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Za bezpieczeństwo imprezy masowej (tak w miejscu jak i w czasie imprezy) odpowiada jej
organizator, który musi spełnić określone ustawą wymogi, tj:
− zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy,
− ochronę porządku publicznego,
− zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia medycznego,
− zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych (w tym sprawność
wszelkich instalacji ppoż i sanitarnych).
Odpowiedzialność w zabezpieczeniu imprezy spoczywa także na:
− Prezydencie Miasta,
− Wojewodzie,
− Policji,
− Państwowej Straży Pożarnej
− innych służbach i instytucjach.
Przed planowaną imprezą, taką jak maraton, oprócz poinformowania ww. o takim zamiarze,
następują planowe robocze spotkania organizacyjne, których celem jest analiza szczegółowa
wszelkich mogących wystąpić utrudnień i problemów w zapewnieniu bezpieczeństwa
uczestnikom biegu, a także egzystowania mieszkańców, którzy niekoniecznie zainteresowani są
imprezą biegową.
W naradach biorą udział: policjanci z Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji tak z ich sztabów, a
w szczególności Wydziałów Ruchu Drogowego , Straży Miejskiej Miasta Poznania, Nadzoru Ruchu
MPK. Zarządu Transportu Miejskiego , Zarządu Dróg Miejskich, Wielkopolskiej Przychodni
Sportowej , PSP, Automobilklubu Wielkopolskiego, PCK, organizatora wolontariatu, przedstawiciela
firmy ochrony osoby sporządzającej projekt organizacji ruchu.
Ważnym elementem,który zostaje omówiony w trakcie tych narad jest zaakceptowanie projektu
organizacji ruchu trasy przebiegu maratonu. Podlega on zawsze szczegółowej analizie m.in. pod
kątem niestety występujących utrudnień lub spowolnień ruchu drogowego, zmian w układzie

zbiorowej komunikacji publicznej (tramwajowej i autobusowej w tym gmin ościennych).
Mimo odpowiedzialności organizatora za bezpieczeństwo imprezy masowej, wprost niemożliwym
byłoby jej przeprowadzenie bez zaangażowania służb mundurowych. Szczególne warunki
wykorzystania dróg wymagają udziału uprawnionych służb do kierowania ruchem (Policja, Nadzór
Ruchu MPK, Straż Miejska, ewentualnie osoby z uprawnieniami do kierowania ruchem). Wymaga
to od tych służb tworzenia planów zabezpieczenia, które szczegółowo określają te działania .
Sztaby Policji mają także bardzo ważne zadanie , o którym niewiele się mówi , a jest to także
prewencyjne zabezpieczenia miasta oraz co także bardzo istotne to mniej lub bardziej możliwe
zagrożenia terrorystyczne.
Organizator ma obowiązek we własnym zakresie posiadać niezbędne ilości osób do zabezpieczenia
bezpiecznego przebiegu imprezy takich jak: profesjonalnej firmy ochrony, wolontariuszy do
zabezpieczenia trasy biegu w miejscach, gdzie nie potrzeba uprawnień do kierowania ruchem , a w
szczególności przejść dla pieszych, wyjazdów z posesji i innych nieruchomości. Tworzy w tym celu
szczegółową dyslokację.
Wszystkie te działania muszą być na tyle skoordynowane, ażeby móc sprawnie przeprowadzić
bezpieczną imprezę. Dlatego na każdej imprezie organizuje się stanowisko dowodzenia, gdzie w
jednym miejscu przedstawiciele służb i instytucji mają ze sobą bezpośredni kontakt i posiadają
łączność radiową, aby móc podejmować natychmiastowe działania zapewniające zwiększenie
bezpieczeństwa, tak uczestnikom biegu jak i kibicującym mieszkańcom Poznania, którzy coraz
liczniej dopingują zawodników. To zawsze bardzo cieszy organizatorów i bardzo pozytywnie
odbierane jest przez biegaczy.

