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Rozdział 3 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa 
uczestnikom imprez biegowych 

na przykładzie Cracovia Maraton 
 

Damian Czkór1 

 

 

Streszczenie: 

Celem pracy jest przedstawienie procesu przygotowania oraz organizacji 
zabezpieczenia imprezy biegowej ulicami miasta. Zadanie to polega na zapewnieniu 
bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, a jego głównym elementem jest bezpieczeństwo 
drogowe, medyczne oraz przeciwpożarowe. W pracy wykorzystano metodę studium 
przypadku, a za przedmiot analizy posłużył bieg Cracovia Maraton. Ta impreza sportowa 
została przedstawiona w części pierwszej pracy. W kolejnych częściach zaprezentowane 
zostały etapy przygotowania zabezpieczenia biegu. Poczynając od ustalenia trasy i pozyskania 
sił zabezpieczenia, przez uzyskanie niezbędnych pozwoleń, aż po dzień startu. Rozważania 
uzupełnia analiza SWOT uwarunkowań wewnętrznych oraz zewnętrznych zabezpieczenia 
Cracovia Maraton. Wnioski z pracy wskazują, że doświadczenie i profesjonalizm pracowników 
organizatora są kluczowymi atutami pozwalającymi pokonać niekorzystne uwarunkowania 
zewnętrze w czasie przygotowań i z powodzeniem stawić czoła nieoczekiwanym wydarzeniom 
w dniu tej imprezy. 

Słowa kluczowe: zabezpieczenie, bezpieczeństwo, impreza biegowa, maraton, 
Cracovia Maraton

 

Wstęp 

Nasilenie się w ostatnich latach mody na bieganie w Polsce jest coraz bardziej 

widoczna. Wystarczy przytoczyć rokrocznie rosnącą ilość organizowanych imprez biegowych 

oraz stale powiększającą się liczbę osób uprawiających jogging w parkach i na ścieżkach 

                                                                 
1 Damian Czkór - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie 
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biegowych. W Narodowym Spisie Biegaczy przeprowadzanym przez Agorę S.A. od 23 maja do 

20 września 2014 roku zarejestrowało się 60 853 osób (www.spisbiegaczy.pl 05.11.2014). 

Natomiast według badań Głównego Urzędu Statystycznego 12% aktywnych fizycznie Polaków 

uprawiało bieganie lub nordic walking w roku 2012 (GUS 2013). Daje to liczbę ponad 2 

milionów biegaczy.  

Przyczyn wzrostu popularności tej formy aktywności fizycznej można wyróżnić 

co najmniej kilka, a do najważniejszych należą: 

 podwyższający się standard życia i bogacące się społeczeństwo, co skutkuje potrzebą 

realizacji coraz to wyższych poziomów potrzeb;  

 zwiększenie świadomości o dobroczynnym wpływie aktywności ruchowej na zdrowie,  

 powszechność joggingu, co oznacza, że może go uprawiać każdy bez względu na wiek, 

płeć czy poziom sportowy,  

 bieganie jest najprostszą formą aktywności, do której uprawiania nie są potrzebne 

dodatkowe nakłady pieniężne, a jedynie strój sportowy i chęci, 

 wzorce zachodnie i powszechnie panująca moda. 

Wraz ze wzrostem liczby osób biegających zwiększa się również liczba uczestników 

biegów masowych w Polsce. W naturalny sposób powoduje to rosnącą liczbę imprez 

biegowych w naszym kraju. Abstrahując od kwestii organizacyjnych, a skupiając się tylko 

i wyłącznie na aspekcie zabezpieczenia. Chcąc zorganizować bieg, należy mieć świadomość 

wszelkich konsekwencji, jakie niesie za sobą takie wydarzenie. Podstawowym aspektem, 

o który należy zadbać podczas tego typu imprez, jest bezpieczeństwo biegaczy. 

Jego zapewnienie zwane jest zabezpieczeniem biegu.  

Poziom bezpieczeństwa podczas biegów w Polsce jest bardzo zróżnicowany. Można 

spotkać imprezy właściwie zabezpieczone, jak również takie, które w ogóle nie powinny się 

odbyć. Rozbieżność tę na ogół można wiązać ze skalą wydarzenia oraz doświadczeniem 

organizatorów. Należałoby oczekiwać, że im większa i z tradycją impreza, tym bardziej 

profesjonalnie powinna być zabezpieczona. Jednak i od tego bywają odstępstwa, jak chociażby 

przypadek Nocnego Półmaratonu we Wrocławiu w 2013 roku, w którym miało wystartować 

ponad 4000 osób. Bieg ten został w ostatniej chwili odwołany przez policję właśnie 
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ze względów bezpieczeństwa. Osobliwością jest tu fakt, że ten Półmaraton był organizowany 

przez tę samą jednostkę, co posiadający długą tradycję Maraton Wrocławski.  

W artykule zostanie przedstawiona analiza zabezpieczenia imprez biegowych 

na przykładzie Cracovia Maraton. Na zabezpieczenie biegu składa się kilka typów 

bezpieczeństwa. Podstawowym z nich jest bezpieczeństwo ruchu drogowego, nad którym 

w czasie biegu czuwa Policja, a obejmuje zadania z zakresu nadzoru nad ruchem drogowym, 

organizacji ruchu drogowego czy oznakowania dróg. Żaden duży bieg nie odbyłby się również 

bez służb zabezpieczenia medycznego, które poprzez odpowiednio dobrany i wyposażony 

zespół medyczny zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom imprezy. Ponadto w porozumieniu 

z Państwową Strażą Pożarną zapewnia się bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Podczas 

Cracovia Maraton stosuje się również elementy zabezpieczenia antyterrorystycznego.  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie problemu profesjonalnego 

zabezpieczenia dużych imprez biegowych. W pracy wykorzystano metodę studium przypadku, 

a za przykład posłużył Cracovia Maraton. W pierwszej części pracy ogólnie scharakteryzowano 

tę imprezę. W części drugiej przedstawiono cały proces przygotowania biegu i jego 

zabezpieczenia, z uwzględnieniem zagadnień prawnych oraz wymogów formalnych, 

zaś w części trzeciej zamieszczono opis finalnych przygotowań przed biegiem oraz sam dzień 

imprezy. Część czwarta natomiast przedstawia uwarunkowania wewnętrzne oraz zewnętrzne 

zabezpieczenia tej imprezy (przy pomocy analizy SWOT) i wskazuje na skuteczność owego 

zabezpieczenia. W podsumowaniu określone są kluczowe czynniki sukcesu tego 

przedsięwzięcia. 

Charakterystyka Cracovia Maraton 

Cracovia Maraton jest jedną z największych i najpopularniejszych imprez biegowych 

w Polsce. Jest organizowany przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, w imieniu 

Gminy Miejskiej Kraków. W 2014 roku odbyła się 13. edycja tej imprezy. Od pierwszego 

maratonu w 2002 roku dokonuje się ewolucja tego największego krakowskiego biegu. 

