
AKADEMIA WSB 

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Przedmiot: Ochrona imprez masowych 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Liczba godzin w 

semestrze 

1 2 

I II III IV 

Studia stacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
  24ćw  

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
    

JĘZYK PROWADZENIA 

PRZEDMIOTU 
Polski 

WYKŁADOWCA dr Andrzej Cichy 

FORMA ZAJĘĆ Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU Poznanie warunków skutecznego zapewnienia ochrony imprez masowych 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji 

efektu uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN2_W08 P7S_WG Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu czynniki i 

mechanizmy zmian zachodzących w procesach 

kształtowania różnych wymiarów ochrony imprez 

masowych i ich wpływu na uczestników życia 

społecznego; 

Test pisemny; 

BN2_W12 P7S_WK Student zna i rozumie fundamentalne dylematy ochrony 

imprez masowych i ich wpływ na bezpieczeństwo 

narodowe; 

Test pisemny; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN2_U05 P7S_UW Student potrafi realizować prace analityczne z zakresu 

ochrony imprez masowych, formułować wnioski i 

możliwości rozwiązania złożonego i nietypowego 

problemu praktycznego oraz inicjować przebieg jego 

rozwiązania a także przewidywać skutki planowanych 

działań; 

Dyskusja w trakcie zadań 

problemowych; ocena 

umiejętności podczas 

analizy poszczególnych 

treści w ramach 

prowadzonego  

na ćwiczeniach problemu; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN2_K02 P7S_KO Student jest gotów do wypełniania zobowiązań 

społecznych z zakresu ochrony imprez 

masowych i podjęcia współczesnych wyzwań  

w organizowaniu działań dla bezpieczeństwa różnych 

środowisk społecznych; 

Ocena postaw studenta 

podczas analizy 

poszczególnych treści 

 w ramach prowadzonego  

na ćwiczeniach problemu; 

Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  

 

Stacjonarne 

udział w wykładach = 24 

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń = 23 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 24 

realizacja zadań projektowych = 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu =  

realizacja zadań projektowych = 



e-learning = 

zaliczenie/egzamin =2 

inne  (konsultacje) = 4 

RAZEM: 

Liczba punktów  ECTS: 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 

inne  (określ jakie) =  

RAZEM: 

Liczba punktów  ECTS: 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Brak 

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

Zabezpieczenie imprezy masowej. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych. 

Rola i obowiązki organizatora imprezy masowej. Rodzaje zagrożeń. Odpowiedzialność 

organizatora imprezy masowej. Odpowiedzialność członka służby informacyjnej oraz członka 

służby porządkowej. Obsługa członków imprezy masowej. Misja członków służby 

porządkowej. Misja członków służby informacyjnej. Reakcja na potrzeby osób 

uczestniczących w imprezie masowej. Opieka nad niepełnosprawnym uczestnikiem imprezy 

masowej. Ubiór i wyposażenie. Służby porządkowe organizatorów imprez masowych. Nadzór i 

kontrola nad komercyjnym wykonywaniem usług ochrony osób i minia. Zasady organizacji i 

działania służb porządkowych podczas imprez masowych. Uprawnienia członków służby 

porządkowej. Obowiązki członków służby porządkowej. Zasady organizacji i działania służby 

informacyjnej podczas imprezy masowej. Uprawnienia członków służby informacyjnej. 

Obowiązki członków służby informacyjnej. Cel zabezpieczenia imprezy masowej. Zasady 

realizacji zadań członka służby porządkowej i służby informacyjnej w związku z: a) kontrolą 

osób uczestniczących w imprezie masowej, b) kontrolą przestrzegania regulaminu imprezy 

masowej i regulaminu obiektu (terenu), c) kontrolą przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych na terenie, na którym odbywa się impreza masowa, d) ujęciem sprawcy 

przestępstwa lub wykroczenia, e) legitymowaniem, przeglądaniem zawartości bagażu lub 

odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej, f) usunięciem osoby uczestniczącej w 

imprezie masowej z miejsca przeprowadzania imprezy masowej, g) dokumentowaniem 

podejmowanych czynności. Współpraca z Policją oraz innymi uprawnionymi podmiotami w 

trakcie działań służących zapewnieniu porządku podczas imprezy masowej. Warunki 

łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej. 

Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych. Postępowanie w przypadku powstania pożaru 

lub innego miejscowego zagrożenia: a) rodzaje pożarów, b) rodzaje sprzętu gaśniczego, c) 

rodzaje urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej, d) obsługa sprzętu i urządzeń 

służących ochronie przeciwpożarowej, e) systemy przeciwpożarowe w obiektach, f) zasady 

ewakuacji uczestników imprez masowych z obiektów (stadionów, hal sportowych i innych 

obiektów umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej). Techniki przeglądania 

zawartości bagażu i odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej. Elementy 

wyposażenia obiektu w zakresie bezpieczeństwa. Odprawa (instruktaż) przed imprezą. 

Specyfika zapewnienia porządku podczas masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki 

nożnej. Specyfika zapewniania porządku podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej. 

Ćwiczenia praktyczne w czasie imprezy masowej. Odprawa (instruktaż) po imprezie. Plan 

awaryjny i plan ewakuacji: a) znaczenie planu awaryjnego i planu ewakuacji, b) system 

znaków informacyjnych i ewakuacyjnych, c) zasady bezpiecznej ewakuacji z obiektów 

(stadionów, hal sportowych i widowiskowych), d) drogi ewakuacyjne, e) zachowanie tłumu w 

sytuacji kryzysowej, f) drogi dostępu, g) kontrola przepływu tłumu, h) zasada aktywnego 

działania członków służb organizatora imprezy masowej.  

 

Treści realizowane w formie e-learning 
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LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  
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3. Metodyka uzgadniania planów ochrony obszarów obiektów i urządzeń podlegających 

obowiązkowej ochronie, KGP, Warszawa 2015. 

PUBLIKACJE 

NAUKOWE OSÓB 

PROWADZĄCYCH 

ZAJĘCIA ZWIĄZANE Z 

TEMATYKĄ MODUŁU 

1. A. Cichy, Bezpieczeństwo imprez masowych - utrzymanie ładu i porządku publicznego 

związanego z meczami piłki nożnej z perspektywy teorii i empiryki - przegląd wybranych 

zagadnień, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 

2021, (w przygotowaniu do druku). 

METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: ćwiczenia interaktywne, dyskusja w grupach, analiza przypadków 

 

 

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE Prezentacje multimedialne, teksty źródłowe, teksty case studies 

PROJEKT  Cel projektu: nie dotyczy 

Temat projektu: 

Forma projektu: 

 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Test pisemny – pytania otwarte (udzielenie odpowiedzi maksymalnej na co najmniej połowę pytań - 

3, 60% - 3,5, 70-80% - 4, 85-90% - 4,5, 95-100% - 5). 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium, pro- projekt, e- e-learning 
 

 


