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KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS) 

 

I.  Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu 

 

1. Jednostka prowadząca kierunek 

studiów 
Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia 

2. Nazwa kierunku studiów Bezpieczeństwo transgraniczne 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 

6. Nazwa zajęć Bezpieczeństwo imprez masowych 

7. Kod zajęć BT.S.II2.B3 

8. Poziom/kategoria zajęć Zajęcia kierunkowe do wyboru 

9. Status zajęć fakultatywny 

10. Usytuowanie zajęć w 

harmonogramie realizacji zajęć 
semestr IV  

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 1 

13. Koordynator zajęć  

14. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć 
dr Roman Zdybel 

 

2 Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu 

studiów  

 

Wykład 

W 

Ćwiczenia 

C 

Konwersatorium 

K 

Laboratorium 

L 

Projekt 

P 

Praktyka 

PZ 

Inne 

- 15 - - - - - 
 

3. Cele zajęć 

C1: student zdobywa wiedzę w zakresie podstawowych pojęć związanych z bezpieczeństwem 

imprez masowych.  

C2: student zdobywa wiedzę w zakresie zadań i obowiązków organizatorów imprez masowych 

oraz zadania, rolę funkcję służb porządkowych i informacyjnych podczas zabezpieczenia 

imprezy masowej; warunków formalnych organizacji imprez masowych oraz warunków 

koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych.   

C3: student zdobywa umiejętność określenia zasad gromadzenia i przetwarzania informacji 

dotyczących bezpieczeństwa imprezy masowej. 

C4: student zdobywa umiejętność określania okoliczności zabezpieczenia imprezy masowej z 

udziałem Policji, Straży Gminnej lub straży Miejskiej.  

C5: student rozwija świadomość znaczenia roli i zadań służb porządkowych i informacyjnych 

podczas zabezpieczenia imprezy masowej, oceniając krytycznie wiedzę i umiejętności 

własne.   
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4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. 

Brak wymagań wstępnych  

 

5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się  

 

Lp. Opis efektów uczenia się dla zajęć  

Odniesienie 

do kierunkowych 

efektów uczenia się- 

identyfikator 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

W_01 

Definiuje pojęcia: impreza masowa artystyczno-rozrywkowa, 

masowa impreza sportowa,  mecz piłki nożnej, impreza masowa 

podwyższonego ryzyka, impreza sportowa niemasowa.  

K_W02 

W_02 

Zna zadania i obowiązki organizatorów imprez masowych oraz 

zadania, rolę funkcję służb porządkowych i informacyjnych 

podczas zabezpieczenia imprezy masowej. Wymienia formalne 

aspekty organizacji imprez masowych oraz warunki konieczne do 

zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych.   

K_W04 

U_01 
Zna zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących 

bezpieczeństwa imprezy masowej. 
K_U02 

U_02 
Potrafi określić okoliczności zabezpieczenia imprezy masowej z 

udziałem Policji, Straży Gminnej lub straży Miejskiej.  
K_U04 

K_01 

Ma świadomość znaczenia roli i zadań służb porządkowych i 

informacyjnych podczas zabezpieczenia imprezy masowej, 

oceniając krytycznie wiedzę i umiejętności własne.   

K_K01 

K_K02 

 

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  

(W- wykład, K- konwersatorium, L- laboratorium, P- projekt, PZ- praktyka zawodowa) 
 

Lp. 
Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 

godzin 

C1 
Historia ustawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa imprez masowych. 

Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem podczas imprez masowych. 
2 

C2 

Charakterystyka imprezy masowej. Zapoznanie z podstawowymi definicjami: 

impreza masowa artystyczno-rozrywkowa, masowa impreza sportowa,  mecz 

piłki nożnej, impreza masowa podwyższonego ryzyka, impreza sportowa 

niemasowa. Wyjaśnienie różnic pomiędzy poszczególnymi definicjami. 

1 

C3 
Prawa i obowiązki organizatora w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas 

trwania  imprezy masowej. 
2 

C4 
Bezpieczeństwo podczas imprez masowych oraz zabezpieczeniu meczów piłki 

nożnej. 
2 

C5 

Zadania i rola służb porządkowych oraz informacyjnych w zabezpieczeniu 

imprez masowych oraz zasady współdziałania między podmiotami 

uczestniczącymi zabezpieczeniu imprez masowych . 