Wystarczy wspomnieć, że podczas każdej edycji biegacze pokonują trasę innymi ulicami, 

a od 2004 roku rozpoczęto organizację biegów towarzyszących. Obecnie Cracovia Maraton 
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odbywa się w ramach Krakowskich Spotkań Biegowych, w skład których poza biegiem 

maratońskim wchodzi Bieg Nocny na 10km, Mini Cracovia Maraton z klasyfikacją rodzinną, 

Cracovia Maraton na rolkach oraz szereg biegów tematycznych. O zmianach w charakterze 

imprezy świadczy też rosnąca wręcz wykładniczo liczba jej uczestników (wykres 3.1). 

Wykres 3.1. Liczba uczestników Cracovia Maraton w latach 2002-2014 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. 

 

Obserwując liczbę uczestników Cracovia Maraton podczas wszystkich 

dotychczasowych trzynastu edycji, można zaobserwować wyraźny wzrost frekwencji w latach 

2007-2014. W tym czasie liczba zawodników zwiększyła się o ponad 500%, a sam Cracovia 

Maraton z niedużego biegu przeobraził się w znaczącą imprezę o skali europejskiej i jeden 

z najlepiej zorganizowanych biegów w kraju. Jest to najbardziej międzynarodowy spośród 

wszystkich polskich maratonów, z najwyższą w kraju frekwencją uczestników z zagranicy. 

W trzynastu dotychczasowych edycjach Cracovia Maraton gościliśmy biegaczy z 55 krajów. 

Ponadto na krakowski maraton przyjeżdża też najliczniejsza w Polsce grupa uczestników 

niepełnosprawnych. W 2014 roku we wszystkich biegach odbywających się w ramach 

Krakowskich Spotkań Biegowych wzięło udział niemal 10 000 osób. Podczas każdej edycji 

organizatorzy starają się dostarczyć zawodnikom oraz kibicom wrażeń i emocji na najwyższym 

poziomie. Jednak, aby tak się stało, niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim 
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uczestnikom tego wydarzenia. Wysoki poziom organizacji oraz zabezpieczenia podczas 

Cracovia Maraton potwierdza otrzymany w 2007 roku certyfikat jakości „Złoty Bieg” 

przyznawany przez kapitułę serwisu MaratonyPolskie.pl, największego w Polsce serwisu 

internetowego poświęconego bieganiu (www.maratonypolskie.pl 05.11.2014). 

Przygotowania do biegu 

W Polsce w biegach ulicznych biorą udział każdorazowo setki, a nawet tysiące 

uczestników. Start maratonu może trwać nawet kilkadziesiąt minut w zależności od liczby 

biegaczy oraz szerokości startu. Zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie 

imprez masowych – imprezą masową są zawody, w których liczba udostępnianych przez 

organizatora miejsc przekracza 1000 osób. Jednakże wbrew pozorom większość tego typu 

imprez w naszym kraju nie jest organizowanych jako imprezy masowe. Wyjątkiem nie jest 

także Cracovia Maraton. Prawną podstawą do prac nad zabezpieczeniem maratonu 

krakowskiego jest ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, a konkretnie 

jej art. 65 dotyczący wykorzystania dróg w sposób szczególny. Oczywiście nie ma 

przeciwwskazań, aby liczebny bieg zgłosić jako imprezę masową, lecz nie jest to obligatoryjne. 

A trzeba pamiętać, że wiążę się to z szeregiem dodatkowych obostrzeń i formalności. Ponadto 

zgłoszenie takiego biegu jako imprezy masowej nie zwalnia organizatorów z dopełnienia 

procedur związanych z uzyskaniem zgody na wykorzystanie drogi w sposób szczególny.  

Zawody sportowe, biegi, rajdy, wyścigi i imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu 

lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, odbywać się mogą pod warunkiem 

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia 

na jej przeprowadzenie. Do tych imprez nie stosuje się przepisów o bezpieczeństwie imprez 

masowych, z wyłączeniem przepisów regulujących organizację oraz uprawnienia służb 

porządkowych (art. 65h ust. 3 prawa o ruchu drogowym).  Bezpieczeństwo i porządek podczas 

imprez na drodze publicznej zapewnia organizator nierzadko wspierany przez Policję, która 

w pewnych sytuacjach może współdziałać ze Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową 

lub z wojskowymi organami porządkowymi.  
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W celu otrzymania zgody na przeprowadzenie imprezy, jej organizator jest 

obowiązany:1 

 opracować projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu w uzgodnieniu z Policją 

oraz zarządcą drogi, 

 uzgodnić z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której 

ma się odbyć impreza, 

 współdziałać z Policją, 

 sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego podczas imprezy  oraz zapewnić realizację tego planu, 

 opracować regulamin oraz program imprezy, 

 ustalić z Policją szczegóły zabezpieczenia imprezy oraz terminy wspólnych spotkań 

organizowanych w celu ich uzgodnienia, 

 uzgodnić z zarządcą drogi obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób 

i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego, 

 powiadomić przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie 

występowania utrudnień w ruchu drogowym, 

 udzielić dokładnych informacji dotyczących imprezy, np. na żądanie Policji, a także 

wojewody, jeżeli są one niezbędne do realizacji ich zadań w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

 przekazywać do wiadomości publicznej informacje o utrudnieniach w ruchu 

wynikających z planowanej imprezy. 

 Zezwolenie na zawody sportowe, rajdy, wyścigi i inne imprezy, które powodują 

utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, wydaje w drodze 

decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, organ zarządzający 

ruchem na drodze, na której odbywa się impreza. Organem tym w przypadku Cracovia 

Maraton jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. W przypadku, 

gdy bieg odbywa się na drogach podległych kilku organom, organami właściwymi są:2 

                                                                 
1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z późn. zm.), art. 65 
2 ibidem 
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 organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii, jeśli trasa biegu obejmuje 

drogi o różnych kategoriach, 

 organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy, jeśli trasa biegu obejmuje 

drogi tej samej kategorii. 

Aby uzyskać zgodę na przeprowadzenie imprezy biegowej na postawie wykorzystania 

drogi w sposób szczególny, należy najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem biegu złożyć 

wniosek wraz z załącznikami do ZIKiT jako urzędu zarządzającego ruchem na drogach 

w Krakowie. Na komplet dokumentów powinny składać się  (ZIKIT 2008): 

 wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg 

w sposób szczególny - przeprowadzenie imprezy na drodze, dostępny w Biuletynie 

Informacji Publicznej ZIKiT zawierający informacje teleadresowe organizatora, rodzaj 

i nazwę imprezy, informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia 

imprezy, informację o przewidywanej liczbie uczestników, wykaz osób 

reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy 

na terenie poszczególnych województw, podpis organizatora lub jego przedstawiciela, 

 plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas 

imprezy, 

 oświadczenie organizatora imprezy dotyczące spełniania warunków określonych w art. 

