
ZARZĄDZENIE NR 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia . . M . i-Y.dD .■{k 'w>'Û

w sprawie powołania i funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do 
spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych

Na podstawie art. 1 la ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2139) w związku z art. 17 ustawy z dnia 

23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Wojewódzki Zespół Interdyscyplinarny do spraw Bezpieczeństwa 

Imprez Masowych, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Wojewody Dolnośląskiego w zakresie zapewnienia 

wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem imprez masowwch.

§ 2. Szczegółową strukturę organizacyjną, skład, zadania oraz tryb działania Zespołu określa 

jego regulamin, będący załącznikiem do tego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwu 

i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 428 Wójewody Dolnośląskiego z dnia 5 września 2012 r. 

w sprawie powołania i funkcjonowania Zespołu doradczego do spraw bezpieczeństwa 

związanego z organizacją imprez masowych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Paweł Hreniak



Załącznik do zarządzenia 
Wojewody Dolnośląskiego nr 

z dnia . M.

REGULAMIN

WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO 

DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH

Wrocław, grudzień 2015 r.



ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1-

Regulamin Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Bezpieczeństwa Imprez 

Masowych, zwanego dalej „Zespołem” określa:

1) strukturę organizacyjną Zespołu;

2) podstawowe zadania Zespołu;

3) zasady kierowania pracą, zadania Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, 

członków oraz Sekretarza Zespołu;

4) tryb działania Zespołu.

§2 -

Zespół jest organem pomocniczym Wojewody Dolnośląskiego w zakresie zapewnienia 

wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem imprez masowych.

ROZDZIAŁ II 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

§3.

1. Zespół stanowią:

1) Wojewoda Dolnośląski - Przewodniczący;

2) Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu -  Zastępca Przewodniczącego;

3) przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego -  Sekretarz

4) stali członkowie Zespołu:

a) Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, lub wyznaczony przez niego 

przedstawiciel
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b) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, lub 

wyznaczony przez niego przedstawiciel;

5) zapraszani przez Przewodniczącego do udziału w posiedzeniach Zespołu członkowie 

niestali:

a) przedstawiciel wyznaczony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego we Wrocławiu,

b) przedstawiciele dysponentów zespołów ratownictwa medycznego,

c) przedstawiciel wyznaczony przez Komendanta Regionalnego Straży Ochrony 

Kolei we Wrocławiu,

d) przedstawiciel wyznaczony przez Dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego we Wrocławiu,

e) przedstawiciel wyznaczony przez Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży 

Granicznej.

2. W posiedzeniach Zespołu, na prawach członka, mogą także uczestniczyć, stosownie do 

tematyki i rozpatrywanych spraw, specjaliści i eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa 

imprez masowych oraz przedstawiciele:

1) organów wykonawczych samorządu terytorialnego;

2) Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu;

3) Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu;

4) związków sportowych oraz podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie 

rozgrywkami sportowymi;

5) klubów sportowych oraz innych organizatorów imprez masowych;

6) operatorów bądź właścicieli obiektów sportowych i widowiskowych;

7) firm zajmujących się ochroną imprez masowych;

8) organizacji i stowarzyszeń społecznych;

9) innych instytucji.

3. W określonych sytuacjach Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek 

członków Zespołu, może powoływać grupy robocze do wykonywania wyodrębnionych 

zadań. W skład grup roboczych mogą wchodzić zarówno członkowie Zespołu jak 

i specjaliści lub eksperci spoza jego grona.

4. Członek Zespołu może wyznaczyć zastępcę do uczestnictwa w posiedzeniu, jeżeli sam 

nie może w nim uczestniczyć. O wyznaczeniu zastępstwa każdorazowo powinien zostać
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zawiadomiony Przewodniczący lub Sekretarz.

5. W przypadku niewyznaczenia zastępstwa podczas nieobecności członka Zespołu należy,

w miarę możliwości, przed posiedzeniem przekazać Przewodniczącemu lub

Sekretarzowi pisemnie stanowisko danej instytucji dotyczące omawianej na posiedzeniu

problematyki.

