
Toruń, dnia ..................................... 

................................................................ 
                     pieczątka (nazwa) 

wnioskodawcy – organizatora imprezy masowej 

 

 

 

Prezydent Miasta Torunia 

przez 

Wydział Ochrony Ludności 

Urzędu Miasta Torunia 

ul. Legionów 70/76 

87-100 Toruń 

 

 

 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 

 

 

1. Organizator imprezy masowej (imię i nazwisko osoby fizycznej albo pełna nazwa osoby 

prawnej albo pełna nazwa jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 

adres – ulica, kod pocztowy i miejscowość, numer telefonu, numer faxu): ………………. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

2. Osoba wyznaczona przez organizatora imprezy masowej do kontaktu w sprawie imprezy 

masowej (imię i nazwisko, numer telefonu): ……………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

3. Kierownik do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej (imię i nazwisko, numer PESEL – 

o ile został nadany, numer i data wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla 

kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, numer telefonu 

komórkowego, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo 

numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej): ……………….. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

4. Rodzaj imprezy masowej (impreza masowa artystyczno-rozrywkowa albo masowa 

impreza sportowa albo mecz piłki nożnej): ……………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

5. Nazwa imprezy masowej: …………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

6. Miejsce przeprowadzenia imprezy masowej: ……………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………… 

7. Czas rozpoczęcia i zakończenia imprezy masowej: ………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 



8. Informacja o liczbie miejsc dla osób w obiekcie, w którym impreza masowa będzie 

organizowana (podać, ile miejsc dla osób znajduje się w obiekcie, w którym impreza 

masowa będzie organizowana): …………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

9. Informacja o liczbie udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, które mogą być 

obecne na imprezie masowej (jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki 

nożnej miejsca stojące to należy podać również liczbę miejsc stojących): ……………….. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

10. Przewidywane przez organizatora imprezy masowej zagrożenia bezpieczeństwa  

i porządku publicznego: …………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

11. Liczba, organizacja, oznakowanie, wyposażenie i sposób rozmieszczenia służby 

porządkowej oraz służby informacyjnej: ………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

12. Informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, za pomocą 

których organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej,  

a w szczególności zachowania osób uczestniczących w imprezie masowej: ……………... 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

13. Informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie 

masowej (w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego 

ryzyka): ……………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

14. Informacja o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których na imprezie masowej będą 

sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 

3,5% alkoholu – w przypadku, gdy na imprezie masowej będą sprzedawane, podawane  

i spożywane napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 3,5% alkoholu (sprzedaż, 

podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% 

alkoholu dozwolone są tylko na imprezie masowej niebędącej imprezą masową 

podwyższonego ryzyka): …………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 



15. Informacja o pokazie pirotechnicznym (w przypadku, gdy organizator zamierza na 

imprezie masowej przeprowadzić pokaz pirotechniczny): ………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

16. Informacje dodatkowe: ……………………………………………………………………. 

   ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

Pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam,  

iż zostaną spełnione wszystkie wymogi, o których mowa w art. 6 i art. 53 ust. 1 ustawy  

z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1160 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

                                                                                    ....................................................... 
                                                                                                        podpis wnioskodawcy – organizatora  

       imprezy masowej 
 


