
FIRMA DORADCZO-SZKOLENIOWA W  ZAKRESIE BEZPIECZEN STWA 

 

 

PREZENTACJA – OFERTA 

W kwietniu 2019 roku ukazał się bardzo krytyczny raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący przestrzegania 
przepisów prawa w kontekście imprez masowych oraz organizacji imprez na podstawie art. 65 ustawy o ruchu 
drogowym. W raporcie wyczytać możemy, że urzędy wydawały pozwolenia na imprezy pomimo tego, że 52% 
wniosków nie zawierało kompletu dokumentów. A w 60% skontrolowanych, składanych dokumentów przez 
organizatorów zawierała błędy. Jednocześnie po wydarzeniach z 13 stycznia 2019, wiele urzędów (zwłaszcza w 
dużych miastach) znacznie restrykcyjnie podchodzi do składanej dokumentacji, jak i znacznie częściej kontroluje 
imprezy i wydarzenia, na które wydawana jest zgoda. 

Jednocześnie organizatorzy imprez, głównie ze względu na brak przygotowania merytorycznego w tym zakresie 
oraz złożoności przepisów mają coraz większy problem z łatwym i szybkim przygotowaniem dokumentacji na 
imprezę. A prawdziwe kłopoty przychodzą, kiedy z jakiegoś powodu ta dokumentacja poddana zostaje kontroli 
po imprezie! 

W związku z tym  Zespół Trenerów                          oferuje Państwu szkolenie opracowane 

specjalnie dla osób pracujących przy organizacji imprez publicznych 

Dokumentacja na imprezę – to wcale nie jest tak 
skomplikowane jak się wydaje. 

 
Które odbędzie Centrum Kultury w Lublinie  na ulicy Poewiaków 12  w dniu 4 lutego 

(piątek) w godzinach 9.00-16.00  
  

Na szkoleniu tym nauczymy wszystkich chętnych o tym, jak w najprostszy sposób napisać 

poprawnie dokument do każdej imprezy. Dowiecie się Państwo, dlaczego one są takie ważne, co 

muszą zawierać i przede wszystkim, po co i dla kogo one są! 

 

Program szkolenia:   

 Wnioski i ustalenia z raportu NIK z kwietnia2019 roku dotyczącego imprez masowych i innych 
wydarzeń kulturalno-sportowych  

 Poprawna dokumentacja jako element systemu bezpieczeństwa imprezy 

 Jak przygotować i zorganizować takie imprezy jak: imprezy masowe, biegi i imprezy plenerowe 
nieobjęte ustawą, marsze- przemarsze- parady stacjonarne i ruchome   

 Podstawy prawne   

- ustawa o Bezpieczeństwie Imprez Masowych  

-  art. 65 Kodeksu Ruchu Drogowego  

- ustawa o Zgromadzeniach  

  Zadania i rola  Organizatora  

  Dokumenty obowiązkowe do każdego rodzaju imprezy  

 Analiza ryzyka – po co jest, dlaczego jest taka ważna i jak ją zrobić poprawnie? 

 Co w dokumentach jest ważnego dla każdej ze służb  jak Policja, Pogotowi, Straż Pożarna  

 Procedura składania dokumentów   

 Współpraca Organizatora ze Służbami Państwowymi  

 Kontrola na imprezie. Kto i kiedy może nam skontrolować imprezę ?  

 Komunikacja i zasady stosowania dokumentacji  

 

Proponujemy następujące zasady organizacyjne szkolenia: 



1. Czas trwania szkolenia:  ok. 8  godzin  
2. Zajęcia w formie prezentacji multimedialnej z dużą ilością zdjęć oraz filmów. W trakcie zajęć ćwiczenia 

praktyczne dla słuchaczy oraz krótkie panele dyskusyjne podsumowujące każdy moduł  

3. Maksymalna liczba osób uczestnicząca w jednym szkoleniu – 25 osób  (chyba, że warunki salowe nie 
pozwalają na taką ilość uczestników  ze względu na ograniczenia covidowe).  

