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Z.03-01-18.06
Czas trwania egzaminu: 120 minut
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Rok 2018
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Instrukcja dla zdającego
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Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL
i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 swój numer PESEL*,
 oznaczenie kwalifikacji,
 numer zadania,
 numer stanowiska.
Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu
nadzorującego.
Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji
pracy.
Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ
OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu
nadzorującego.
Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania
egzaminu.
Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Zadanie egzaminacyjne
Na podstawie danych zawartych w opisie imprezy masowej, wyciągu z ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych oraz wyciągu z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia
2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby
porządkowe i służby informacyjne wypełnij tabele 1, 2 i 3. Określ charakter imprezy oraz sporządź wykaz
podstawowych czynności organizacyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa. Następnie
sporządź kalkulację sił i środków niezbędnych do zabezpieczenia meczu piłki nożnej. W tabeli 3 określ
zakres uprawnień i obowiązków członków służby porządkowej i informacyjnej.

Opis imprezy masowej
W dniu 19.05.2018 r., na stadionie miejskim w Pobłądziu zostanie rozegrany mecz piłki nożnej pomiędzy dwiema
pierwszoligowymi drużynami. Pobłądź jest miastem powiatowym położonym w strefie nadgranicznej. Na imprezę
sprzedano 1800 biletów, z czego 500 dla kibiców drużyny przeciwnej. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń,
organizator obawia się, że podczas meczu może dojść do aktów agresji i przemocy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:
 Tabela 1. Część „Charakter imprezy”,
 Tabela 1. Część „Podstawowe czynności organizacyjne zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa
meczu piłki nożnej”,
 Tabela 2. „Kalkulacja sił i środków niezbędnych do zabezpieczenia imprezy” część „Minimalna liczba
członków służby porządkowej i służby informacyjnej”,
 Tabela 2. „Kalkulacja sił i środków niezbędnych do zabezpieczenia imprezy” część „Wyposażenie
członków służby porządkowej i służby informacyjne”,
 Tabela 3. „Zakres uprawnień i obowiązków członków służby porządkowej i informacyjnej”.
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Opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r., o bezpieczeństwie imprez masowych
USTAWA
z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych
t.j. z 26 maja 2017 r. Dz. U. poz. 1160
– wyciąg –
Art. 3.
(…)
4) meczu piłki nożnej – należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu
współzawodnictwo dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w większym obiekcie
sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie
mniej niż 1000;
5) imprezie masowej podwyższonego ryzyka – należy przez to rozumieć imprezę masową, w czasie, której
zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami
dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji;
(…)
Art. 6.
1) spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach
sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
2) udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika
do spraw bezpieczeństwa;
3) pomoc medyczną;
4) zaplecze higieniczno-sanitarne;
5) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych
i Policji;
6) warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy
masowej;
7) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej zakresie
działań ratowniczo-gaśniczych;
8) wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.

2. Liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej określa się w następujący sposób:
1) w przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka – co najmniej
10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie
masowej, i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne
100 osób, przy czym nie mniej niż 20% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby
porządkowej;
2) w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka – co najmniej 15 członków służb: porządkowej
i informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 członków
służb: porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50% ogólnej
liczby członków stanowią członkowie służby porządkowej.
(…)
Art. 8a.1. Na impr ezie masowej, z wyłączeniem impr ezy masowej podwyższonego r yzyka, dozwolone są
sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu.
(…)
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Art. 13.1. Or ganizator meczu piłki nożnej klubu uczestniczącego w r ozgr ywkach jednej z tr zech
najwyższych ligowych klas rozgrywkowych rywalizacji mężczyzn, niezależnie podrodzaju rozgrywek,
tj. krajowych czy międzynarodowych, zapewnia identyfikację osób uczestniczących w tej imprezie,
niezależnie od obowiązków i wymogów, o których mowa w art. 6.
2. Obiekty wykorzystywane do organizacji meczów piłki nożnej, o których mowa w ust. 1, wyposaża się
w kompatybilne między sobą elektroniczne systemy służące do identyfikacji osób, sprzedaży biletów,
kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych
miejsc oraz weryfikacji informacji, których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit a-c.
2a. Niezależnie od systemów, o których mowa w ust. 2, tworzy się:
1) centralny system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej rozgrywanych w ramach najwyższej
ligowej klasy rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn;
2) centralny system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej rozgrywanych w drugiej i trzeciej
najwyższej ligowej klasie rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn.
(…)
Art. 20. 1. Służby por ządkowe i infor macyjne są upr awnione do:
1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku
stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą
lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2;
4) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się
niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku
niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr
powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu
bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), służby porządkowe mogą użyć środków przymusu
bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a tej ustawy.
3. Użycie środków przymusu bezpośredniego oraz dokumentowanie tego użycia odbywa się na zasadach
określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie
godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
(…)
Art. 22. 1. Służby por ządkowe są obowiązane:
1) odmówić wstępu na imprezę masową:
a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:
– zakazujące wstępu na imprezę masową,
– zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez
masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania
kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny,
c) osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy,
d) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1–3,
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e) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych
lub innych podobnie działających środków,
f) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
o których mowa w art. 8 ust. 2,
g) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
1a) odmówić wstępu na imprezę masową osobie nieposiadającej biletu wstępu lub innego dokumentu
uprawniającego do przebywania na imprezie masowej;
2) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają
porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem
imprezy masowej;
3) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–c.
2. Służby informacyjne są obowiązane do:
1) informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub
służby ratownicze;
2) informowania o umiejscowieniu punktów pomocy medycznej, gastronomicznych i sanitarnych;
3) nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie masowej;
4) niedopuszczania osób uczestniczących w imprezie masowej do miejsc nieprzeznaczonych dla
publiczności;
5) niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań
zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych;
6) obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu
zagęszczeniu osób;
7) pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej;
8) reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie masowej.
(…)
Art. 24. Or ganem wydającym zezwolenie na pr zepr owadzenie impr ezy masowej, zwanym dalej
„organem”, jest wójt, burmistrz, lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania
imprezy masowej.
Art. 25. W celu pr zepr owadzenia impr ezy masowej or ganizator , nie później niż na 30 dni pr zed
planowanym terminem jej rozpoczęcia:
1) występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;
2) zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji
i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa
medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości
sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego
obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;
3) powiadamia właściwego miejscowo:
a) komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie
nadgranicznej,
b) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku
przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych
poległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
(…)
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Opracowano na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r.
(Dz. U. z 2011r. Nr 183, poz. 1087 z późn.zm, tj. z 20 czerwca 2017r, poz. 1347)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa,
służby porządkowe i służby informacyjne
Dz. U. z 2011r. Nr 183, poz. 1087 z późn. zmianami
t.j. z 20 czerwca 2017, Dz. U. poz. 1347
– wyciąg –
(…)
§ 4.1. Członka służby porządkowej i członka służby informacyjnej, w zależności od przewidywanych
zagrożeń i wykonywanych zadań, wyposaża się w:
1) urządzenia zapewniające łączność bezprzewodową;
2) ręczny wykrywacz metalu;
3) latarkę;
4) środki opatrunkowe;
5) wzory biletów lub innych dokumentów uprawniających do przebywania na imprezie masowej;
6) notes i długopis;
7) środki transportu;
8) niezbędne środki ochrony osobistej.
2. Członka służby porządkowej, w zależności od przewidywanych zagrożeń, wyposaża się w środki
przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek zakładanych na ręce lub ręcznych miotaczy substancji
obezwładniających.
3. Członka służby porządkowej i członka służby informacyjnej wyposaża się w identyfikator wydany
przez organizatora imprezy masowej oraz jednolity i umożliwiający łatwą identyfikację ubiór opatrzony na
plecach odblaskowym napisem – odpowiednio – „SŁUŻBA PORZĄDKOWA” lub „SŁUŻBA
INFORMACYJNA”.
(…)
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Tabela 1. Charakter imprezy oraz podstawowe czynności organizacyjne zmierzające do zapewnienia
bezpieczeństwa
Charakter imprezy
1

Masowa impreza sportowa bez cech podwyższonego ryzyka.

