
 

       

 
 

 

 

PROGRAM  SZKOLENIA 
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI  

 

ROZKŁAD 

GODZINOWY 
TEMATYKA ZAJĘĆ 

FORMA 

ZAJĘĆ 
UWAGI 

8.30 – 9.00 Kawa na dobry początek – Hotel Łazienkowski*** 

9.00 – 09.45 Istota i treść bezpieczeństwa narodowego RP. 

Współczesne wyzwania i zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa. Narodowe i 

międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa 

państwa.  

Wykład   

09.45 – 10.30 Organizacja i funkcjonowanie systemu 

bezpieczeństwa państwa. Strategia bezpieczeństwa 

narodowego RP. 

Wykład  

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 

10.45 – 11.30 Przygotowania obronne państwa w systemie 

bezpieczeństwa narodowego RP. Miejsce i rola 

administracji publicznej oraz przedsiębiorców  

w procesie przygotowań obronnych.  

Wykład  

11.30 – 12.15 Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej 

państwa. Zasady przygotowania i funkcjonowania 

stanowisk kierowania oraz systemu stałych 

dyżurów.  

Wykład  

12.15 – 12.30 Przerwa kawowa 

12.30 – 13.15 Planowanie obronne w Polsce. Wybrane problemy 

planowania operacyjnego w administracji 

publicznej i przedsiębiorstwach. 

Wykład Opcjonalnie* 

13.15 – 14.30 Metodyka opracowania kart realizacji zadań 

operacyjnych. 

Warsztaty Opcjonalnie* 

14.30 – 15.30 Obiad serwowany  

15.30 – 16.15 Struktura systemu zarządzania kryzysowego  

w Polsce. Kierunki integracji przygotowań 

obronnych, obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego.  

Wykład Opcjonalnie* 

16.15 – 17.00 Planowanie cywilne, metodyka opracowania planu 

zarządzania kryzysowego. Zasady przygotowania  

i prowadzenia ćwiczeń obronnych i zarządzania 

kryzysowego.  

Wykład Opcjonalnie* 

17.0 – 17.30 Podsumowanie szkolenia i dyskusja  Seminarium  

17.30 Wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia.   

 

 

 

 

 

 



 

       

 

 

 

 

 

UWAGA: 

 

*Po wcześniejszych ustaleniach z organizatorem istnieje możliwość zmian  

w programie szkolenia w zakresie zagadnień poniżej: 

 

 Administracja publiczna w systemie obronnym państwa. Wybrane problemy 

planowania i realizacji zadań obronnych w administracji publicznej. 

 Przygotowania do militaryzacji oraz ochrony obiektów szczególnie ważnych dla 

bezpieczeństwa i obronności państwa. 

 Główne problemy planowania obronnego z praktycznym opracowaniem dokumentów 

planowania operacyjnego. 

 Świadczenia na rzecz obrony. Wybrane problemy planowania i wykorzystywania 

świadczeń przez administrację publiczną. 

 Szkolenie obronne oraz kontrola realizacji zadań obronnych w administracji 

publicznej i przedsiębiorstwach. 

 Praktyczne rozwiązywanie sytuacji kryzysowych. Koordynacja działań podczas 

reagowania. 

 Ochrona infrastruktury krytycznej.  

 Współpraca cywilno-wojskowa w sytuacjach kryzysowych. 

 