65a ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, 

 wniosek o wydanie zgody na użycie nagłośnienia zawierającego dane teleadresowe 

organizatora, lokalizację, planowany czas użycia nagłośnienia, wartość natężenia 

dźwięku w dB w określonej odległości od źródła dźwięku oraz dane osoby 

odpowiedzialnej za nadzór nad nagłośnieniem podczas imprezy,  

 wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie, w tym dane 

kierownika zabezpieczenia, 

 program imprezy, 

 wizualizacja oraz opis trasy, 

 "minutówka", czyli określony w minutach i metrach program pokonania trasy przez 

uczestników biegu, zawierający w szczególności szacowany czas biegu pierwszego 

i ostatniego zawodnika,  
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 plan zabezpieczenia trasy podpisanego przez kierownika zabezpieczenia biegu 

zawierającego informacje dotyczące podstawy prawnej, założeń planu, sił użytych 

do zabezpieczenia, zadań, taktyki, podziału trasy na odcinki oraz łączności pomiędzy 

uczestnikami zabezpieczenia, 

 zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego 

na trasie biegu, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych 

będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia 

kosztów tych napraw, 

 w przypadku biegu po terenach zarządzanych przez inne jednostki (np. tereny leśnie 

podczas Biegu Trzech Kopców) - pisemna zgoda zarządcy terenu na przeprowadzenie 

imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych, 

 szczegółowy regulamin określający w szczególności zasady zachowania uczestników 

imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 Przy tworzeniu regulaminu imprezy poza aspektami ściśle związanymi z organizacją 

biegu, takimi jak warunki uczestnictwa w biegu, świadczenia dla uczestników, polityka cenowa 

imprezy, wysokości nagród, czy godziny otwarcia biura zawodów niezwykle ważnymi zapisami 

są te dotyczące bezpieczeństwa. Pierwszym z takich punktów jest informacja dotycząca 

godziny rozpoczęcia biegu. Poza oczywistymi względami jest ona istotna dla wszystkich służb 

zabezpieczających bieg, ponieważ jest swoistą „godziną zero”. W momencie rozpoczęcia biegu 

wszystko musi być zapięte na ostatni guzik. Kolejną ważną informacją zawartą w regulaminie 

jest limit czasowy biegu, który w przypadku maratonu najczęściej wynosi 6 godzin. 

Jest on jednak niewiele znaczący bez obostrzeń wynikających z jego przekroczenia. W związku 

z tym w regulaminie musi znaleźć się zapis, iż przekroczenie limitu czasu skutkuje 

zakończeniem biegu, a jego ewentualna kontynuacja odbywa się tylko i wyłącznie na własne 

ryzyko uczestnika, który musi stosować się wtedy do przepisów ruchu drogowego 

oraz Kodeksu Cywilnego. Podczas Cracovia Maraton zapewniony jest dla takich osób bezpłatny 

transport na metę. Dokument ten powinien również zobowiązać biegaczy do przestrzegania 

poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podczas imprezy. Dla ochrony 

zawodników biorących udział w biegu zabrania się uczestnictwa osobom pod wpływem 
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alkoholu oraz startu ze zwierzętami. Każdy z biegaczy, aby wziąć udział w imprezie, musi 

zobowiązać się do przestrzegania regulaminu biegu. 

 Poza przytoczonymi powyżej dokumentami do wniosku o Cracovia Maraton powinny 

być dołączone trzy opinie: Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji. 

 Opinia Pogotowia Ratunkowego dotyczy formy i ilości zabezpieczenia medycznego, 

czyli w głównej mierze ilości karetek, punktów i patroli medycznych, które są konieczne 

do zapewnienia bezpieczeństwa biegaczy podczas imprezy. Opinia wydawana jest na wniosek 

organizatora na podstawie informacji dotyczących liczby uczestników, lokalizacji, terminu, 

charakteru wydarzenia oraz trasy biegu. Podstawą prawną do wydania takiej opinii jest 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej. Kwestia ta jest 

bardzo ważna przede wszystkim w obliczu niedawnych tragedii podczas Maratonu w Poznaniu 

oraz biegu na 10km "Biegnij Warszawo", kiedy to dla dwóch osób udział w tych biegach 

zakończył się śmiercią.  

 Opinia Pogotowia Ratunkowego jest swoistym minimum środków, jakie powinny być 

zapewnione do prawidłowego zabezpieczenia imprezy. Podczas Cracovia Maraton na całej 

trasie jest rozmieszczonych osiem stacjonarnych punktów medycznych z profesjonalną 

obsługą. W 2014 roku imprezę zabezpieczało dodatkowo dziesięć karetek oraz dwa piesze 

patrole medyczne. Dla porównania: wymagania zawarte w opinii Pogotowia Ratunkowego 

dotyczące zabezpieczenia medycznego wynosiły dwie karetki oraz dwa patrole piesze. 

Najpóźniej 10 dni przed biegiem należy pisemnie poinformować Pogotowie, jaka firma będzie 

odpowiedzialna za zabezpieczenie medyczne jego przebiegu. Przypadki interwencji 

medycznych wśród biegaczy w zdecydowanej większości nie wynikają z zaniedbań 

organizatora w zakresie zabezpieczenia medycznego, lecz z faktu przeceniania swoich 

możliwości oraz braku konsultacji lekarskich samych biegaczy w zakresie oceny stanu 

własnego zdrowia. W celu zapobiegania takim zdarzeniom wprowadza się do regulaminu 

zapisy o konieczności posiadania aktualnych badań pozwalających na udział w biegu. W czasie 

Cracovia Maraton stworzona jest również możliwość bezpłatnego odbycia konsultacji 

lekarskich oraz przeprowadzenia podstawowych badań. Standardem, w tego typu imprezach, 
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jest również organizacja na trasie punktów odżywczych, gdzie poza wodą biegacze mogą 

uzupełnić poziom elektrolitów napojem izotonicznym oraz poziom węglowodanów cukrem 

w kostkach, czekoladą, bananami lub innymi owocami.  

 Państwowa Straż Pożarna opiniuje plan zabezpieczenia imprezy, który przedkładany 

jest później zarządcy drogi, na której zostanie ona przeprowadzona. Jeśli trasa biegu 

nie prowadzi wewnątrz budynków, plan zabezpieczenia nie musi przewidywać specjalnego 

zabezpieczenia przeciwpożarowego. Straż Pożarna uzgadnia wtedy plan zabezpieczenia oraz 

informuje, iż w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia w miejscu i w czasie 

trwania imprezy, działania ratownicze będą realizowane poprzez siły i środki rozlokowane 

na terenie miasta i powiatu krakowskiego zgodnie z obowiązującym planem ratowniczym 

dla miejscowości, w której odbywa się impreza. 