2 

C6 

Formalne aspekty uzyskania zgody na przeprowadzenie imprezy masowej oraz 

tryb uzyskiwania pozwolenia na organizację imprez masowych oraz meczy 

piłki nożnej  

1 

C7 Zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa 1 
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imprezy masowej 

C8 
Kontrola bezpieczeństwa przeprowadzanych imprez masowych. Sposób i 

okoliczności uzasadniające przerwanie imprezy masowej.  
1 

C9 

Rola służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w  zabezpieczeniu imprez 

masowych. Kompetencje Policji, służby medyczne, Straż Pożarna oraz służby 

sanitarne 

2 

W1 
Odpowiedzialność z tytułu przeprowadzania imprezy masowej. Przepisy karne 

związane z bezpieczeństwem imprez masowych  
1 

 Razem  15 
 

7. Metody weryfikacji efektów uczenia się/w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 

 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Forma weryfikacji 

Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium Projekt 

Sprawdzian 

wejściowy 
Sprawozdanie Inne 

W_01   X X   

X 

Ocena 

aktywnośc

i na 

zajęciach  

W_02   X X   jw. 

U_01   X X   jw. 

U_02   X X   jw. 

K_01       

X 

Obserwacj

a postawy; 

praca w 

małych 

grupach  

 

8. Narzędzia dydaktyczne 

Symbol Forma zajęć  

N1 Metody problemowe – aktywizujące – dyskusja dydaktyczna C1 – C9 

N2 Metody problemowe – metody aktywizujące – metoda przypadków C2 – C9  

N3 Metody audiowizualne – prezentacje multimedialne 

 

C1 – C9 

N4 Metody praktyczne – metoda projektów C3 – C9  
 

 

9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

 

9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 

F1 Kolokwium 

F2 Projekt: prezentacja  

F3 Ocena aktywności na zajęciach  
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Ocena podsumowująca 

P1 Zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwium (F1)  

P2 Zaliczenie ćwiczeń na podstawie zwykłej średniej 

(F2+F3) 

P3 Zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej 

ważonej P1+P2 
 

 

9.2. Kryteria oceny 

 

Sym 

bol 

efektu 

uczen

ia się 

Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01 

W bardzo 

podstawowy 

sposób definiuje 

pojęcia związane z 

problematyką 

bezpieczeństwa 

imprez masowych  

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 51%-

60% pkt. 

 

W podstawowy 

sposób definiuje 

pojęcia związane z 

problematyką 

bezpieczeństwa 

imprez masowych 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 61%-

70% pkt. 

W średnim 

zakresie definiuje 

pojęcia związane z 

problematyką 

bezpieczeństwa 

imprez masowych 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 71%-

80% pkt. 

W dobry sposób 

definiuje pojęcia 

związane z 

problematyką 

bezpieczeństwa 

imprez masowych 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 81%-

90% pkt. 

W bardzo dobry 

sposób definiuje 

pojęcia związane z 

problematyką 

bezpieczeństwa 

imprez masowych 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 91%-

100% pkt. 

 

W_02 

Posiada bardzo 

podstawową 

wiedzę na temat 

zadań i 

obowiązków 

organizatorów 

imprez masowych 

oraz służb 

porządkowych i 

informacyjnych 

podczas 

zabezpieczenia 

imprez masowych  

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 51%-

60% pkt. 

 

Posiada 

podstawową 

wiedzę na temat 

zadań i 

obowiązków 

organizatorów 

imprez masowych 

oraz służb 

porządkowych i 

informacyjnych 

podczas 

zabezpieczenia 

imprez masowych 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 61%-

70% pkt. 

Posiada znaczną 

wiedzę na temat 

zadań i 

obowiązków 

organizatorów 

imprez masowych 

oraz służb 

porządkowych i 

informacyjnych 

podczas 

zabezpieczenia 

imprez masowych 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 71%-

80% pkt. 

Posiada 

pogłębioną wiedzę 

na temat zadań i 

obowiązków 

organizatorów 

imprez masowych 

oraz służb 

porządkowych i 

informacyjnych 

podczas 

zabezpieczenia 

imprez masowych 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 81%-

90% pkt. 

Posiada pełną 

wiedzę na temat 

zadań i 

obowiązków 

organizatorów 

imprez masowych 

oraz służb 

porządkowych i 

informacyjnych 

podczas 

zabezpieczenia 

imprez masowych 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 91%-

100% pkt. 

 

U_01 

Zna w bardzo 

minimalnym 

stopniu zasady 

gromadzenia i 

przetwarzania 

informacji 

dotyczących 

bezpieczeństwa 

imprez masowych  

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 51%-

Zna w 

minimalnym 

stopniu zasady 

gromadzenia i 

przetwarzania 

informacji 

dotyczących 

bezpieczeństwa 

imprez masowych 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 61%-

Zna w średnim 

stopniu zasady 

gromadzenia i 

przetwarzania 

informacji 

dotyczących 

bezpieczeństwa 

imprez masowych 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 71%-

80% pkt. 