6. Członkostwo w Zespole wygasa w przypadku:

1) odwołania członka Zespołu przez Przewodniczącego Zespołu;

2) odwołania członka Zespołu ze stanowiska, z którym wiąże się uczestnictwo w jego 

pracach;

3) odwołania członka Zespołu przez szefa instytucji, z której został delegowany do prac 

Zespołu.

ROZDZIAŁ III 

PODSTAWOWE ZADANIA ZESPOŁU

§4.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1) ocena potencjalnych i występujących zagrożeń mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo imprez masowych oraz prognozowanie tych zagrożeń;

2) analiza i ocena działań podmiotów współodpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

imprez masowych;

3) zapewnienie sprawnej wymiany informacji pomiędzy członkami Zespołu 

odnośnie zagrożeń związanych z imprezami masowymi;

4) przygotowanie i przedstawienie Przewodniczącemu propozycji działań dotyczących 

wykonywania przez niego zadań związanych z bezpieczeństwem imprez masowych;

5) inicjowanie i promowanie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

i porządku publicznego, szczególnie poprzez wspieranie programów mających na 

celu poprawę stanu bezpieczeństwa imprez masowych;

6) mediacja w rozstrzyganiu sporów pomiędzy podmiotami współodpowiedzialnymi za 

zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych.
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ROZDZIAŁ IV 

ZASADY KIEROWANIA PRACĄ, ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO, JEGO 

ZASTĘPCY, CZŁONKÓW, GRUP ROBOCZYCH I SEKRETARZA

§5

1. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący przy pomocy Zastępcy Przewodniczącego.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracą Zespołu kieruje Zastępca 

Przewodniczącego.

§6

1. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) zatwierdzanie planów pracy oraz programów i składów posiedzeń Zespołu;

3) zapraszanie do udziału w posiedzeniach członków Zespołu oraz innych uczestników 

spotkania;

4) akceptowanie wniosków i zaleceń wypracowanych przez Zespół;

5) reprezentowanie Zespołu w kontaktach z innymi podmiotami;

6) inicjowanie prac Zespołu;

7) powoływanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zespołu, grup roboczych, 

wyznaczonych do realizacji określonych zadań.

2. Do zadań Zastępcy Przewodniczącego należy:

1) zastępowanie Przewodniczącego we wszystkich obowiązkach podczas jego 

nieobecności;

2) przedkładanie Przewodniczącemu Zespołu propozycji:

a) planów posiedzeń Zespołu,

b) programu oraz składu uczestników posiedzeń Zespołu;

3) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia realizacji wniosków i zaleceń 

powziętych przez Zespół;

4) zapewnienie współdziałania między członkami Zespołu;
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Do zadań członków Zespołu należy:

1) czynny udział w pracach Zespołu, zgodnie z programem posiedzenia;

2) opracowywanie i referowanie na posiedzeniach Zespołu zagadnień, stosownie do 

zakresu działania i zgodnie z właściwością;

3) realizowanie wniosków i zaleceń podejmowanych na posiedzeniach Zespołu;

4) zgłaszanie propozycji do planów pracy Zespołu;

5) przygotowywanie propozycji działań Zespołu w odniesieniu do aktualnej sytuacji;

6) współdziałanie w przedsięwzięciach realizowanych przez Zespół.

Do zadań grupy roboczej należy:

1) realizowanie doraźnie określonych zadań, wynikających z działań podejmowanych 

przez Zespół lub warunkowanych innymi względami;

2) monitorowanie, prognozowanie i analizowanie określonej sytuacji oraz 

koordynowanie podejmowanych w tym zakresie działań;

3) ocena skuteczności prowadzonych działań; wnioskowanie do Przewodniczącego 

Zespołu o zmianę lub korektę zadań w zależności od stanu faktycznego;

4) dokumentowanie podejmowanych działań;

5) wykonywanie wszystkich innych zadań wyznaczonych jej do realizacji przez 

przewodniczącego Zespołu.

