
 

 

 

 
 

 

          Warszawa, 21 czerwca 2022 r. 
 
Szanowni Państwo,  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia 
Forum Kultury Województwa Mazowieckiego i udziału w sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum, 
która zaplanowana jest na 21 lipca 2022 r. w godzinach 09.00 - 15.00 stacjonarnie w Warszawie. 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego od początku swojej działalności 

integruje i wspiera środowiska samorządowe poprzez fora samorządowe. Celem działania Forum Kultury 
Województwa Mazowieckiego jest doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania instytucji kultury, 
wydziałów kultury, integracja osób działających w sektorze kultury, wymiana dobrych praktyk 

zawodowych, podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz wzajemne wsparcie członków 

Forum. 

Przedmiotem najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej będzie omówienie kwestii związanych 
z organizacją imprez masowych. Obecne widowiska 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. Podczas spotkania poruszymy kwestie poparte na przykładach związane z: 

• Dokumentacją wymaganą na imprezach masowych oraz innych imprezach o charakterze publicznym. 

• Współpracą ze specjalistami z agencji ochrony i pracownikami ochrony. 

• Zarządzaniem tłumem oraz niebezpieczeństwem z tym związanym.  

• Różnicami 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.  

• Współpracą organizatora ze służbami państwowymi i miejskimi.  Zadaniami i obowiązkami każdej ze 

stron. 

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie: 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 m.in w zarządzaniu tłumem, systemach antyterrorystycznych i systemach 

zarządzania kryzysowego. Był między innymi odpowiedzialny za przygotowania i bezpieczeństwo na 

stadionie w Gdańsku podczas EURO .2012. 

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany 

doświadczeń, zarówno z ekspertem prowadzącym spotkanie, jak innymi uczestnikami spotkania. Celem 

spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji 

i uzyskania odpowiedzi na pytania od eksperta. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu. 

Spotkanie będzie realizowane w formule stacjonarnej, co oznacza że będziecie mogli Państwo 

w nim uczestniczyć stacjonarnie będąc w jednej  z warszawskich instytucji kultury. Poniżej 

prezentujemy program spotkania i działalność Forum Kultury. 

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum! 

Z poważaniem 
    

 Agnieszka Klimowicz 
 Specjalistka ds. szkoleń i Koordynatorka Forum

FRDL Centrum Mazowsze 
Tel. +48 533 804 115 



 

 

 

 
 

 

 

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa  
Forum Kultury Województwa Mazowieckiego 

21 lipca 2022 r., godz. 09.00 - 15.00 

„Organizuj i śpij spokojnie-organizacja i bezpieczeństwo imprez 
masowych” 

 
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 

 
Program sesji : 

• Analiza imprez organizowanych przez uczestników Forum Kultury Województwa 

Mazowieckiego. 

• Imprezy masowe w Polsce oraz imprezy o charakterze publicznym, charakterystyka. 

• Zarządzanie bezpieczeństwem. 

• Zadania i rola  Organizatora oraz odpowiedzialność prawna Organizatora imprezy. 

• Cykl imprezy masowej , nowoczesne podejście do organizacji imprez.  

• Bezpieczeństwo, zabezpieczenie, serwis -  3S – system.  

• 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. 

 
Prowadzący: 
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 m.in w zarządzaniu tłumem, systemach antyterrorystycznych i systemach zarządzania 

kryzysowego. Był między innymi odpowiedzialny za przygotowania i bezpieczeństwo na stadionie w 

Gdańsku podczas EURO .2012  



 

 

 

 
 

 

Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-
szkoleniowej Forum Kultury Województwa Mazowieckiego 

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby 
profesjonalnie realizować swoje obowiązki. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, 
zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach dedykowanych pracownikom 
instytucji kultury oraz wydziałów kultury i innych komórek organizacyjnych związanych z kulturą. 

Czym są Fora działające przy regionalnych ośrodkach FRDL?: 

• Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska 

samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów oraz dobrych praktyk. Są one jednym 

z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i pracowników jednostek 

podległych.  

• Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, 

doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji oraz prowadzenia 

konstruktywnego dialogu.  

• Fora to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwość zawodowej konsultacji.  

• Fora posiadają coraz większy udział w rzecznictwie w zakresie uzgodnionych stanowisk i interesów.  

• Fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc 

w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas wykonywania obowiązków służbowych 

w związku z pełnionymi funkcjami i zajmowanymi stanowiskami, dlatego cieszą się one stale 

rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców.  

• Fora to cyklicznie odbywające się szkolenia, dyskusje problemowe, konsultacje oraz wymiana 

doświadczeń pomiędzy członkami, stanowiące wsparcie dla środowiska zawodowego, służące 

poszerzaniu wiedzy, wymianie informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania. 

• W pracach forów uczestniczą osoby, którym zależy na zdobywaniu wiedzy i doświadczeń, a przede 

wszystkim na swoim rozwoju i profesjonalizacji swojej pracy. O kierunkach aktywności każdego 

z forum decyduje zarząd wybierany przez jego członków, natomiast Ośrodki FRDL wspierają ich 

działania.  

Jak funkcjonuje Forum?: 

• Podstawową formą działania Forum Kultury są sesje konsultacyjno-szkoleniowe z udziałem wysokiej 

klasy ekspertów - praktyków i wykładowców, w trakcie których omawiane są istotne zagadnienia 

dotyczące zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, a ofertę szkoleń tworzymy wspólnie - 

każdy uczestnik Forum ma prawo zgłosić zagadnienia merytoryczne, które stają się tematem 

kolejnych spotkań. Uczestnicy. 

• W ramach Forum organizowane jest 10 spotkań jednodniowych i jedno spotkanie dwudniowe 

wyjazdowe. 

• Szczegółowy mechanizm funkcjonowania Forum opisują dokumenty dotyczące Forum znajdujące się 

w serwisie www FRDL CM pod adresem: www.frdl.mazowsze.pl/fora 

Jak zapisać się do Forum? 

Aby zostać członkiem Forum należy przesłać wypełnioną umowę i deklarację członkostwa dostępną na: 

• na adres poczty elektronicznej: szkolenia@frdl.org.pl 
• Dokumenty można pobrać ze strony dedykowanej Forum: 

https://frdl.mazowsze.pl/fora/forum-kultury-wojewodztwa-mazowieckiego/dolacz-do-forum-7  

  



 

 

 

 
 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE i KARTA ZGŁOSZENIOWA 
Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Kultury Województwa Mazowieckiego 

ORGANIZUJ I ŚPIJ SPOKOJNIE-ORGANIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO 
IMPREZ MASOWYCH 

21 lipca 2022 r., Warszawa (stacjonarnie) 

Szkolenie w godzinach 09:00-15:00 

 
MIEJSCE: Warszawa 

Cena udziału: 499 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 185 PLN 
Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w formie 
elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerami, przerwy kawowe i lunch 

DANE DO 

KONTAKTU:  
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, ul. Żurawia 43,

00-680 Warszawa; tel. +48 533 804 115, szkolenia@frdl.org.pl 

Nazwa i adres nabywcy  

(dane do faktury) 

 

 

 

Nazwa i adres odbiorcy  

 

 

 

NIP  
 

 

 Imię i nazwisko uczestnika,  

stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL 

zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i  ochrony 

danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia  

na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 14 lipca 2022 r. 
 
 
 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


