Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE

Organizacja systemu alarmowania i ostrzegania o
zagrożeniach w województwie, powiecie i gminie
15.09.2022 r.

Cel szkolenia
Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców o zagrożeniach jest jednym z podstawowych
zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Wielokrotnie jednak jest to jeden z tych
elementów reagowania na sytuacje kryzysowe, który w ogóle działań podejmowanych
przez administrację publiczną oceniany jest najsłabiej. Celem szkolenia jest zatem
przygotowanie uczestników do realizacji ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach
w sposób skuteczny i efektywny. Będzie ono także doskonałą okazją do poznania
dobrych praktyk i nowych trendów w komunikowaniu się z mieszkańcami.

PROGRAM SZKOLENIA:
W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:
•

Jakie przepisy prawa i w jakim zakresie regulują
funkcjonowanie
systemu
ostrzegania
i alarmowania?

•

Jak prawidłowo dobierać kanały i narzędzia
umożliwiające
ostrzeganie
i
alarmowanie
mieszkańców?

•

Jakie informacje, w jakiej formie i przy użyciu
jakiego języka powinny zostać zawarte w
standardowym komunikacie?

•

W jakich dniach i w jakich godzinach
dystrybuować
komunikaty
informacyjne
i ostrzegawcze?

Adresaci
Pracownicy komórek
urzędów gmin (miast),
starostw powiatowych
właściwych w sprawach
zarządzania kryzysowego,
pracownicy gminnych
i powiatowych centrów
zarządzania kryzysowego,
jednostek organizacyjnych
gminy, spółek komunalnych
i przedsiębiorców
realizujących zadania z
zakresu zarządzania
kryzysowego,
przedstawiciele służb,
straży i inspekcji,
przedstawiciele społecznych
organizacji ratowniczych.

Wykładowca

Osoba do kontaktu

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

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.

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

Termin
15 września 2022 r., godz. 10.00 – 14.00

Miejsce szkolenia
Szkolenie realizowane będzie w formie on-line. Przed szkoleniem otrzymają
Państwo na adres mailowy link do platformy szkoleniowej. Platforma
umożliwia komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami za
pośrednictwem czatu. Platforma szkoleniowa jest dostępna przez przeglądarkę
internetową na dowolnym komputerze i nie wymaga instalowania dodatkowego
oprogramowania.

Cena
300 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 26 sierpnia 2022 r.
Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza mailowo pracownik Fundacji!
Ilość miejsc ograniczona.
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia będzie
równoznaczny z obciążeniem Państwa kwotą 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 NA SZKOLENIE ON-LINE
Organizacja systemu alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach
15.09.2022 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

………………………………………………
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 szkolenia@fundacjapan.pl
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
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

