Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Zgromadzenia publiczne
Zadania i obowiązki administracji publicznej w sprawach zgromadzeń

Lublin, 07.06.2019 r.
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I. Zgromadzenia publiczne
Czym są zgromadzenia?
Kto może być organizatorem zgromadzenia?
Jakie przepisy prawa regulują kwestie organizacji i odbywania
zgromadzeń?
W jaki sposób Konstytucja RP chroni wolność zgromadzeń?
Jakie są generalne zasady organizowania zgromadzeń publicznych?
W jakich miejscach nie można organizować zgromadzeń publicznych?
Czym są zgromadzenia spontaniczne i zgromadzenia cykliczne?
II. Zawiadomienia o zgromadzeniu
Jakie są zasady i tryb organizowania zgromadzeń?
Jakimi terminami zobligowany jest organizator zgromadzenia?
Co powinno zawierać zawiadomienie o zgromadzeniu?
W jakiej formie może zostać dokonane zawiadomienie?
W jakich przypadkach zawiadamianie o zgromadzeniu nie jest
konieczne?
Co zrobić w przypadku zbiegu zgromadzeń w tym samym miejscu
i czasie?
Jak poprawnie zarejestrować zgromadzenie i jak przekazać
informację do wiadomości publicznej?
Jak powinien wyglądać międzyinstytucjonalny obieg informacji
o zgłoszonym zgromadzeniu?
Kiedy można zakazać zgromadzenia?
Centra zarządzania kryzysowego a zgromadzenia publiczne

Część III. Kontrola przebiegu zgromadzenia
• Jakie uprawnienia i obowiązki posiada organizator i przewodniczący
zgromadzenia?
• Jakie uprawnienia i obowiązki posiada przedstawiciel organu gminy
biorący udział w zgromadzeniu?
• Jakie są metody szacowania liczby uczestników zgromadzenia?
• W jaki sposób powinni zachowywać się uczestnicy zgromadzenia?
• Do jakich przestępstw i wykroczeń dochodzi najczęściej podczas
zgromadzeń?
• Czym jest i jak oddziałuje na jednostkę psychologia tłumu?
• W jakich sytuacjach zgromadzenie może zostać rozwiązane?
• Jakie uprawienia i obowiązki w zakresie zgromadzeń spoczywają na
Policji?
• Jakie uprawienia i obowiązki w zakresie zgromadzeń spoczywają na
wojewodzie?

Korzyści
Przygotowanie
uczestników do
realizowania spraw
z zakresu zgromadzeń.
W czasie szkolenia
zaprezentowane zostaną
zadania i obowiązki
samorządu gminnego
w zakresie przyjmowania
zawiadomień
o zgromadzeniach,
zakazywania,
kontrolowania
i rozwiązywania
zgromadzeń. Omówieniu
obowiązujących
przepisów prawa
towarzyszyć będzie
zaprezentowanie
krajowych studiów
przypadku.

Adresaci
Pracownicy urzędów
gmin (miast),
pracownicy gminnych
i wojewódzkich centrów
zarządzania
kryzysowego, jednostek
organizacyjnych gminy,
straży gminnych
(miejskich) oraz Policji.

Wykładowca

Osoba do kontaktu

Niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa. Były pracownik
miejskiego centrum zarządzania kryzysowego, gdzie odpowiadał między
innymi za opracowywanie planów i procedur postępowania na wypadek
zdarzeń nadzwyczajnych, w tym sytuacji kryzysowych, monitorowanie i
ocenę zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i powszechnego, prowadzenie
spraw z zakresu zgromadzeń oraz imprez masowych. Biegły sądowy przy
Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z dziedzin: zarządzanie kryzysowe i
ochrona ludności, bezpieczeństwo imprez masowych, zabezpieczenie mienia
i osób. Doświadczony trener. Autor licznych publikacji dotyczących
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia,
współautor publikacji „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy
prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe”.
Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki". Absolwent Akademii Obrony
Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

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

Termin

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

7 czerwca 2019 r., godz. 10.00 – 15.00

Miejsce szkolenia
Centrum Konferencyjne Fiesta
(budynek Polskiego Związku Motorowego – I piętro)

ul. Prusa 8 w Lublinie (boczna Al. Solidarności; 600 m od dworca głównego PKS;
z dworca PKP dojazd autobusem linii nr 1)

Parking dla uczestników szkolenia jest bezpłatny

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

Zgłoszenia
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem
na nr 81 745 06 00 do 31 maja 2019 r.
Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo
pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona.
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 3 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
Zgromadzenia publiczne
Lublin, 07.06.2019 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 faksem na nr 81 745 06 00
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
Pałac Czartoryskich 20-080 Lublin, Plac Litewski 2;
Tel./Fax: + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127

