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PROGRAM  SZKOLENIA 
PRACOWNIKÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROBLEMATYKĄ BEZPIECZEŃSTWA  

I OBRONNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  

 

 

Termin 

zajęć 
Czas zajęć 

Forma 

zajęć 
Zakres i tematyka Uwagi 

Przyjazd i zakwaterowanie w przeddzień szkolenia 

DZIEŃ PIERWSZY SZKOLENIA  

 7.30 – 8.30 Śniadanie 

 

8.30 – 9.00  
Otwarcie szkolenia, zapoznanie z celami, 

programem i jego przebiegiem 
 

9.00 – 10.30 W 

Współczesne uwarunkowania 

bezpieczeństwa. Organizacja  

i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa 

narodowego RP 

 

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa 

Część I – Wybrane problemy przygotowań obronnych w systemie bezpieczeństwa 

narodowego 

11.00 – 12.30 W 

Przygotowania obronne w systemie 

bezpieczeństwa państwa. Główne problemy 

przygotowań obronnych jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 

12.30 – 12.50 Przerwa  

12.50 – 14.00 W 

Założenia i treść planowania obronnego. 

Planowanie  operacyjne na szczeblu 

jednostek samorządu terytorialnego  

 

14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa 

15.00 – 16.30 W 

Osiąganie wyższych stanów 

 gotowości obronnej państwa. Główne zasady 

przygotowania i funkcjonowania stanowisk 

 kierowania. Planowanie, realizacja zadań z 

zakresu akcji kurierskiej 

 

16.30 – 17.00 Przerwa kawowa 

17.00 – 18.30  

Metodyka przygotowania kart realizacji 

zadań operacyjnych (warsztaty, gra 

decyzyjna)  

 

19.00 Kolacja integracyjna 
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DZIEŃ DRUGI SZKOLENIA  

7.30 – 8.30 Śniadanie 

Część II – Rola i zadania organów administracji publicznej w systemie zarządzania 

kryzysowego 

8.30 – 10.00 W 

Organizacja system zarządzania 

kryzysowego w Polsce - struktura, treść  

i zakres. Zadania jednostek samorządu 

terytorialnego w systemie zarządzania 

kryzysowego 

 

10.00 – 10.30 Przerwa kawowa 

10.30 – 12.00 W 

Zakres, treść i metodyka planowania 

cywilnego w jednostkach samorządu 

terytorialnego 

Metodyka opracowania planu zarządzania 

kryzysowego 

 

12.00 – 12.20 Przerwa 

12.20 – 13.05 W 

Zasady przygotowania i formy prowadzenia 

ćwiczeń z problematyki obronnej  

i zarządzania kryzysowego 

 

13.05 – 13.50 W 

Kierunki integracji przygotowań obronnych, 

zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 

na szczeblu samorządu terytorialnego. 

 

 

13.50 – 14.20 Podsumowanie i zakończenie szkolenia 

14.20 – 15.00 Obiad 
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