 Policja poza opiniowaniem tymczasowej zamiany organizacji ruchu uzgadnia również 

plan zabezpieczenia imprezy pod kątem podstawowych założeń planu, ilości ludzi potrzebnych 

do zabezpieczenia, ich zadań i taktyki, analizy podziału sił na odcinki oraz komunikacji 

pomiędzy dowódcami odcinków, sił zabezpieczenia a kierownikiem zabezpieczenia.  

 Po skompletowaniu wszystkich dokumentów ich wersje oryginalne przekazywane 

są zarządcy drogi, natomiast ich kopie do Wydziału Ruchu Drogowego Policji Miejskiej 

oraz Wojewódzkiej.  

 Podstawową kwestią związaną z zabezpieczeniem imprez biegowych jest ich trasa. Jest 

ona swoistym punktem wyjścia do dalszych prac nad bezpieczeństwem danego biegu. 

Przebieg trasy w dalszym etapie prac będzie miał wpływ na liczbę osób, wolontariuszy, służb 

porządkowych i medycznych, ilość objazdów, ilość zastępczego oznakowania, a zatem również 

na koszty zabezpieczenia biegu. Dlatego zastanawiając się nad przebiegiem trasy biegu, warto 

ustaleń takich dokonywać wspólnie z przedstawicielami Policji oraz zarządcą drogi, po której 

zamierza się poprowadzić bieg (w przypadku Cracovii Maraton jest to Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne). 

Jeśli popełni się błąd na tym etapie, to skutkować to może w dalszej fazie fiaskiem 

przedsięwzięcia, czy to ze względu na nieuzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie imprezy, 

czy zbyt duże koszty związane z zabezpieczeniem. Aby uniknąć dużych korekt ze strony wyżej 
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wymienionych instytucji, trasę należy poprowadzić w sposób jak najmniej ingerujący w ruch 

drogowy, przecinający jak najmniej ulic, skutkującą zamknięciem jak najmniejszej liczby 

mostów na czas biegu. 

 Po uzgodnieniu przebiegu trasy ulicami miasta należy zlecić specjalistycznej firmie 

wykonanie projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu, który będzie później potrzebny 

do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie imprezy z wykorzystaniem drogi w sposób 

szczególny. Należy nadmienić, że do wykonania takiego projektu nie są prawnie wymagane 

żadne uprawnienia, jednak skala przedsięwzięcia wyklucza jego wykonanie bez posiadania 

wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. O stopniu trudności wykonania takiego dokumentu 

świadczy fakt, iż w projekcie tymczasowej zmiany organizacji ruchu 12. Cracovia Maraton 

znalazło się blisko 1 800 znaków drogowych oraz ponad 15 km barier drogowych oraz taśm 

zabezpieczających. Projekt ten jest niczym innym jak dokumentem zawierającym 

zwizualizowany plan wprowadzenia oznakowania zastępczego oraz objazdów dla dróg 

zamkniętych. Jego zawartość jest ściśle określona w paragrafie 5. Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Gotowy projekt 

składany jest do zaopiniowania przez odpowiednie organy. W omawianym przypadku jest 

to Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Po zaopiniowaniu projekt 

jest składany do zatwierdzenia u zarządcy drogi, czyli Zarządu Infrastruktury Komunalnej 

i Transportu. Następnie zatwierdzony projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu jest 

realizowany przez specjalistyczną firmę, niekoniecznie tę samą, która wykonała projekt. 

Ponadto w przypadku zamknięcia bardzo uczęszczanego przez pieszych odcinka drogi, jakim 

jest chociażby ul. Grodzka w Krakowie, w projekcie zamieszcza się konieczność zamknięcia 

tego odcinka „na sztywno”. Oznacza to, że dana długość trasy powinna być wygrodzona 

w sposób trwały barierami od ciągów pieszych lub pasów ruchu. Takie odcinki przekraczają 

często kilka kilometrów, więc najlepszym rozwiązaniem jest zakontraktowanie firmy 

rozstawiającej barierki. Wygrodzenie to mogłoby być co prawda ustawione przez firmę 

wykonująca cały projekt, jednak tego typu firmy na ogół nie posiadają w swojej ofercie 

zwykłych barierek, a jedynie bariery drogowe, których montaż byłby wielokrotnie droższy. 
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Ich ustawienie konsultowane jest z zarządcą drogi oraz z policją, a ostateczna lokalizacja 

uwzględniana w projekcie tymczasowej zmiany organizacji ruchu. 

 Przy biegach takich jak Cracovia Maraton zabezpieczenie trasy należy planować 

z dużym, co najmniej półrocznym wyprzedzeniem. Pierwsze spotkania dotyczące tych kwestii 

organizuje się już kilka miesięcy wcześniej. Biorą w nich udział – oprócz kierownika 

zabezpieczenia i przedstawicieli organizatora, którzy przewodniczą spotkaniom – delegaci 

Policji, zarządcy drogi, przedsiębiorstwa komunikacji publicznej, firmy wykonującej 

zabezpieczenie medyczne, firmy wykonującej projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu 

oraz firmy ten projekt realizującej. W przypadku gdy zabezpieczenie trasy wymaga dużej ilości 

sił kierownik wspólnie z organizatorem poszukują formacji mundurowych, które mogłyby 

pomóc w imprezie. Jeśli i to będzie niewystarczające, wynajmuje się firmę ochroniarską. 

Dlatego ważnymi uczestnikami spotkania są również pozostałe służby oraz wolontariusze 

ochraniający trasę podczas biegu: przedstawiciele Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej, 

Państwowej Straży Pożarnej, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych 

Straży Pożarnych, firmy ochroniarskiej, harcerstwa, szkolnych klas wojskowych 

czy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.  

 W procesie zabezpieczenia imprezy biegowej bardzo ważna jest funkcja kierownika 

zabezpieczenia. W przeciwieństwie do stanowiska kierownika zabezpieczenia imprezy 

masowej stanowisko to w przypadku imprezy w trybie wykorzystania drogi w sposób 

szczególny nie wymaga specjalnych uprawnień, jednak ze względu na zakres obowiązków 

i odpowiedzialność wskazane jest, aby posiadał on nie tylko uprawienia kierownika 

bezpieczeństwa, ale również doświadczenie w zabezpieczeniu tego typu imprez. 

Jest on odpowiedzialny za wszelkie aspekty bezpieczeństwa podczas biegu. Wykonanie planu 

zabezpieczenia jest tylko jednym z zadań, jakie musi on zrealizować. Szef zabezpieczenia wraz 

z organizatorem przeprowadzają objazd trasy w celu opracowania tzw. dyslokacji koniecznej 

podczas dalszej pracy nad zabezpieczeniem. Przekazywana jest ona Policji oraz ZIKiT-owi. 