Do zadań Sekretarza Zespołu należy obsługa prac Zespołu, w szczególności:

1) przygotowanie projektu planu pracy Zespołu;

2) każdorazowe opracowanie programu oraz składu posiedzenia Zespołu;

3) przygotowywanie i obsługa posiedzeń Zespołu;

4) nadzór nad zapewnieniem właściwych warunków pracy Zespołu;

5) dokumentowanie przebiegu posiedzeń Zespołu;

6) utrzymywanie stałego kontaktu z członkami Zespołu;

7) przekazywanie niezbędnych informacji członkom Zespołu;

8) wykonywanie czynności kancelaryjno -  biurowych związanych z obsługą Zespołu;

9) pozostawanie do dyspozycji Przewodniczącego i jego Zastępcy w zakresie realizacji 

wniosków i zaleceń wypracowanych przez Zespół.



ROZDZIAŁ V 

TRYB DZIAŁANIA ZESPOŁU

§7.

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący lub jego Zastępca, uwzględniając ilość 

imprez masowych, w szczególności zakwalifikowanych do imprez podwyższonego 

ryzyka oraz ich ocenę w zakresie bezpieczeństwa, a także sugestie i propozycje 

członków Zespołu.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z zatwierdzonym przez Przewodniczącego 

programem posiedzenia.

3. Zakres przedsięwzięć, będących przedmiotem pracy Zespołu, może być uzupełniony na 

wniosek członka Zespołu o inne zagadnienia. Zmiana programu może także wynikać 

z bieżącej sytuacji.

4. Posiedzenia Zespołu prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca 

Przewodniczącego lub inna wyznaczona przez Przewodniczącego osoba.

5. Miejscem prac Zespołu jest siedziba Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu.

6. W sytuacjach szczególnych posiedzenia mogą być organizowane poza siedzibą 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w miejscu wskazanym przez 

Przewodniczącego.

7. Jeżeli przewodniczący uzna to zasadne możliwe jest odbycie się posiedzenia Zespołu 

w formie videokonferencji. W takim przypadku zwołujący zawiadamia uczestników' 

o formie przeprowadzenia Zespołu oraz technicznych możliwościach uczestniczenia 

w nim.

§8 .

1. O posiedzeniach Zespołu w trybie zwykłym zwołujący posiedzenie zawiadamia 

członków Zespołu i inne zaproszone osoby co najmniej 3 dni przed jego terminem, 

informując o dokładnym czasie, miejscu i porządku spotkania.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających natychmiastowej analizy i oceny 

zagrożeń oraz koordynacji działań Zespół może zostać zwołany na posiedzenie doraźne,
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w miejscu i czasie wskazanym przez zwołującego.

3. Zaproszenia na posiedzenia Zespołu przekazywane są za pośrednictwem faksu lub 

poczty elektronicznej. Do zaproszenia załączony jest program posiedzenia.

4. W sytuacjach szczególnych informacja o spotkaniu Zespołu może zostać przekazana 

telefonicznie.

5. Na posiedzeniach Zespołu obecni mogą być tylko jego członkowie oraz osoby 

zaproszone. Pozostałe osoby mogą uczestniczyć w posiedzeniu za zgodą prowadzącego 

spotkanie.

§9

1. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) plan posiedzenia Zespołu;

2) listę obecności uczestników posiedzenia;

3) treść wszystkich wniosków zgłoszonych przez Zespół;

4) treść przyjętych do realizacji wniosków i zaleceń;

3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują: Sekretarz i osoba prowadząca posiedzenie.

4. Przebieg posiedzeń jest rejestrowany za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk.

5. Przebieg posiedzeń może być rejestrowany za pomocą urządzeń nagrywających obraz.

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10 .

Regulamin Zespołu oraz jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Wojewodę Dolnośląskiego 

w formie zarządzenia.
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