
 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE 

Metodyka sporządzania planów 
zarządzania kryzysowego 

08.02.2022 r. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

Część I. Zawartość i struktura planów zarządzania 

kryzysowego: 

▪ Z jakich części składają się plany zarządzania 

kryzysowego? 

▪ Jaka jest zawartość i forma poszczególnych 

elementów planów? 

▪ Jak zapewnić przejrzystość, funkcjonalność 

i użyteczność planów? 

▪ Jak zapewnić ochronę informacjom podlegającym 

prawnej ochronie? 

 

Część II. Organizacja procesu opracowywania planu 

zarządzania kryzysowego: 

▪ Jakie osoby powinny wchodzić w skład zespołu 

opracowującego plan? 

▪ Na jakie etapy podzielić prace nad planem zarządzania 

kryzysowego? 

▪ Jakie zadania i czynności należy wykonać 

w poszczególnych etapach? 

▪ Jak przeprowadzić opiniowanie, uzgodnienie 

i zatwierdzenia planu? 

 

 

 

Korzyści  

Przygotowanie 

uczestników do 
opracowania planów 
zarządzania kryzysowego 

na poziomie gminy i 
powiatu. Omówione 

zostaną poszczególne 
elementy planów i 
zaprezentowane dobre 

praktyki w zakresie 
formy i treści 
dokumentów, a także 

przedstawiona zostanie 
propozycja, jaką metodą 
„krok po kroku” 

przeprowadzić proces 
opracowania planów 
zarządzania 

kryzysowego. 
 

 
 Adresaci  

Pracownicy urzędów 

gmin (miast) i starostw 
powiatowych właściwi w 
sprawach zarządzania 

kryzysowego, pracownicy 
gminnych i powiatowych 
centrów zarządzania 

kryzysowego oraz 
wszystkie osoby 
realizujące zadania z 

zakresu zarządzania 
kryzysowego. 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoba do kontaktu 

Agnieszka Skwarzyńska 

Tel. 81 745 06 00 

Tel. kom. 514 062 750  

e-mail: 

a.skwarzynska@fundacja-

pan.lublin.pl 

 

 
 

 
 

Wykładowca  

Niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa. Były pracownik miejskiego 

centrum zarządzania kryzysowego, odpowiedzialny między innymi za 
opracowywanie planów i procedur postępowania na wypadek zdarzeń 

nadzwyczajnych, w tym sytuacji kryzysowych, monitorowanie i ocenę zagrożeń 
bezpieczeństwa publicznego i powszechnego, organizowanie i prowadzenie szkoleń, 
współpracę z właścicielami obiektów podlegających obowiązkowej ochronie oraz 
właścicielami infrastruktury krytycznej. 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”. Absolwent 
Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

 

 
 

 

 

 

 

Miejsce szkolenia 

Szkolenie realizowane będzie w formie on-line. Przed szkoleniem otrzymają 
Państwo link do platformy, na której się ono odbędzie. Wystarczy wejść 

w link, dokonać prostej rejestracji i w dniu zajęć o wyznaczonej godzinie 
dołączyć do wirtualnego pokoju. Udział w szkoleniu pozwoli nie tylko zapoznać 

się z tematem prezentowanym przez trenera, ale także zadać mu pytanie 

i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia. 

 

Termin  

8 lutego 2022 r., godz. 10.00 – 14.00 

Cena 

280 zł netto / os. 

Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% 

ze środków publicznych. 

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 
w wersji elektronicznej 

UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji. 

Płatność przelewem podstawie faktury w terminie 14 dni po szkoleniu. 

 

Zgłoszenia 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub szkolenia@fundacjapan.pl  

lub poprzez formularz na stronie www.fundacjapan.pl do 3 lutego 2022 r. 

Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo 
pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona. 

Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 2 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. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE ON-LINE 

Metodyka sporządzania planów zarządzania kryzysowego 

08.02.2022 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 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub szkolenia@fundacjapan.pl  

 

F u n d a c j a  P o ls k ie j  A k a d e m i i  N a u k   
ul. Spokojna 1, 20-400 Lublin 

Tel. + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl 
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127 

 
 
 
 

……………………………………………… 
pieczęć instytucji 

……………………………………………… 
miejscowość i data 

……………………………………………… 
imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk 
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