Dyslokacja jest dokumentem zawierającym szczegółowy opis trasy z podziałem na odcinki oraz 

z wyszczególnionymi wszystkimi miejscami niebezpiecznymi, takimi jak skrzyżowania, 

przejścia dla pieszych czy wyjazdy z osiedli, posesji (rysunek 3.1). Lokalizacje te wypisywane 

są podczas objazdu trasy, ponieważ nawet w dobie obecnych technologii związanych 
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z możliwością podglądu poszczególnych ulic w trybie „street view”, widok taki nie 

odzwierciedla w pełni sytuacji oraz zagrożeń, jakie mogą się pojawić podczas biegu. 

W dyslokacji jest również zawarta informacja na temat liczby osób znajdujących się na każdym 

z tych niebezpiecznych miejsc. Kierownik zabezpieczenia współprowadzi również spotkania 

organizacyjne, podczas których ustala zadania dla każdej z grup zabezpieczenia. Podczas 

pierwszego spotkania przedstawia się zgromadzonym szczegóły imprezy, trasę oraz wszystkie 

założenia dotyczące bezpieczeństwa. Na początku przygotowań kierownik zbiera deklaracje 

służb pomagających w przedsięwzięciu, dotyczące ich liczby podczas imprezy i wstępnie 

dokonuje ich rozmieszczenia na trasie. 

Rysunek 3.1. Fragmenty przykładowych dyslokacji biegów ulicznych w Krakowie 

 

Źródło: ZIS w Krakowie. 
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 Proces szczegółowej obstawy trasy rozpoczyna się od podziału trasy na kilka odcinków. 

Za każdy z odcinków odpowiada jedna służba, np. za pierwszy odcinek Straż Miejska oddział 

Śródmieście, za drugi odcinek Straż Pożarna, za trzeci Straż Miejska oddział Podgórze etc. 

Wszystkie odcinki mają również dowódców, z którymi w trakcie biegu kontaktuje się szef 

zabezpieczenia. Nadzorują oni wykonanie zadań w swoim przydziale. Najczęściej przydziały 

na poszczególnych stanowiskach tworzy się według następującej zasady: w pierwszej 

kolejności przydziela się stanowiska służbom mundurowym, takim jak Straż Miejska, Wojsko, 

Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna oraz ochron. Do nich przydzielani 

są do pomocy harcerze, wolontariusze ze szkół oraz innych organizacji. Robi się tak przede 

wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze służby mundurowe posiadają one zdecydowanie 

większe doświadczenie w zabezpieczeniu tego typu wydarzeń, a ponadto widok munduru 

skutkuje większym posłuchem i autorytetem wśród ludzi, co niejednokrotnie jest przy 

zabezpieczeniu podczas biegu konieczne (rysunek 3.2). W sytuacji gdy organizator dysponuje 

niewystarczającą ilością sił mundurowych, wyznacza im zadania w miejscach, gdzie może 

wystąpić konieczność kierowania ruchem drogowym, natomiast w miejscach mniej 

niebezpiecznych, np. na przejściach dla pieszych, kieruje się osoby cywilne.  

Rysunek 3.2. Strażak zabezpiecza trasę 12. Cracovia Maraton 

 

Źródło: Archiwum Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie (Fot. Tomasz Burda). 

Podczas kolejnych spotkań ustalane są dalsze szczegóły dotyczące organizacji biegu. 

Kierownik zabezpieczenia wprowadza procedury postępowania w określonych sytuacjach 
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awaryjnych, jak np. zasłabnięcie zawodnika. Uzgadniane są szczegóły projektu tymczasowej 

zmiany organizacji ruchu na czas trwania imprezy, a więc ostateczne trasy objazdów, 

ustawienie znaków w poszczególnych miejscach, formy oznakowania newralgicznych miejsc 

na trasie, szczegóły zabezpieczenia medycznego, omawiane są zmiany w organizacji 

komunikacji miejskiej w dniu biegu, przygotowuje się  strategię informowania mieszkańców 

oraz przedsiębiorców o utrudnieniach w ruchu, tworzony jest układ kolumny biegu.  

 Poza spotkaniami szef bezpieczeństwa przeprowadza również kolejne objazdy trasy, 

podczas których dowódcom poszczególnych odcinków przekazuje wszystkie instrukcje 

dotyczące ich zadań podczas imprezy. Służbom medycznym przedstawia się miejsca, 

w których powinny znajdować się ich punkty oraz sposób zabezpieczenia biegu przez środki 

mobilne, takie jak motocykle, patrole czy karetki.  

 W końcowej fazie przygotowań dokonuje się finalnych ustaleń związanych z udziałem 

sił policyjnych przy biegu. Najczęściej pomagają one w miejscach, gdzie konieczna jest 

regulacja ruchu drogowego oraz w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Pomocy 

na podobnej zasadzie udziela Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, którego pracownicy 

koordynują ruch pojazdów komunikacji miejskiej. Bardzo istotną kwestią na tym etapie 

przygotowań jest również opracowanie planu poinformowania społeczeństwa 

o utrudnieniach w ruchu. Ogólne informacje dotyczące utrudnień umieszcza się 

w prasie  na stronach internetowych zarządcy drogi oraz organizatora. Szczegółowe 

informacje kierować należy przede wszystkim do trzech grup odbiorców: kierowców, 

mieszkańców, przedsiębiorców oraz instytucji. Podstawową formą informacji skierowaną 

do kierowców są zmiany wprowadzone w organizacji ruchu na około tydzień przed biegiem. 

Oznakowanie informuje o zamknięciu poszczególnych dróg, wprowadzonych objazdach 

czy zakazach parkowania. Dodatkowo organizator przy głównych ulicach, którymi biegnie 

trasa, może umieścić na latarniach tablice informujące o przebiegu maratonu na tym 

konkretnym odcinku. W takim mieście jak Kraków zadanie to uzupełniają również komunikaty 

zamieszczane na wyświetlaczach ZIKiTu przy głównych drogach w mieście. Najlepszym 

sposobem na poinformowanie mieszkańców o utrudnieniach w dojazdach do posesji 

czy mieszkań jest kolportaż ulotek informacyjnych. W 2014 roku przed Cracovia Maraton 

zostało rozprowadzonych ich blisko 50 tysięcy. Przedsiębiorcy oraz instytucje działające przy 
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trasie biegu informowane są także przy pomocy ulotek oraz osobiście przez wolontariuszy. 

Ostatnia grupa odbiorców jest szczególnie istotna, m.in. ze względu na konieczność zmiany 

terminu dostaw. Z faktu, iż biegi masowe organizowane są przede wszystkim w niedziele, w tej 

grupie mieszczą się również kościoły. Proboszczowie są informowani indywidualnie przez szefa 

zabezpieczenia co najmniej dwa tygodnie przed biegiem.  