Zna w dobrym 

stopniu zasady 

gromadzenia i 

przetwarzania 

informacji 

dotyczących 

bezpieczeństwa 

imprez masowych 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 81%-

90% pkt. 

Zna w bardzo 

dobrym stopniu 

zasady 

gromadzenia i 

przetwarzania 

informacji 

dotyczących 

bezpieczeństwa 

imprez masowych 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 91%-
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60% pkt. 

 

 

70% pkt. 100% pkt. 

 

U_02 

Potrafi w bardzo 

podstawowy 

sposób 

zdefiniować 

okoliczności 

zabezpieczenia 

imprez masowych 

przez odpowiednie 

służby  

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 51%-

60% pkt. 

 

 

Potrafi w  

podstawowy 

sposób 

zdefiniować 

okoliczności 

zabezpieczenia 

imprez masowych 

przez odpowiednie 

służby 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 61%-

70% pkt. 

Potrafi w znaczny 

sposób 

zdefiniować 

okoliczności 

zabezpieczenia 

imprez masowych 

przez odpowiednie 

służby 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 71%-

80% pkt. 

Potrafi w dużym 

stopniu 

zdefiniować 

okoliczności 

zabezpieczenia 

imprez masowych 

przez odpowiednie 

służby 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 81%-

90% pkt. 

Potrafi w bardzo 

dużym stopniu 

zdefiniować 

okoliczności 

zabezpieczenia 

imprez masowych 

przez odpowiednie 

służby 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 91%-

100% pkt. 

 

K_01 

Posiada bardzo 

podstawową 

świadomość 

znaczenia roli i 

zadań służb 

porządkowych i 

informacyjnych 

podczas 

zabezpieczenia 

imprez masowych  

Posiada 

podstawową 

świadomość 

znaczenia roli i 

zadań służb 

porządkowych i 

informacyjnych 

podczas 

zabezpieczenia 

imprez masowych 

Posiada znaczną 

świadomość 

znaczenia roli i 

zadań służb 

porządkowych i 

informacyjnych 

podczas 

zabezpieczenia 

imprez masowych 

Posiada dużą 

świadomość 

znaczenia roli i 

zadań służb 

porządkowych i 

informacyjnych 

podczas 

zabezpieczenia 

imprez masowych 

Posiada bardzo 

dużą świadomość 

znaczenia roli i 

zadań służb 

porządkowych i 

informacyjnych 

podczas 

zabezpieczenia 

imprez masowych 

 

 

10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 

Literatura podstawowa: 

1. Kąkol C., Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 

2012. 

2. Parszowski S., Kruczyński A., Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre 

praktyki, Warszawa 2015. 

3. Suski P., Zgromadzenia i imprezy masowe, Warszawa 2014. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Krawiec G., Tkacz S., Wentkowska A., Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych: 

wykładnia przepisów nowelizujących w świetle regulacji europejskich, Warszawa 

2012. 

 

11. Macierz realizacji zajęć 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Odniesienie 

efektu do 

efektów zde-

finiowanych 

dla programu 

Cele 

zajęć 

Treści 

programowe 

Narzędzia 

dydaktyczne 

Sposoby 

oceny 

W_01 K_W02 C1 C1 – C9 

W1  

N1, N3 F1, F2 

W_02 K_W04 C2 C1 – C9 

W1 

N1-N3 F1, F2, F3 

U_01 K_U02 C3 C1 – C9 N2-N4 F2, F3 
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W1 

U_02 K_U04 C4 C3 – C9  N1-N4 F2, F3 

K_01 K_K01 

K_K02 

C5 - - - 

 

 

12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin 

na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach   - 

Udział w ćwiczeniach 30 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach  - 

Udział w praktyce zawodowej  - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie   - 

Udział w konsultacjach  - 

Suma godzin kontaktowych 30 

Samodzielne studiowanie treści wykładów  - 

Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne 
5 

Wykonanie projektu 5 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 10 

Suma godzin pracy własnej studenta 20 

Sumaryczne obciążenie studenta 50 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 2 

Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 

praktyczne 
40 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 

praktyczne 
1,5 

 
 
 

13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 

 

 

Odpowiedzialny za przedmiot:                                             Dyrektor Instytutu: 

 

 

 

 

 

 

Przemyśl, dnia  07.03.2022 


