Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE

Wydawanie zezwoleń i kontrola
przebiegu imprez masowych
01.04.2022 r.
PROGRAM SZKOLENIA:
Część I
▪ Jak stwierdzić czy wydarzenie podlega pod przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
czy też nie?
▪ Jakie obowiązki musi spełnić organizator, by uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy
masowej?
▪ Jaka jest odpowiedzialność urzędu gminy lub miasta oraz pozostałych instytucji publicznych za
zabezpieczenie imprezy masowej?
▪ Na co należy zwrócić uwagę w organizacji urzędu gminy/miasta, by zezwolenie zostało wydane
zgodnie z prawem?
▪ Na jakie nieprawidłowości w procesie wydawania zezwoleń wskazuje Najwyższa Izba Kontroli?
Część II
▪ Jak przebiegają procesy wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej według
zasady „krok po kroku”?
▪ Jak przebiega proces opiniowania imprezy masowej przez właściwe podmioty i jakie on ma
znaczenie dla organu wydającego zezwolenie?
▪ Jakie informacje i dokumenty przedkłada organizator wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia lub
wydanie opinii, a jakich informacji można dodatkowo zażądać?
▪ Czy terminy w procesie wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej mają
charakter obligatoryjny czy tylko instrukcyjny?
▪ Co powinna zawierać decyzja o zezwoleniu lub odmowie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy
masowej?
▪ Jaka jest różnica pomiędzy decyzją odmawiającą zezwolenia na przeprowadzenie imprezy
masowej, a decyzją zakazującą przeprowadzenia imprezy masowej?
▪ Jak przebiega procedura odwoławcza od decyzji odmawiającej wydania zezwolenia oraz od decyzji
zakazującej przeprowadzenie imprezy masowej?
Cześć III
▪ Kiedy kontrola przebiegu imprezy masowej jest fakultatywna, a kiedy obligatoryjna?
▪ Kto jest podmiotem kontroli, co jest jej przedmiotem i jakie stosuje się kryteria kontroli?
▪ Jakie uprawnienia podczas kontroli posiada osoba kontrolująca, a jakie obowiązki spoczywają na
kontrolowanym?
▪ Jakie decyzje powinien podjąć kontrolujący w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez
organizatora warunków wskazanych w zezwoleniu?
▪ Jaką formę powinna przybrać decyzja o przerwaniu imprezy masowej i jakie niesie ona
konsekwencje?
▪ Czy kontrolujący uprawniony jest do wzywania organizatora do usunięcia nieprawidłowości?
▪ Jakie konsekwencje grożą organizatorowi w przypadku kontynuowania imprezy masowej pomimo
wydania decyzji o jej przerwaniu?

Wykładowca

Osoba do kontaktu

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego. W
latach 2010 – 2015 stały współpracownik operatora Stadionu Narodowego w
Warszawie, gdzie uczestniczył w opracowaniu planów i procedur bezpieczeństwa,
zarządzał zespołami pracowników liczącymi od kilku do kilkuset osób, nadzorował
organizację oraz przebieg procesu wejścia i wyjścia uczestników podczas meczów
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM. Odpowiadał ponadto za
rekrutację i przeszkolenie operatorów monitoringu wizyjnego, organizację
stanowisk pracy i opracowanie procedur współpracy z pozostałymi podmiotami
uczestniczącymi w zabezpieczeniu imprezy masowej. Natomiast w trakcie pracy w
administracji samorządowej (miasto wojewódzkie) prowadził sprawy z zakresu
wydawania zezwoleń i kontroli przebiegu imprezy masowej. Jest współautorem
publikacji "Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki" oraz
twórcą programu audytu bezpieczeństwa imprez masowych.

Agnieszka Skwarzyńska
Tel. 81 745 06 00
Tel. kom. 514 062 750
e-mail:
a.skwarzynska@fundacjapan.lublin.pl

Termin
1 kwietnia 2022 r., godz. 10.00 – 14.00

Miejsce szkolenia
Szkolenie realizowane będzie w formie on-line. Przed szkoleniem otrzymają
Państwo link do platformy, na której się ono odbędzie. Wystarczy wejść
w link, dokonać prostej rejestracji i w dniu zajęć o wyznaczonej godzinie
dołączyć do wirtualnego pokoju. Udział w szkoleniu pozwoli nie tylko zapoznać
się z tematem prezentowanym przez trenera, ale także zadać mu pytanie
i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.

Cena
280 zł netto / os.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70%
ze środków publicznych.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
w wersji elektronicznej
UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji.
Płatność przelewem podstawie faktury w terminie 14 dni po szkoleniu.

Zgłoszenia
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub szkolenia@fundacjapan.pl poprzez
formularz na stronie www.fundacjapan.pl do 29 marca 2022 r.
Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza mailowo pracownik Fundacji!
Ilość miejsc ograniczona.
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia będzie
równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie.
Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia
w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE ON-LINE
Wydawanie zezwoleń i kontrola przebiegu imprez masowych
01.04.2022 r.
DANE UCZESTNIKA:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
E-MAIL:
TELEFON KONTAKTOWY:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu:
realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*.
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu)

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu
informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie,
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

DANE DO FAKTURY:
NABYWCA:
ADRES:
NIP:

ODBIORCA:
ADRES:

□

Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych

………………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………
pieczęć instytucji

………………………………………………

imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub szkolenia@fundacjapan.pl
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ul. Spokojna 1, 20-400 Lublin
Tel. + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127