Ostatnie przygotowania oraz dzień biegu 

Na ostatnim spotkaniu poprzedzającym bieg przy udziale wszystkich wymienionych 

powyżej służb i organizacji omawiana jest po kolei cała trasa według przygotowanej dyslokacji, 

z omówieniem każdego miejsca mogącego stanowić potencjalne zagrożenie. Kierownik 

zabezpieczenia przypomina procedury działania w razie wystąpienia komplikacji 

lub zasłabnięcia któregoś z uczestników. Potwierdza się obecność wszystkich sił używanych 

do zabezpieczenia trasy oraz przypomina cały program biegu z godzinami zamknięcia ulic, 

startem biegu oraz orientacyjną godziną jego zakończenia. Przedstawiciel firmy 

wprowadzającej tymczasową organizację ruchu prezentuje plan wprowadzenia czasowej 

organizacji ruchu oraz przedstawia siły, jakimi będzie dysponował na trasie biegu, a szef 

zabezpieczenia medycznego przypomina szczegóły oraz rozmieszczenie podwładnych. 

Wszystkim uczestnikom spotkania wręczany jest spis telefonów alarmowych osób funkcyjnych 

prowadzących bieg. 

 Wykonanie tymczasowej zmiany organizacji ruchu dla biegu przeprowadza się w kilku 

etapach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku 

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem oraz artykułem 10. ustępami 6-7 ustawy z 20 czerwca 1997 

roku Prawo o ruchu drogowym. Pierwszym z nich jest ustawienie znaków zakazu, które muszą 

zostać zamontowane najpóźniej 5 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. Następnie 

wykonawca musi przygotować pozostałe oznaczenia. Ostatnim etapem realizowanym w dniu 

biegu jest ustawienie reszty oznakowania, odsłonięcie przygotowanych zgodnie z projektem 

znaków i tablic objazdowych oraz zasłonięcie stałego oznakowania, które mogłyby 

wprowadzać w błąd i byłoby niezgodne z projektem (rysunek 3.3). 
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 W dniu imprezy od wczesnych godzin rannych prowadzone są na trasie prace związane 

z odpowiednim jej przygotowaniem do biegu. Ustawiane są barierki, każdy kilometr zostaje 

oznaczony specjalną flagą lub tablicą, przygotowane zostają punkty odżywcze oraz medyczne. 

Bardzo czasochłonnym zadaniem jest usunięcie samochodów, których właściciele 

nie zastosowali się do znaków zakazu ustawionych zgodnie z projektem zmiany organizacji 

ruchu, a obowiązujących w danym dniu. Bardzo często zdarzają się sytuacje, kiedy rano 

przed  biegiem na trasie, którą mają pokonywać uczestnicy, stoją zaparkowane samochody. 

Z uwagi na bezpieczeństwo zawodników konieczne jest ich usunięcie. Podczas 13. Cracovia 

Maraton w 2014 roku odholowano ponad 100 samochodów.  

Rysunek 3.3. Tymczasowa zmiana organizacji ruchu. Bariery drogowe na trasie 12. Cracovia 

Maraton (z lewej) oraz 13. Cracovia Maraton (z prawej). 

 

 

Źródło: Archiwum Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie (Fot. Tomasz Burda). 

 

Przedstawiając elementy zabezpieczenia imprezy biegowej, trudno nie wspomnieć 

o kontroli depozytu oraz trasy. Depozyt jest jednym ze świadczeń dla uczestników podczas 

biegów masowych. Polega on na przechowaniu na czas trwania biegu rzeczy osobistych 

zawodników, często zapakowanych w dostarczone przez organizatora worki. Podczas Cracovia 

Maraton rzeczy oddane do depozytu poddawane są ze względów bezpieczeństwa kontroli 

pirotechnicznej. Jest ona przeprowadzana przez specjalnie wyszkolonego psa policyjnego 

na wniosek Policji. Pod kątem materiałów wybuchowych sprawdzana jest również cała trasa 
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maratonu oraz obiekty przyległe. Ciekawostką jest, że na czas maratonu z przystanków, 

w pobliżu których prowadzi bieg, demontowane są kosze na śmieci.  

Trasa biegu zamykana jest dla ruchu odcinkami. Poczynając od tych mniej 

uczęszczanych i bardziej newralgicznych typu strefa startu i mety do ulic, na których natężenie 

ruchu jest największe, jak np. Aleje Trzech Wieszczów. Cała trasa zamykana jest najpóźniej 

godzinę przed startem, choć wyjątki stanowią często pojazdy komunikacji publicznej, które 

po uzgodnieniu z kierownikiem zabezpieczenia i organizatorem (a pod nadzorem 

pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego) kursują po niezmienionych 

trasach nawet do pół godziny przed rozpoczęciem biegu. Na godzinę przed biegiem zarządzana 

jest również pełna gotowość wszystkich sił zabezpieczenia, którą dowódcy poszczególnych 

odcinków potwierdzają kierownikowi zabezpieczenia. Godzina różnicy pomiędzy pełną 

gotowością trasy a startem biegu jest potrzebna na objazd trasy przez policję, szefa 

zabezpieczenia oraz organizatora w celu sprawdzenia oznakowania, rozmieszczenia punktów 

medycznych oraz zabezpieczenia trasy. 

Po sprawdzeniu całej trasy szef zabezpieczenia z policją udają się na miejsce startu, 

gdzie tworzona jest kolumna biegu. Prowadzi ją pojazd policyjny otwierający trasę 

oraz motocykl prowadzący bieg. Następnymi są dwa samochody z zegarami, jeden przed 

prowadzącym mężczyzną, drugi przed najszybszą kobietą (rysunek 3.4). W kolumnie poruszają 

się również pojazdy mediów oraz służby medycznej. Bieg zamyka samochód z napisem „koniec 

biegu”, karetka, pojazd z pracownikami firmy wykonującej projekt zabezpieczenia oraz sztab 

zabezpieczenia, w którego skład wchodzą przedstawiciele policji, dowódca służby medycznej, 

dowódca firmy ochroniarskiej, przedstawiciele zarządcy drogi i organizatora oraz kierownik 

zabezpieczenia. 
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Rysunek 3.4. Meta 11. Cracovia Maraton. Zegar prowadzący wyścig 

 

Źródło: Archiwum Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie (Fot. Mateusz Chwajoł). 

 

Po zakończonym biegu trasa jest otwierana odcinkami. Wynika to z faktu, że ulica może 

zostać otwarta dopiero wtedy, gdy zniknął z niej ostatni biegacz oraz usunięte zostały 

wszystkie tymczasowe oznakowania. O przywróceniu ruchu drogowego na poszczególnych 

odcinkach trasy decyduje sztab zabezpieczenia przemieszczający się za ostatnim zawodnikiem. 