4. Każdy uczestnik otrzyma  imienny dyplom ukończenia szkolenia.  

 

 Koszt szkolenie  to   390 pln netto + VAT    od osoby  
Wystawiamy faktury VAT. Jednostki budżetowe zwolnione z VAT.  
 

W cenie szkolenia:   certyfikat ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, 
lunch dla uczestników, przerwy kawowe. 

 

Prowadzący: Marcin Samsel 

     Marcin Samsel   

Urodzony w 1976 roku. Absolwent Wydziału Ekonomicznego  Uniwersytetu Gdańskiego.  Ekspert ds. 

bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Certyfikowany trener, który szkolił się w Polsce i za granicą. 

Wykładowca w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni oraz ekspert czołowych stacji telewizyjnych i 

gazet z zakresie bezpieczeństwa publicznego. Od  25 lat zajmuje się bezpieczeństwem publicznym, a szczególnie 

zabezpieczaniem imprez o charakterze masowym. Specjalizuje się między innymi w zarządzaniu tłumem, 

systemach antyterrorystycznych i systemach zarządzania kryzysowego. Pod jego opieką przeprowadzono kilkaset 

wydarzeń zarówno sportowych, jak i artystycznych. Od wydarzeń przyciągających dziesiątki tysięcy uczestników 

po kameralne koncerty i spotkania piknikowe. Był między innymi odpowiedzialny za przygotowania                                          

i bezpieczeństwo na stadionie w Gdańsku podczas EURO2012, a także Klubowych Mistrzostwa Świata                                   

w Siatkówce czy Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn w 2017.     

  

Zgłoszenia: msamsel@vp.pl  lub emsa2012@vp.pl                    Kontakt: 601 649 566 

 

Z poważaniem 

                                                                                           Marcin  Samsel 

  tel. 601 64 95 66 

 

 

 

 

…bo BEZPIECZEŃSTWO jest najważniejsze  
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W dniu  3 lutego 2022 (czwartek)  w Bielsku Podlaskim odbędzie się szkolenie   

„Organizuj i śpij spokojnie. Bezpieczeństwo wydarzeń o charakterze publicznym”    

Wszyscy chętni, którzy nie mogli wziąć udziału w listopadowym szkoleniu w 

Lublinie mogą wybrać się do Bielska Podlaskiego.   Zapraszamy!  

 

 

inne szkolenia w ofercie EMSA2012:  

1. Dokumentacja na imprezę  i uzyskiwanie pozwoleń – to wcale nie jest tak 

skomplikowane, jak się wydaje.    

2. Organizacja pracy i zarządzanie imprezą (w tym bezpieczeństwem) na imprezie o 

charakterze publicznym 

3. Instytucje kultury w zarządzaniu kryzysowym miasta, gminy,powiatu.  (część I)  

4. Zarządzanie kryzysowe w instytucji kultury (cześć II)  

5.  Imprezy o charakterze publicznym po pandemii, albo w czasach pandemii.   

6. Organizacja imprezy wszelakich o charakterze publicznym w po pandemii,     (szkolenie 

7 godziny)  

7. Kurs Kierowników ds. Bezpieczeństwa na imprezy masowe (szkolenie zgodnie z  

rozporządzeniem do ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych)   -  szkolenie trwa 4 

dni (2 dni ol-line, 2 dni bezpośrednio) – najbliższe szkolenie w lutym w Poznaniu i  na 

przełomie marca i kwietnia w Gdyni.   

 

 

ZACHĘCAMY DO ODWIEDZENIA I POLUBIENIA NASZEJ STRONY NA FACEBOOKU   
https://www.facebook.com/EMSA-2012-1048876125205389/ 

 

https://www.facebook.com/EMSA-2012-1048876125205389/

