Warszawa, 18 czerwca 2019
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Pan
Michał Tersa
biuro@dasmed.pl
Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana e- mail w sprawie zabezpieczenia medycznego imprezy
masowej, w pierwszej kolejności należy wskazać na art. 3 ustawy z dnia 20 marca
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, który mówi:
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)

imprezie masowej - należy przez to rozumieć imprezę masową artystyczno-

rozrywkową, masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, o których mowa w pkt
2-4, z wyjątkiem imprez:
a) organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach,
bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
b) organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi
szkołami i placówkami,
c) organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
d) sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,
e)

sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i

nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,
f) zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników
- jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona
odbyć;
2) imprezie masowej artystyczno-rozrywkowej - należy przez to rozumieć imprezę o
charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie
przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie
obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć:

a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym
przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez
organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,
b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy
masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony
przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500;
3) masowej imprezie sportowej - należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na
celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną
na:
a)

stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba

udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi
nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego
przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300,
b)

terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba

udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000;
4) meczu piłki nożnej - należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na
celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w
innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc
dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami
dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000;
5)

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 pierwszej kolejności należy więc rozstrzygnąć, czy wydarzenie, o które Pan pyta jest
imprezą masową w rozumieniu ustawy, o której mowa na wstępie, a tym samym, czy
podlega regulacjom z niej wynikającym, jak również z rozporządzenia 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).

2

Przyjmując założenie, że mamy do czynienia z imprezą masową, wyjaśniam, że
udzielanie świadczeń zdrowotnych w trakcie imprez masowych zgodnie z wyżej
wymienionym rozporządzeniem wykonywane jest przez:
 zespoły wyjazdowe z lekarzem i bez lekarza,
 punkty medyczne.
Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności

leczniczej

udzielanie

świadczeń

zdrowotnych

jest

wykonywaniem

działalności leczniczej. Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, podmiotami
wykonującymi działalność leczniczą są podmioty lecznicze, o którym mowa w art. 4
ustawy oraz lekarze lub pielęgniarki wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej
w ramach zarejestrowanej praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy.
Wyposażenie zespołów wyjazdowych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym
imprezy masowej musi spełniać poniższe wymogi:
 zespół wyjazdowy bez lekarza, zwany dalej "zespołem bez lekarza", odpowiada
wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego podstawowego, o których
mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o
Państwowym Ratownictwie Medycznym, z zastrzeżeniem ust. 9,
 zespół wyjazdowy z lekarzem, zwany dalej "zespołem z lekarzem", odpowiada
wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego specjalistycznego, o których
mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o
Państwowym Ratownictwie Medycznym.
W związku z powyższym organizator imprezy masowej ma obowiązek powierzyć
zabezpieczenie medyczne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych podmiotowi
leczniczemu delegującemu osoby wykonujące zawód medyczny do udzielania
świadczeń zdrowotnych w trakcie imprezy masowej, który podlega wpisowi do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez właściwego
wojewodę.
Organizator może powierzyć zabezpieczenie medyczne imprezy masowej podmiotowi
nie będącemu podmiotem leczniczym w zakresie obejmującym patrole ratownicze.
Patrol ratowniczy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej
składa się co najmniej z dwóch osób uprawnionych co najmniej do udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, posiada co najmniej wyposażenie
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określone w § 4 rozporządzenia oraz ma możliwość udokumentowania udzielenia
kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Jeśli natomiast przyjąć, że nie mamy do czynienia z imprezą masową, to decyzja co do
organizacji zabezpieczenia medycznego takiego przedsięwzięcia pozostaje po stronie
organizatora, biorąc pod uwagę, że to on ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo
uczestników. W takim wypadku zabezpieczenie medyczne realizowane przez osoby
wykonujące zawody medyczne musi się odbywać w ramach form działalności
przewidzianych dla tych zawodów na podstawie odrębnych ustaw (ustaw o działalności
leczniczej, ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawa o zawodach
pielęgniarki i położnej, ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym – w odniesieniu
do ratowników medycznych). Zarejestrowanie działalności gospodarczej nie jest
wystarczające do wykonywania zawodu medycznego.
Z poważaniem
Krzysztof Janecki
Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/
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