Na koniec warto wspomnieć o kosztach zabezpieczenia imprezy biegowej. Planując 

budżet na pewno należy liczyć się ze znacznymi wydatkami na ten cel. Oczywiście koszty 

te będą w dużej mierze uzależnione od trasy, jaką zdecydujemy się poprowadzić bieg 

oraz jej długości. Zdecydowaną większość wydatków stanowi wykonanie projektu 

tymczasowej zmiany organizacji ruchu oraz wprowadzenie go w życie. Pod uwagę należy wziąć 

również koszty zatrudnienia firmy ochroniarskiej i medycznej, które uzależnione są od liczby 

roboczogodzin w przypadku ochrony oraz ilości użytych środków w przypadku zabezpieczenia 

medycznego. Kolejną pozycją budżetu jest wynagrodzenie dla kierownika zabezpieczenia, 

które w zależności od skali przedsięwzięcia może wynosić nawet 8000 zł. Podsumowując, 

jeśli trasa będzie liczyła 42km 195m i prowadziła ulicami ścisłego centrum, którymi na co dzień 

poruszają się samochody oraz rzesze pieszych, a organizator nie dysponuje dużą ilością 

własnych sił zabezpieczenia, należy liczyć się z wydatkami sięgającymi 200 000 zł. Natomiast 

jeśli krótki bieg poprowadzimy ciągami pieszymi, nieprzecinającymi zbyt wiele ulic, można 
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zamknąć się w kwocie 10 000 zł. Większości kosztów można uniknąć, organizując bieg, którego 

trasa nie ingeruje w drogi publiczne.  

Uwarunkowania oraz skuteczność zabezpieczenia Cracovia 
Maraton 

Badanie uwarunkowań zabezpieczenia Cracovia Maraton można dokonać przy pomocy 

analizy SWOT (tabela 3.1). Określa ona mocne i słabe strony organizacji oraz szanse 

i zagrożenia w otoczeniu. Pozwala m.in. wyróżnić te czynniki wewnętrzne, których redukcja 

lub wzmocnienie, zmniejszy negatywne działanie czynników zewnętrznych (Geirszewska, 

Romanowska 2007).  

Tabela 3.1. Analiza SWOT uwarunkowań zabezpieczenia Cracovia Maraton 

 MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

W
EW

N
ĘT

R
ZN

E 

 doświadczeni organizatorzy 

 doświadczony szef zabezpieczenia 

 dobre przygotowanie 

 brak niedociągnięć podczas poprzednich 
edycji 

 zdolność rozwiązywania sytuacji nagłych 

 wyciąganie wniosków z poprzednich edycji 

 kilka osób odpowiedzialnych za zapewnienie 
bezpieczeństwa 

 sprawdzone firmy współpracujące 

 dostępność środków finansowych – budżet  
ZIS planowany jest z góry na cały rok 

 komunikacja radiotelefoniczna pomiędzy 
służbami 

 niebezpieczeństwo rutyny 

 ograniczone możliwości w zamykaniu trasy 

 bardzo ograniczone możliwości zastępstwa 
dla osób zajmujących się organizacją 
zabezpieczenia 

 ograniczone środki finansowe 
 

 SZANSE ZAGROŻENIA 

ZW
EN

ĘT
R

ZN
E 

 doświadczone służby mundurowe 

 zbieranie nowych doświadczeń 

 pozytywny odbiór imprezy 
przez mieszkańców 

 duża liczba służb oraz wolontariuszy 

 czerpanie wzorców z innych biegów 

 skuteczna kampania informacyjna 

 przychylność władz miasta 

 niewywiązanie się z zobowiązań firm 
współpracujących 

 nieprzestrzeganie zastępczej organizacji ruchu 
przez uczestników ruchu drogowego 

 niestosowanie się osób postronnych 
oraz uczestników do poleceń służb mundurowych 

 poruszanie się biegaczy poza trasą 

 wyższa od przewidywanej liczba biegaczy 

 wystąpienie sytuacji nagłych, np. przejazdu straży 
pożarnej do interwencji 

 pogoda 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Z analizy SWOT zabezpieczenia Cracovia Maraton wynika, że mocne strony organizacji 

przeważają nad słabymi. Natomiast wśród czynników zewnętrznych dominujące wydają się 

zagrożenia.  

Mocną stroną zapewnienia bezpieczeństwa podczas maratonu jest przede wszystkim 

doświadczenie organizatorów. Generalnie w tym obszarze znajdują się aspekty związane 

z cyklicznością tego biegu i zdobywaniu doświadczenia w wyniku praktycznej pracy przy 

poprzednich edycjach. W procesie zapewniania bezpieczeństwa uczestnikom imprez 

biegowych, w szczególności tych cyklicznych, dużym zagrożeniem jest rutyna. Z jej powodu 

traci się koncentrację i można zapomnieć o bardzo istotnych szczegółach. Jednak w tym 

przypadku pomocnym okazuje się fakt, iż za zabezpieczenie podczas Cracovia Maraton 

odpowiada kilka osób. Implikuje to sytuację, w której nawet jeśli jedna z osób pominie jakiś 

aspekt, to inny pracownik zwróci na to uwagę. Warto również zaznaczyć, iż podczas procesu 

uzgadniania i zatwierdzania projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu organizator 

ma ograniczone możliwości decydowania o zamknięciu dla ruchu poszczególnych ulic. Czasami 

zdarza się, że trasa biegu prowadzi na przykład tylko jednym czy dwoma pasami trzypasmowej 

drogi. Dzieje się tak ze względu na opinię Policji lub instytucji zarządzającej ruchem i wydającej 

zezwolenie na wykorzystanie drogi w sposób szczególny, nakazującej utrzymanie ruchu 

drogowego na danym odcinku. Dla organizatora najwygodniej byłoby zamknąć całą ulicę, 

jednak w niektórych sytuacjach jest to niemożliwe. W takich sytuacjach zwiększa się środki 

techniczne w postaci barier lub pachołków oraz siły zabezpieczenia na danym odcinku. Istotną 

słabą stronę stanowi również fakt, iż ze strony organizatora organizacją zabezpieczenia biegu 

zajmują się trzy osoby, które poza tą kwestią zajmują się również szeregiem innych problemów 

organizacyjnych. W przypadku, gdy któraś z tych osób zachoruje, pozostałe dwie muszą 

przejąć jej obowiązki.  

