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Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Wszystkie założone efekty kształcenia weryfikowane podczas zajęć oraz zaliczenia przedmiotu.

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
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Cele kształcenia
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami zjawiska chuligaństwa i przestępczości stadionowej. Akcent zostaje
położony na omówienie instytucjonalnych i procesowych form przeciwdziała przestępczości chuligańskiej i stadionowej oraz sposobów wykrywania
przestępstw i ujawniania sprawców - zarówno w płaszczyźnie działalności procesowej jak i administracyjnoprawnej na podstawie przepisów kodeksu
karnego i ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z uwzględnieniem aspektów kryminologicznych związanych z etiologią stadionowych
zachowań przestępczych.

Treści programowe
W ramach przedmiotu omawiane są następujące zagadnienia :
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1. Pojęcie i geneza zjawiska przestępczości chuligańskiej
1.1. Chuligaństwo jako zjawisko społeczne
1.2. Przestępczość chuligańska na tle agresywnych form zachowania jednostki
1.3. Istota chuligańskiego czynu przestępnego. Występki o charakterze chuligańskim na gruncie kodeksu karnego
1.4. Odpowiedzialność karna za chuligaństwo
1.5. Postępowanie przyspieszone w sprawach o przestępstwa i wykroczenia chuligańskie
2. Etiologia chuligaństwa stadionowego
2.1. Przyczyny stadionowych zachowań przestępczych w ujęciu teorii socjologicznych i psychologicznych
2.1.1. Teoria Zachowań zbiorowych - Tłum w Koncepcji ”Psychologii Tłumu” Gustawa Le Bon’a
2.1.2. Klasyfikacja uczestników masowych imprez sportowych
2.1.3. Agresja i agresywność oraz rodzaje ekscesów uczestników masowych imprez sportowych
2.1.4. Subkultura kibiców na tle teorii subkulturowych.
2.1.5. Teoria Anomii Roberta Mertona
2.1.6. Teoria zróżnicowanych powiązań Edwina H. Sutherlanda
2.1.7. Teoria kontroli społecznej Travisa Hirsza
2.2. Grupy metody i formy działania pseudokibiców na tle wzorców podkultury przestępczej
2.2.1. Pojęcie pseudokibiców i rodzaje bojówek kibicowskich w Polsce i w Europie
2.2.1. Modus operandi sprawców przestępstw stadionowych
2.2.2. ”Ustawka”
2.2.3. ”Akcje, wjazdy i wandalizm”
2.3. Rola mediów w kształtowaniu wizerunku pseudokibica i obrazu przestępczości stadionowej
3. Podstawowe zagadnienia ustrojowe
3.1 Pojęcie imprezy masowej i jej rodzaje
3.2. Obowiązki organizatora imprezy masowej oraz uprawnienia służb porządkowych i informacyjnych
3.2.1. Odmowa wstępu i usunięcia z miejsca przeprowadzani imprezy masowej
3.2.2. Obowiązki informacyjne
3.2. Sprawdzanie uprawnień i legitymowanie uczestników imprezy masowej
3.2. Przeglądanie bagaży o odzieży
3.3. Wydawanie poleceń porządkowych
3.4. Ujęcie ( zatrzymanie ) stadionowe i stosowanie środków przymusu bezpośredniego
4. Rodzaje przestępstw i wykroczeń stadionowych oraz środki reakcji karno-administracyjnej
4.1 Przestępstwa i wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu imprez masowych
4.1.1. Niewykonanie polecenia porządkowego, Policji lub Żandarmerii Wojskowej
4.1.2. Wniesienie lub posiadanie napojów alkoholowych
4.1.3. Anonimizacja uczestnika imprezy masowej
4.1.4. Organizacja imprezy masowej bez wymaganego zezwolenia
4.1.5. Wniesienie lub posiadanie broni, wyrobów pirotechnicznych lub innych niebezpiecznych przedmiotów
4.1.6. Wdarcie się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe
4.1.7. Prowokacje kibiców do niebezpiecznych działań
4.2. Środki reakcji karnej i karno-administracyjnej na przestępczość stadionową
4.2.1. Zakaz wstępu na imprezę masową i odpowiedzialność za niedostosowanie jego nie wykonanie
4.2.2. Zakaz klubowy wstępu na imprezę masową

Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1 wykorzystywana podczas zajęć
1. Przestępczość stadionowa. Etiologia, fenomenologia, przeciwdziałanie zjawisku. Pod red. W. Pływaczewskiego i J. Kudrelka, Szczytno 2010
2 .P. Chlebowicz, Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne, Warszawa 2009
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Wszelka dostępna literatura karnoprocesowa dotycząca problematyki przestępczości chuligańskiej i stadionowej
B. Literatura uzupełniająca
C. Kąkol, Bezpieczeństwo imprez masowych, Komentarz. Warszawa 2013
B. Kurzepa, Przestępstwa i wykroczenia z ustawy o bezpieczenstwie imprez masowych, Prokuratura i Prawo 2009, nr 10

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza
Student zna i rozumie zagrożenia związane z przestępczością chuligańską i
stadionową. Wie dlaczego zadaniem publicznoprawnym jest obowiązek wykrywania
przestępstw i wykroczeń chuligańskich i stadionowych. Potrafi wskazać na rodzaje
grup pseudokibiców . Wie, że przeciwdziałanie zjawisku przestępczości
chuligańskiej i stadionowej stanowi zadanie Policji, służb organizatora imprezy
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masowej oraz całej społeczności kibicowskiej i lokalnej.

Umiejętności
Student potrafi omówić podstawowe rodzaje przestępstw i wykroczeń chuligańskich,
wskazać i uzasadnić rolę i znaczenie obowiązków i uprawnień służb organizatora
imprezy masowej i Policji związku ze zwalczaniem przestępczości stadionowej jak
również umiejscowić Bezpieczeństwo imprez masowych w strukturze zadań
państwa.

Kompetencje społeczne (postawy)
Student po wysłuchaniu wykładu jest uwrażliwiony na potrzebę i nieodzowność
realizacji zadań organizatora imprezy masowej i Państwa w zakresie zwalczania
przestępczości chuligańskiej oraz dbałości o bezpieczeństwo przed w trakcie i po
zakończeniu imprezy masowej. Wie i rozumie, że ten kto dopuścił popełnienie
przestępstwa o charakterze chuligańskim nie powinien uniknąć odpowiedzialności
karnej i karno-administracyjnej.

Kontakt
http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/591/lukasz_cora
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