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TEMATY SZKOLENIA ZABEZPIECZANIE IMPREZ MASOWYCH  
 
Podstawy prawne wykonywania zadań służących zapewnieniu porządku  i bezpieczeństwa podczas 
imprez masowych - czas realizacji 8 godzin 
Zagadnienia: 
1.   Pojęcia podstawowe. 
2.   Rodzaje imprez masowych podlegające obowiązkowi zapewnienia porządku i bezpieczeństwa 
uczestników. 
3.   Zasady uzyskiwania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej i tryb opiniowania 
wniosku. 
4.   Służby porządkowe i informacyjne - zasady i tryb naboru, struktura organizacyjna, zakres 
działania, sposób prowadzenia dokumentacji, wyposażenie i oznakowanie. 
5.   Wymagania kwalifikacyjne służb porządkowych i informacyjnych. 
6.   Uprawnienia służb porządkowych i informacyjnych w czasie działań służących zapewnieniu 
porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas imprez masowych. 
7.   Uprawnienia służb porządkowych w zakresie używania środków przymusu bezpośredniego. 
8.   Zakres i tryb sprawowania przez Policję nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami 
ochronnymi. 
9.   Odpowiedzialność karna członków służby porządkowej i służby informacyjnej. 
10.  Odpowiedzialność karna organizatora imprezy masowej. 
11.  Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych. 
12.  Zabezpieczenie medyczne imprez masowych. 
13.  Ochrona informacji niejawnych i ochrona danych osobowych. 
 
 Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania - czas realizacji 4 godziny 
Zagadnienia: 
1.   Ogólne zasady i style kierowania zespołem ludzi. 
2.   Kierowanie jako proces podejmowania decyzji. 
3.   Organizowanie stanowisk pracy: 
a)  określenie zadań, 
b)  określenie uprawnień, 
c)  określenie odpowiedzialności. 
4.   System motywacji i kontroli. 
 
Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii - czas realizacji 4 godziny 
Zagadnienia: 
1.   Podstawowe pojęcia psychologii i socjologii. 
2.   Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki zachowań agresywnych. 
3.   Analiza społeczeństwa: 
a)  pojęcie i struktura grupy społecznej, 
b)  klasyfikacja grupy społecznej, 
c)  pojęcie tłumu i innych zbiorowości, oparte na podobieństwie zachowań. 
4.   Analiza ważniejszych procesów społecznych: 
a)  współpraca służb porządkowych i służb informacyjnych z uczestnikami imprezy masowej, 
b)  konflikt interesów pomiędzy służbami porządkowymi a uczestnikami imprezy masowej, 
c)  podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktowych. 
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Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki - czas realizacji 6 godzin 
Zagadnienia: 
1.   Ogólna charakterystyka współczesnej przestępczości związanej z imprezami masowymi. 
2.   Profilaktyka kryminologiczna. 
3.   Ślady kryminalistyczne oraz metody identyfikacji człowieka i rzeczy. 
4.   Postępowanie po uzyskaniu informacji o przestępstwie lub wykroczeniu, do czasu przybycia 
Policji. 
 
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń - czas realizacji 6 godzin 
Zagadnienia: 
1.   Zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia. 
2.   Formy popełnienia przestępstwa i wykroczenia. 
3.   Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną. 
4.   Przestępstwa i wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu. 
5.   Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. 
6.   Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. 
7.   Przestępstwa i wykroczenia przeciwko imprezom masowym. 
 
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego - czas realizacji 4 godziny 
Zagadnienia: 
1.   Prawa i obowiązki świadka. 
2.   Uprawnienia pokrzywdzonego. 
3.   Ujęcie osoby. 
4.   Czynności procesowe i środki dowodowe. 
5.   Społeczny i prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu. 
 
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego -   czas realizacji  4 godziny 
Zagadnienia: 
1.   Rola państwa i samorządów w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
2.   Uczestnicy postępowania administracyjnego, ich prawa i obowiązki. 
3.   Tryb postępowania administracyjnego. 
4.   Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym. 
 
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego - czas realizacji 4 godziny 
Zagadnienia: 
1.   Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. 
2.   Pojecie osoby fizycznej i osoby prawnej. 
3.   Własność i posiadanie oraz ich ochrona prawna. 
4.   Czyny niedozwolone. 
 
 Ogólne zasady zabezpieczenia imprez masowych - czas realizacji 9 godzin 
Zagadnienia: 
1.   Zasady dokonywania analizy zaistniałych i przewidywanych zagrożeń. 
2.   Pojęcie terroryzmu oraz cele i metody działań terrorystycznych. 
3.   Wybór członków służby porządkowej i członków służby informacyjnej  do zabezpieczenia imprezy 
masowej. 
4.   Zasady organizacji, struktura oraz realizacja zabezpieczenia imprezy masowej. 
5.   Kalkulacja i sposób dyslokacji sił i środków. 
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6.   Określenie niezbędnego wyposażenia służb porządkowych i służb informacyjnych w zależności od 
rodzaju imprezy masowej i charakteru zagrożeń. 
7.   Przydzielanie zadań dla służb porządkowych i służb informacyjnych. 
8.   Zasady współpracy z osobami uczestniczącymi w imprezie masowej i spikerem zawodów 
sportowych. 
9.   Zasady kontroli ruchu osobowo-materiałowego w związku z imprezą masową. 
 
Praktyczne wykonanie  planów zabezpieczeń imprezy masowej oraz procedur  bezpieczeństwa - 
czas realizacji 15 godzin 
Zagadnienia: 
1.   Wpływ charakteru imprezy masowej na sposób jej zabezpieczenia oraz na działanie służb 
porządkowych i służb informacyjnych. 
2.   Analiza przewidywanych i faktycznych zagrożeń. 
3.   Określenie punktów ważnych i kluczowych dla planowanego zabezpieczenia imprezy masowej. 
4.   Zasady sporządzania planów graficznych obiektów, w których ma być przeprowadzona impreza 
masowa. 
5.   Zasady określania liczebności i struktury służb porządkowych i służb informacyjnych. 
6.   Zasady opracowywania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu). 
 
Nadzór nad wykonywaniem zadań przez służby porządkowe i służby informacyjne oraz kontrola 
tych służb - czas realizacji 2 godziny 
Zagadnienia: 
1.   Rola nadzoru w pracy służb porządkowych i służb informacyjnych. 
2.   Metody nadzoru. 
3.   Wykorzystanie urządzeń technicznych w kontroli pracy służb porządkowych i służb 
informacyjnych. 
                                                                                                                                                                                   
Zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi   służbami biorącymi udział w 
działaniach służących zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa w czasie imprezy masowej - czas 
realizacji 3 godziny 
Zagadnienia: 
1.   Płaszczyzny współpracy. 
2.   Konflikt interesów. 
3.   Wzajemna wymiana informacji. 
4.   Prawne obowiązki współpracy. 
5.   Podporządkowanie służb porządkowych dowódcy zabezpieczenia policyjnego. 
 
Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej - czas realizacji 3 godziny 
Zagadnienia: 
1.   Techniczne urządzenia zabezpieczające. 
2.   Przeznaczenie i zakres stosowania technicznych urządzeń zabezpieczających w ochronie imprezy 
masowej. 
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