Najważniejsze zagrożenia zewnętrzne wpływające na poziom zabezpieczenia Cracovia 

Maraton związane są głównie z niestosowaniem się osób postronnych i biegaczy do zasad 

określonych przez zastępczą organizację ruchu i regulamin imprezy oraz do poleceń służb 

mundurowych. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, kiedy podczas biegu kierowca samochodu 

widząc ulicę zamkniętą barierą drogową, ignoruje oznakowanie i kontynuuje jazdę. Stwarza 

to bardzo niebezpieczną sytuację dla biegaczy. Stosowanie się uczestników ruchu drogowego 
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do zastępczej organizacji ruchu egzekwuje Policja, która dzięki swoim kompetencjom oraz 

doświadczeniu jest przygotowana na tego typu sytuacje i zna najbardziej narażone na takie 

wydarzenia miejsca na trasie. W zapobieganiu tego typu sytuacji pomaga dobrze zaplanowana 

i przeprowadzona kampania informacyjna. Zagrożenia związane są również z licznymi firmami 

współpracującymi podczas zabezpieczenia. W zależności od etapu, na jakim dany problem 

wystąpi, organizator ma określony czas na reakcję. Dzięki udziałowi w Cracovia Maraton 

sprawdzonych ludzi i firm nie odnotowano dotychczas poważniejszych uchybień z ich strony, 

a drobniejsze były szybko rozwiązywane przez szefa zabezpieczenia. Omawiając zagrożenia, 

nie sposób po doświadczeniach 13. Cracovia Maraton, nie wspomnieć o czynnikach 

meteorologicznych. W 2014 roku ze względu na wystąpienie z brzegów Wisły i zalanie 

Bulwarów Wiślanych trasa, która prowadziła nimi na odcinku niemal trzech kilometrów, 

została zmieniona w sobotni poranek (maraton odbywa się w niedzielę). W kontekście 

wielomiesięcznych przygotowań ściśle powiązanych z tą trasą taka sytuacja mogłaby okazać 

się sytuacją bez wyjścia. Jednak stosunkowo szybka korekta trasy – w uzgodnieniu z zarządcą 

drogi i Policją – jak również ogromna praca szefa zabezpieczenia i organizatora wraz ze zmianą 

dyslokacji oraz założeń zabezpieczenia pozwoliły na sprawne przeprowadzenia biegu po nowej 

trasie z sukcesem. 

Przedstawiona analiza uwarunkowań zabezpieczenia Cracovia Maraton (wskazując 

na słabości organizatora oraz zagrożenia całego procesu i analizując również pozytywy) 

upoważnia do stwierdzenia, iż przy właściwym zaplanowaniu i przygotowaniu wszystkich 

aspektów zabezpieczenia, negatywne uwarunkowania wewnętrzne czy zewnętrzne 

nie powinny stanowić zagrożeń dla sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia biegu. 

Poprzez współpracę z rzetelnymi podmiotami oraz odpowiednią liczbę służb i wolontariuszy 

doświadczeni organizatorzy są w stanie przeciwdziałać wszelkim nagłym sytuacjom mogącym 

zdarzyć się w czasie maratonu. 

Potwierdzeniem tej tezy jest przede wszystkim fakt rozegrania bez zakłóceń wszystkich 

trzynastu edycji Cracovia Maraton. Gdyby bowiem w dniu maratonu lub w trakcie jego trwania 

pojawiły się jakiekolwiek niedociągnięcia lub rozbieżności z wcześniejszymi ustaleniami 

mogące skutkować pojawieniem się niebezpieczeństwa dla uczestników, Policja 

bezwarunkowo odwołałaby lub przerwałaby bieg.  
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Kolejnym dowodem skuteczności zabezpieczenia tej imprezy jest fakt, że w całej 

historii Cracovia Maraton nie miała miejsca sytuacja, aby którykolwiek z uczestników ucierpiał 

lub został ranny z winy organizatora. Jednocześnie oczywiste jest, że podczas każdego biegu, 

a w szczególności tak wymagającego jak maraton, zdarzają się wśród biegaczy przypadki 

wymagające interwencji służb medycznych. Najczęstszymi przypadkami są wszelkiego typu 

skurcze, otarcia, podrażnienia i zadrapania będące skutkiem złego przygotowania czy źle 

dobranego obuwia. Zdarzają się również poważniejsze przypadki, takie jak zasłabnięcia, udary 

czy kontuzje kończyn będące skutkiem odwodnienia, długotrwałego wysiłku czy po prostu 

zmęczenia. Najcięższe przypadki kończą się nawet hospitalizacją. We wszystkich tych 

sytuacjach bardzo ważne jest jak najszybsze i sprawne udzielenie pomocy. Jest to możliwe 

tylko wtedy, gdy zabezpieczenie medyczne jest profesjonalnie zaplanowane i wykonane. 

Tak więc przy właściwie zabezpieczonej imprezie największymi zagrożeniami są małe 

doświadczenie oraz brak odpowiedniego przygotowania samych biegaczy.  

Podsumowanie 

Bieganie staje się coraz popularniejszą formą aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Wraz z dużym wzrostem liczby biegaczy-amatorów zwiększa się również ilość wszelkich 

rodzajów biegów. Podczas organizacji imprez biegowych, szczególnie tak dużych, jak Cracovia 

Maraton, fundamentalne znaczenie ma ich zabezpieczenie. Wiąże się ono ze spełnieniem 

szeregu procedur oraz miesiącami przygotowań, których ukoronowaniem jest sprawnie 

przeprowadzony bieg. Nawet małe zaniedbanie w pracach może skutkować odwołaniem 

imprezy ze względów bezpieczeństwa. W procesie organizacji bardzo ważna jest przede 

wszystkim współpraca organizatora z Policją, Strażą Pożarną oraz Pogotowiem Ratunkowym. 

Należy również pamiętać o pozyskaniu jak największej liczby pozostałych służb mundurowych 

oraz wolontariuszy do obstawienia trasy biegu, aby uniknąć konieczności zatrudniania firmy 

ochroniarskiej. Z tej perspektywy strategiczna rola przypada kierownikowi zabezpieczenia, 

który wespół z organizatorem koordynuje wszystkie działania i łączy je w spójną całość.  

W organizację bezpiecznego biegu ulicznego należy włożyć wiele precyzyjnego wysiłku 

i fachowości. Doświadczenie oraz profesjonalizm pracowników organizatora są kluczowym 
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atutem pozwalającym pokonać niekorzystne uwarunkowania zewnętrze w czasie 

przygotowań i z powodzeniem stawić czoła nieoczekiwanym wydarzeniom w dniu imprezy. 
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Ensuring participants safety in a city running event: the case of Cracovia Marathon 

The aim of the study is to present the process of the preparation and organization of the 

security of running events in the streets of a city. The main challenge in this field is to ensure 

road, medical and fire safety. In this work a case study approach is used and Cracovia 

Marathon serves as the object of analysis. The first part of this paper introduces the event and 

the subsequent parts present the details and procedures involved in particular security 

measures. The considerations are complemented with the SWOT analysis of internal and 

external determinants of the security of Cracovia Marathon in the part fourth of the study. 

The conclusions of the study indicate that the experience and professionalism of the 

employees of the organizer are a key asset that allows to overcome the adverse external 

conditions during the preparation and on the day of the event. 

Keywords: security, safety, running event, the marathon, Cracovia Marathon 
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