
FIRMA DORADCZO-SZKOLENIOWA W  ZAKRESIE BEZPIECZEN STWA 

 

 

PREZENTACJA – OFERTA 

Szanowni Państwo, 

Wydarzenia kulturalne, zarówno te masowe jak i o mniejszej skali, organizowane przez instytucje kultury 

wymagają kompleksowego i nowoczesnego zarządzania bezpieczeństwem uczestników. „Bezpieczeństwo” to 

zawsze koszt, który niejednokrotnie jest największym obciążeniem dla organizatora wydarzenia. Na szkolenie 

zapraszamy  osoby, które na co dzień zajmują się organizacją wydarzeń kulturalnych, sportowych lub innych 

o charakterze publicznym  i chcą w profesjonalny sposób zarządzać bezpieczeństwem podczas sowich 

wydarzeń, niezależnie od ich wielkości i skali.  

Obecne widowiska sportowe oraz kulturalno-rozrywkowe, wymagają nowoczesnego, kompleksowego 

zarządzania bezpieczeństwem -  najważniejszego i podstawowego elementu każdej imprezy masowej. Aktualne 

potrzeby widzów, mediów i środowisk lokalnych, zmuszają organizatorów imprez do ciągłego doskonalenia oraz 

bardzo restrykcyjnego przestrzegania procedur i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa.  

 „Bezpieczeństwo” to zawsze koszt, który niejednokrotnie jest największym obciążeniem dla organizatora 
imprezy masowej. Jednym ze sposób ich obniżenia jest skuteczne, efektywne, czasami własna (a nie wynajęte 
z agencji ochrony) służby informacyjne i porządkowe obsługujące imprezy masowe i ich uczestników  

W związku z tym  Zespół Trenerów                          oferuje Państwu szkolenie opracowane dla osób 

pracujących przy organizacji imprez publicznych  oparte o najnowsze, współczesne praktyki z 

zakresu ochrony i zabezpieczenia imprez masowych: 

„Organizuj i śpij spokojnie. Bezpieczeństwo wydarzeń o 

charakterze publicznym” 

W LUBLINIE   w Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 12                      

w dniu 26.11.2021 (piątek) 

Szkolenie w nowoczesnej  formie multimedialnej, z dużą ilością filmów, zdjęć oraz przykładów 

przydatnych  dla organizatorów imprez. Teoria jest tylko formą uporządkowani wiedzy i pomocą do 

praktycznych aspektów organizacji imprez.  Wyjątkowość tego szkolenia to duża liczba ćwiczeń 

praktycznych, pokazy sprzętu oraz panele dyskusyjne jako forum wymiany „najlepszych praktyk”.   

Panele przeprowadzone są po każdym module szkoleniowym.  

Do  lutego 2019 roku firma EMSA2012 przeprowadziła już 26  takie szkolenia między innymi w: 

Gdańsku, Lesznie, Gnieźnie, Poznaniu, Świeciu, Słupsku, Szczecinie, Tomaszowie Mazowieckim, 

Iławie, Łodzi.  (dysponujemy referencji)  

Szkolenie idealnie przygotowane dla: pracowników ośrodków kultury, sportu i rekreacji.  Pracowników 

wydziałów kultury i promocji urzędów miast i gmin.  Organizatorów imprez dużych i małych ( również 

niemasowych). Organizacji pozarządowych oraz samorządowców odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

impreza masowych i niemasowych.    

Szkolenie dostarczy wiedzy między innymi na temat: 

• specyfiki wydarzeń kulturalnych i sportowych o różnym charakterze, 

• polskim prawie dotyczącym imprez,  w tym miedzy innymi ustawa o BiM czy Ustawa o Ruchu 

Drogowym  



•  roli Organizatora i jego zadaniach w kwestii bezpieczeństwa 

• jakie zagrożenia mogą nas spotkać na imprezach o charakterze publicznym i jak je umieć przewidzieć 

• reakcji ludzi w sytuacjach zagrożenia, 

• dokumentacji wymaganej na imprezy masowe oraz inne imprezy o charakterze publicznym 

• sposobu komunikacji z uczestnikami wydarzeń, aby przebiegło bezpiecznie, 

• współpracy ze specjalistami z agencji ochrony i pracownikami ochrony 

• podstawy zarządzania tłumem  oraz niebezpieczeństwa z tym związane  

• jak poprawnie i po co zrobić analizę ryzyka nawet dla najmniejszego wydarzenia o charakterze 

publicznym   

• jakie są różnice między zabezpieczeniem, bezpieczeństwem a obsługą widza  i jakie to ma znaczenie dla 

Organizatora imprezy.  

