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ZAPROSZENIE 
 

Potrzeby państwa i społeczeństwa w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa wynikają głównie z dynamicznego tempa zmian zachodzących 

w sferze wyzwań i zagrożeń. One też powodują konieczność posiadania 

systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w obliczu 

zagrożeń militarnych, jak też niemilitarnych. W naszym kraju funkcję taką 

spełnia system bezpieczeństwa narodowego, którego zasadniczą misją jest 

zapewnienie bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa w różnych stanach 

funkcjonowania państwa.  

Kluczowym jego elementem jest podsystem kierowania, którego głównym 

przeznaczeniem jest zarządzanie bezpieczeństwem w obliczu zagrożeń 

militarnych i niemilitarnych. Podsystem kierowania obejmuje organy władzy 

publicznej i kierowników jednostek organizacyjnych, które wykonują zadania 

związane z bezpieczeństwem wraz z organami doradczymi i zespołem 

administracyjnym (sztabowym) oraz procedurami i relacjami funkcjonowania, 

jak też infrastrukturą kierowania (stanowiska i centra kierowania oraz systemy 

łączności). Organ administracji rządowej samorządowej jakim jest wojewoda, 

starosta, wójt, prezydent miasta odpowiada za realizację zadań na rzecz 

bezpieczeństwa narodowego w zakresie obronności, obrony cywilnej, 

zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz nadzoruje działalność 

podległych służb i straży. Skuteczność realizacji tych zadań uwarunkowana 

jest poprawnym planowaniem i skuteczną koordynacją działań w okresie 

zagrożenia. 

Na poziomie lokalnym opracowywane i aktualizowane są między 

innymi plany zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony dóbr kultury, 

plany ewakuacji, ochrony przeciwpowodziowej, plany mobilizacyjnego 

rozwinięcia sił zbrojnych w ramach akcji kurierskiej, plany operacyjne  

funkcjonowania powiatów/gmin w razie zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, planów rozwinięcia stanowisk 

kierowania i systemów stałych dyżurów na potrzeby osiągania wyższych 

stanów gotowości obronnej państwa, itp. Do tego dochodzą zadania z zakresu 

poprawności funkcjonowania systemów wykrywania i alarmowania, ochrony 

infrastruktury krytycznej, centrum zarządzania kryzysowego, systemów 

informacyjnych i łączności oraz bieżący nadzór nad funkcjonującymi służbami 

i strażami. Poprawne i skuteczne wywiązywanie się z zadań wynikających z 

rozproszonych regulacji prawnych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa, 

możliwe jest gdy organy władzy i pracownicy administracyjni oraz podlegli 

komendanci służb i straży posiadają aktualną wiedzę z tego zakresu.  
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Mając na uwadze nasze motto, że wiedza, umiejętności i kompetencje to 

kapitał, w który warto inwestować, przygotowaliśmy dla Państwa kompleksową 

ofertę szkolenia w zakresie bezpieczeństwa lokalnego. Naszą ofertę podzieliliśmy 

na obszary dotyczące przygotowań obronnych, zarządzania kryzysowego  

i obrony cywilnej. Na szkolenie zapraszamy: 

Pracowników zajmujących się problematyką obronności, obrony cywilnej  
i zarządzania kryzysowego na poziomie administracji rządowej oraz  
samorządowej, przedstawicieli różnych służb mundurowych, przedsiębiorstw 

i instytucji, jak też osoby zainteresowane  tematyką bezpieczeństwa i 
obronności państwa. 

• Termin szkolenia:  
a) Według oferty na stronie internetowej 

b) Na zamówienie danej instytucji/przedsiębiorstwa 
 

 Nasze doświadczenie i współpraca z wieloma wykładowcami, 

ekspertami  oraz specjalistami z obszaru bezpieczeństwa upoważnia nas do 

stwierdzenia, że jesteśmy też otwarci na Państwa propozycje szkoleń. To co nas 

wyróżnia, to profesjonalne podejście do szkoleń i ich wysoka jakość: 

✓ Proponowany program szkolenia obejmuje kluczowe zagadnienia  

z zakresu przygotowań obronnych państwa, zarządzania 

kryzysowego i obrony cywilnej na poziomie samorządowym. Jeden 

bardzo intensywny dzień szkolenia, a otrzymujecie Państwo olbrzymią 

i aktualną dawkę wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i obronności 

państwa na poziomie centralnym i lokalnym.  

✓ Szkolenia prowadzą uznani naukowcy i wykładowcy oraz specjaliści  

i eksperci, którzy są gwarancją wysokiej jakości naszych szkoleń.  

Są to uczestnicy zespołów Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa 

Narodowego, Strategicznego Przeglądu Obronnego, opracowania 

Strategii, prowadzonych kontroli przygotowań obronnych, itp.  

W trakcie zajęć dzielą się doświadczeniem i spostrzeżeniami oraz są 

otwarci na dyskusję w zakresie poruszanych problemów.  

✓ Wsłuchując się w Państwa oczekiwania każdorazowo przygotowujemy 

pakiet materiałów związanych z poruszanymi zagadnieniami podczas 

szkolenia. 

✓ Miejsce organizacji szkoleń odpowiada najwyższym standardom. 

Zapewniamy komfort organizacji szkoleń, od pierwszego kontaktu 

sprawy administracyjne i organizacyjne przejmujemy na siebie. 

✓ Tworzymy wyjątkową atmosferę szkoleń, jak też stałą opiekę  

i komfortowe warunki podczas całego pobytu. 

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą na stronie 
internetowej http://www.wszechnica.com.pl/bezpieczenstwo-lokalne 
Serdecznie zapraszamy na szkolenia we skazanych terminach.  
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