piłki  nożnej  rozgrywanego przez polską kadrę narodową i  polski  klub sportowy
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3. Przepisy  Kodeksu  wykroczeń,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1  i  2  ustawy  o
bezpieczeństwie imprez masowych: 
 Art.  50.   Kto  nie  opuszcza  zbiegowiska  publicznego  pomimo  wezwania  właściwego

organu, podlega karze aresztu albo grzywny.
 Art.  50a. §  1. Kto  w  miejscu  publicznym  posiada  nóż,  maczetę  lub  inny  podobnie

niebezpieczny przedmiot, a okoliczności jego posiadania wskazują na zamiar użycia go w
celu popełnienia przestępstwa, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny
nie niższej niż 3000 zł.
§  2.  W  razie  popełnienia  wykroczenia  określonego  w  §  1  orzeka  się  przepadek
przedmiotów  stanowiących  przedmiot  wykroczenia,  choćby  nie  stanowiły  własności
sprawcy.

 Art. 51.  § 1.  Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój,
porządek publiczny,  spoczynek  nocny albo  wywołuje  zgorszenie  w miejscu  publicznym,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
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§ 2.  Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go,
będąc  pod  wpływem  alkoholu,  środka  odurzającego  lub  innej  podobnie  działającej
substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

 Art. 52.  § 1. Kto:
1) przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu nie zakazanego
zgromadzenia,
2) zwołuje  zgromadzenie  bez  wymaganego  zawiadomienia  albo  przewodniczy  takiemu
zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,
3) przewodniczy  zgromadzeniu  po  rozwiązaniu  go  przez  przewodniczącego  lub
przedstawiciela organu gminy,
4) bezprawnie  zajmuje  lub  wzbrania  się  opuścić  miejsce,  którym  inna  osoba  lub
organizacja prawnie rozporządza jako zwołujący lub przewodniczący zgromadzenia,
5) bierze udział w zgromadzeniu posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe lub
inne  niebezpieczne  narzędzia  –  podlega  karze  aresztu  do  14  dni,  karze  ograniczenia
wolności albo karze grzywny.
§ 2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

 Art. 52a. Kto:
1) publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
2) publicznie  nawołuje  do  przeciwdziałania  przemocą  aktowi  stanowiącemu  źródło
powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej,
3) publicznie pochwala popełnienie przestępstwa,
jeżeli zasięg czynu albo jego skutki nie były znaczne
- podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 Art. 124. § 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku,
jeżeli  szkoda nie przekracza 250 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności
albo grzywny.
§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§  4. W razie  popełnienia  wykroczenia  można  orzec  obowiązek  zapłaty  równowartości
wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

 Art.  143.  § 1. Kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z
urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności uszkadza lub usuwa
przyrząd alarmowy, instalację oświetleniową, zegar, automat, telefon,  oznaczenie nazwy
miejscowości, ulicy, placu lub nieruchomości, urządzenie służące do utrzymania czystości
lub ławkę, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§  2. W razie  popełnienia  wykroczenia  można  orzec  obowiązek  zapłaty  równowartości
wyrządzonej szkody albo obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

1.5.  Przepisy  Kodeksu  karnego,  o  których  mowa  w  art.  66  ustawy  o  bezpieczeństwie  imprez
masowych:

 Art. 222. § 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do
pomocy  mu  przybranej  podczas  lub  w  związku  z  pełnieniem  obowiązków  służbowych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub
osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a
nawet odstąpić od jej wymierzenia. 

 Art. 223. § 1. Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni
palnej,  noża  lub  innego  podobnie  niebezpiecznego  przedmiotu  albo  środka
obezwładniającego,  dopuszcza  się  czynnej  napaści  na funkcjonariusza  publicznego  lub
osobę  do  pomocy  mu  przybraną  podczas  lub  w  związku  z  pełnieniem  obowiązków
służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
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§ 2. Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu  funkcjonariusza  publicznego  lub  osoby  do  pomocy  mu  przybranej,  sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

 Art. 224. § 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe
organu  administracji  rządowej,  innego  organu  państwowego  lub  samorządu
terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia
funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub
zaniechania prawnej czynności służbowej. 
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest skutek określony w art. 156 § 1 lub w
art. 157 § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH 

1. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.).
2. Ustawa  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i

wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 957 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 z późn.

zm.).
6. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422). 

7. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1160 z późn. zm.).

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w
sprawie  zakresu  instrukcji  postępowania  w  przypadku  powstania  pożaru  lub  innego
miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. Nr 135 poz. 1113).

9. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  r.
w sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów
(Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719). 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w
sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73).

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni
spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1347).

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r.
poz. 181).

13. Ustawa z dnia z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1120).
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