• Jak współpracować i czego wymagać od agencji ochrony wynajmowanej do zabezpieczenia imprezy.  

• Współpraca organizatora ze służbami państwowymi i miejskimi.  Zadania i obowiązki każdej ze stron  

 
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   380 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. 

 

W program szkolenia to również dużo ćwiczeń praktycznych w tym z zasad bezpiecznej 
ewakuacji czy zarządzania tłumem!  Ćwiczenia praktyczne to cecha wszystkich szkoleń 
bezpośrednich prowadzonych przez trenerów EMSA2012.  

  

 

Program szkolenia:   

 Imprezy masowe w Polsce oraz imprezy o charakterze publicznym, charakterystyka  

 Podstawy prawne   

  Zarządzanie bezpieczeństwem 

  Zadania i rola  Organizatora  

 Cykl imprezy masowej  

 Bezpieczeństwo, zabezpieczenie, serwis 

 Możliwe zagrożenia na imprezie publicznej i jak się robi prostą analizę ryzyka  

  Organizacja imprezy – jak to robią najlepsi? Na czym polega ich sukces? 

 Podstawowa dokumentacja na imprezę 

 Co powinien zawierać plan ochrony/ zabezpieczenia  

 Zintegrowany model bezpieczeństwa – co to jest?  

 Współpraca Organizatora ze Służbami Państwowymi  

 Agencje ochrony-  jak z nimi działać, jak z nimi współpracować, jak je kontrolować? 

 Rola Policji w kwestiach bezpieczeństwa imprez masowych  

 Schemat organizacyjny służb bezpieczeństwa podczas imprezy masowej 

 Sytuacje kryzysowe-   co to jest i z czego wynikają 

 Trochę o zarządzaniu tłumem i o tym jak  ludzie zachowują się na imprezach 



 Co możemy zrobić żeby było bezpiecznie? – podsumowanie dnia szkoleniowego  

 

 

Dlaczego warto skorzystać naszych usług :  

-  Jesteśmy zespołem dobrze wyszkolonych specjalistów, którzy pomogą Państwu w jeszcze lepszym 
zarządzaniu bezpieczeństwem i organizacją imprez organizowanych przez Państwa.  

-   Jesteśmy Trenerami   , którzy dzięki swojej kilkunastoletniej praktyce i bogatej wiedzy zdobytej w Polsce            
i zagranicą, pomogą Państwu, lepiej poznać najnowocześniej metody zarządzania bezpieczeństwem na 
imprezach masowych. Byliśmy szkoleni przez najlepszych specjalistów między innymi z UEFA, ESSMA oraz  
SGSA. Szkolenia te, odbyliśmy  zarówno w kraju jak i zagranicą i jesteśmy certyfikowanymi trenerami  

programu – „Stewarding- najwyższa jakość organizacji imprez” opracowanego przez UEFA i PZPN.  

- Jesteśmy Trenerami , których wiedza nie tylko poparta jest licznymi, szkoleniami, ale przede wszystkim 

doświadczeniem zdobytym na ponad 1000 imprezach masowych między innymi meczach piłki nożnej we 
wszystkich klasach rozgrywkowych, meczach międzynarodowych  i reprezentacji Polski 

- od 2012 przeprowadziliśmy na terenie całęj Polski ok. 340 szkoleń  i między innymi przeszkoliliśmy ponad  65  
Kierowników ds. Bezpieczeństwa oraz ponad 1300 osób do pracy na imprezach masowych w charakterze 

członków służb informacyjnych i porządkowych.  

Koszt szkolenie to 380 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.  

W program szkolenia to również dużo ćwiczeń praktycznych w tym z zasad bezpiecznej ewakuacji 
czy zarządzania tłumem! Ćwiczenia praktyczne to cecha wszystkich szkoleń bezpośrednich 
prowadzonych przez trenerów EMSA2012. 

 

Prowadzący:  

 

 

Z poważaniem 

 

                                                                                           Marcin  Samsel 

  tel. 601 64 95 66 

 

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  24 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.      



 

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)  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…bo BEZPIECZEŃSTWO jest najważniejsze  

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