2

Masowa impreza sportowa podwyższonego ryzyka.

Podstawowe czynności organizacyjne zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa

3

Organizator występuje z wnioskiem o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy
do starosty powiatu.

4

Organizator występuje z wnioskiem o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy
do prezydenta miasta.

5

Zwraca się z wnioskiem o wydanie opinii do komendanta oddziału Straży
Granicznej.

6

Organizator zapewnia identyfikację osób uczestniczących w imprezie masowej.

7

Czy zachodzi potrzeba tworzenia centralnego systemu identyfikacji uczestników.
Stadion piłkarski powinien być wyposażony w kompatybilne systemy
elektroniczne służące między innymi do: do identyfikacji osób, sprzedaży
biletów, kontroli przebywania w miejscu i czasie trwania imprezy masowej,
weryfikacji informacji.
Organizator imprezy zapewnia sprzęt ratowniczy i gaśniczy niezbędny
do zabezpieczenia imprezy w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych.

8

9
10

Podczas trwania meczu dozwolona jest sprzedaż, podawanie i spożywanie
napojów zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu.

*zaznacz X w odpowiednim polu
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TAK*

NIE*

Tabela 2. Kalkulacja sił i środków niezbędnych do zabezpieczenia imprezy
Minimalna liczba członków służby porządkowej i służby informacyjnej
Liczba
1

Liczba kierowników do spraw bezpieczeństwa

2

Ogólna liczba członków służby porządkowej i służby informacyjnej

3

Liczba członków służby porządkowej

4

Liczba członków służby informacyjnej

Wyposażenie członków służby porządkowej i służby informacyjnej
Liczba
Rodzaj wyposażenia

1

1
Kamizelka opatrzona odblaskowym napisem – odpowiednio – „SŁUŻBA
PORZĄDKOWA” lub „SŁUŻBA INFORMACYJNA”

2

Urządzenia zapewniające łączność bezprzewodową

3

Kajdanki

4

Ręczny miotacz substancji obezwładniających

5

Pałka służbowa

6

Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii
elektrycznej

7

Ręczny wykrywacz metalu

8

Notes i długopis

9

Wzory biletów lub innych dokumentów uprawniających
do przebywania na meczu

10

Środki opatrunkowe

11

Niezbędne środki ochrony osobistej

12

Identyfikator wydany przez organizatora imprezy masowej
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Służba
porządkowa
2

Służba
informacyjna
3

Tabela 3. Zakres uprawnień i obowiązków członków służby porządkowej i informacyjnej
Rodzaj służby
Służba
Służba
porządkowa
informacyjna
l.p.

Zakres uprawnienia/obowiązku
wpisz
TAK lub NIE
1

1

Użycie środka przymusu bezpośredniego

2

Wykorzystanie środka przymusu bezpośredniego

3

Przeglądanie zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku
podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których
wnoszenie lub posiadanie w miejscu i czasie trwania imprezy masowej jest
zabronione

4

Ujęcie, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób
dopuszczających się czynów zabronionych

5

Odmowa wstępu na imprezę masową osobie, wobec której zostało
wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową

6

Nadzorowanie bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących
w imprezie masowej

7

Obserwowanie wszystkich obszarów potencjalnego
i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu osób

8

Niedopuszczanie osób uczestniczących w imprezie masowej do miejsc
nieprzeznaczonych dla publiczności

9

Reagowanie na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie
masowej

10

Wydawanie poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek
publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy
masowej lub regulaminem obiektu

11

Legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości

zagrożenia
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