Celem niniejszego artyku³u jest analiza regulacji prawnych maj¹cych wp³yw na zapewnienie
bezpieczeñstwa w trakcie imprez masowych, a w szczególnoœci meczy pi³ki no¿nej rozgrywanych
na stadionach pi³karskich oraz próba odpowiedzi na pytanie czy dotychczasowe dzia³ania
w Polsce i w innych pañstwach Unii Europejskiej w zakresie zapobiegania agresywnym
zachowaniom pseudokibiców s¹ skuteczne i efektywne.
Ostatnie nowelizacje g³ównie pod k¹tem EURO 2012, ale tak¿e oczywiœcie dla szerszego
zastosowania znowelizowanych dla bezpieczeñstwa przepisów, zmieni³y ³¹cznie 10 ustaw oraz
5 kodeksów m.in.: ustawê o bezpieczeñstwie imprez masowych, kodeks wykroczeñ, ustawê
o policji, kodeks karny, ustawê o broni i amunicji, kodeks postêpowania w sprawach
o wykroczenia.
Najwa¿niejsze zmiany jakie wprowadzono w przepisach karnych dla osób naruszaj¹cych
ustawê o bezpieczeñstwie imprez masowych oraz pope³niaj¹cych przestêpstwa i wykroczenia
w zwi¹zku z ich organizacj¹ zosta³y opisane w niniejszym artykule.
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Artyku³ opisuje wybrane formy doskonalenia zawodowego, tj. g³ównie coaching, mentoring
i sponsoring. Doskonalenie zawodowe rozumiane jest tu jako proces podnoszenia i rozwijania
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kwalifikacji czyli czêœæ procesu rozwoju pracowników. Coaching scharakteryzowano jako proces
wskazywania kierunków rozwoju potencja³u pracownika, prowadzenie pracownika ku zmianie
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na lepsze, trenowanie pracownika w realnej sytuacji pracy. Mentoring natomiast to relacja oparta
na wiêkszym i bardziej odpowiedzialnym zaanga¿owaniu pomiêdzy patronem a podopiecznym,
to forma opieki i wspierania rozwoju sprawowana przez starszego i bardziej doœwiadczonego
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pracownika nad m³odszym i mniej doœwiadczonym. W koñcowej czêœci artyku³u przedstawiono
równie¿ pozosta³e wybrane wspó³czesne tendencje w doskonaleniu zawodowych jak sponsoring,
czyli barterow¹ obopólnie korzystn¹ wymianê pomiêdzy sponsorem a sponsorowanym, czy
assesing, knowledge sharing oraz counselling.
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