
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie 

 „Zarządzanie kryzysowe 

- przepisy i praktyka” 
 

 

 

 

 

 
 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Kirowy Gościniec” 

Kościelisko k. Zakopanego 

18-20 października / 15-17 listopada / 6-8 grudnia 

 

 



 

Związek Powiatów Polskich 

zaprasza na szkolenia zatytułowane 

 

„Zarządzanie kryzysowe – przepisy i praktyka” 

 

które odbędą się: 

 18-20 października 2017 roku – I grupa szkoleniowa 

 15-17 listopada 2017 roku – II grupa szkoleniowa 

 6-8 grudnia 2017 roku – III grupa szkoleniowa 

Uwaga: każda z grup będzie miała tożsamy zakres tematyczny, a zatem dany 

uczestnik może zapisać się tylko do jednej wybranej grupy szkoleniowej. 

Wszystkie z ww. szkoleń odbędą się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym 

„Kirowy Gościniec” w Kościelisku k. Zakopanego. 

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności oraz ukształtowanie predyspozycji 

jego uczestników do zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, racjo-

nalnego funkcjonowania podczas tych sytuacji, likwidowania ich skutków, a także 

odpowiedniego przygotowanie do zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach kry-

zysowych w ramach swoich zadań. 

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się zarządzaniem kryzysowym 

w administracji publicznej, tj. dyrektorów/naczelników oraz pracowników Wydziałów 

Zarządzania Kryzysowego w Starostwach Powiatowych, a także Urzędach Miast 

mających status miast na prawach powiatu, członków zespołów zarządzania 

kryzysowego oraz zainteresowanych radnych. 

Zajęcia zostaną zrealizowane przez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną, a także 

specjalistów i praktyków funkcjonujących w systemie zarządzania kryzysowego.  

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach 

powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 

Uwaga: zakwaterowanie w pokojach: 2, 3 i 4 osobowych (wg kolejności zgłoszeń). 

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie załączonego formularza. 

Na zgłoszenia oczekujemy do 6 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia 

danego kursu. 

Serdecznie zapraszamy 

  

Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 

/-/ Ludwik Węgrzyn 



 

 

 

WARSZTATY 

SZKOLENIOWE 

 

 

Zarządzanie 

kryzysowe 

– przepisy 

i praktyka 

 

 

 

 

 

Kościelisko 

k. Zakopanego  

 

PROGRAM 

 
18 października / 15 listopada / 6 grudnia (środa) 

13:00 – obiad 

14.00 – 14.10 Powitanie uczestników 

14.10 – 15.30 Sesja tematyczna I 
System zarządzania kryzysowego: Zadania 
i zasady działania organów administracji 
publicznej – województwa, powiatu i gminy 
– Krzysztof Celusta – inspektor wojewódzki, 
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 

15.30 – przerwa kawowa 

15.45-17.15  Sesja tematyczna II 

Rola, zadania i kompetencje organów 
administracji publicznej w systemie 
zarządzania kryzysowego 
– Katarzyna Liszka-Michałka – ekspert ZPP 

18.00 – kolacja  

 

 

19 października / 16 listopada / 7 grudnia (czwartek) 

8:00 – śniadanie 

9.30 – 11.00 Sesja tematyczna III 
System zarządzania kryzysowego jako element 
kierowania bezpieczeństwem narodowym, jego 
istota i podstawy prawne funkcjonowania 
– Bernadeta Skóbel – kierownik Działu Monitoringu 
Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP 

11.00 – przerwa kawowa 

11.15-12.45  Sesja tematyczna IV 
Zespoły Zarządzania Kryzysowego i centra 
zarządzania kryzysowego – zasady ich 
powoływania i funkcjonowania 
– Bernadeta Skóbel – kierownik Działu 
Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP 

13.00 – obiad  

14.00-15.30  Sesja tematyczna V 
Działanie administracji publicznej w sytuacji 
wystąpienia klęski żywiołowej lub stanu 
wyjątkowego – zasady reagowania 
– st. bryg. Dariusz Pęcak – b. komendant KP PSP 
w Brzesku 

15.30 – przerwa kawowa 

18.00 – kolacja  

 



 

 

 

20 października / 17 listopada / 8 grudnia (piątek) 

8:00 – śniadanie 

9.30 – 11.00 Sesja tematyczna VI 
Planowanie i kierowanie akcją przez Zespół 
Zarządzania Kryzysowego w sytuacji 
wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz w 
przypadkach innych sytuacji nadzwyczajnych 
– Maciej Stryjek – wykładowca współpracujący ze 
Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie, b. kierownik 
Referatu i Centrum Zarzadzania Kryzysowego 
Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego 
w Krakowie (szkolenie: 20 października) 
– st. bryg. dr inż. Bogusław Kogut – wykładowca 
akademicki, b. komendant Szkoły Aspirantów PSP 
w Krakowie (szkolenie: 17 listopada i 8 grudnia) 

11.00 – przerwa kawowa 

11.15-12.45  Sesja tematyczna VII 
Organizacja, przygotowanie oraz prowadzenie 
ćwiczeń w zarządzaniu kryzysowym 
– Maciej Stryjek – wykładowca współpracujący ze 
Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie, b. kierownik 
Referatu i Centrum Zarzadzania Kryzysowego 
Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego 
w Krakowie (szkolenie: 20 października) 
– st. bryg. dr inż. Bogusław Kogut – wykładowca 
akademicki, b. komendant Szkoły Aspirantów PSP 
w Krakowie (szkolenie: 17 listopada i 8 grudnia) 

13.00 – obiad  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRENERZY 
(kolejność alfabetyczna) 

Krzysztof Celusta 

Inspektor wojewódzki pracujący od 2000 roku w Oddziale Planowania Cywilnego 

i Bezpieczeństwa Publicznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzki w Krakowie. 

Zajmujący się planowaniem reagowania kryzysowego. Opracowujący plany, proce-

dury, raporty bezpieczeństwa, a także prowadzący analizy związane z zarządzaniem 

kryzysowym. Dodatkowo prowadzący sprawy związane z infrastrukturą krytyczną 

i stopniami alarmowymi w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o chara-

kterze terrorystycznym na terenie Małopolski. Praktyczny uczestnik w ćwiczeniach, 

szkoleniach, konferencjach i sympozjach dotyczących tematyki zarządzania 

kryzysowego.   

 

st. bryg. dr inż. Bogusław Kogut 

Długoletni funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej (prawie 32 lata w mundurze). 

W swojej karierze pełnił wiele funkcji kierowniczych w strukturach PSP, m.in.: 

dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, komendanta rejonowego, komendanta po-

wiatowego, zastępcy komendanta wojewódzkiego, komendanta Szkoły Aspirantów 

Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.  

Ukończył SGSP w Warszawie uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. Studia magister-

skie na AGH w Krakowie w zakresie zarządzania i marketingu. Studia podyplomowe 

w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, jak również studia podyplomowe w zakre-

sie wykształcenia pedagogicznego. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk 

o bezpieczeństwie. Autor publikacji w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i wew-

nętrznego jak również ratownictwa. Jest również nauczycielem akademickim w za-

kresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i ratownictwa. 

Praktyk biorący udział w czasie służby w wielu akcjach ratowniczych, wychowawca 

wielu pokoleń strażaków, ekspert rządowy w zakresie organizacji Światowych Dni 

Młodzieży 2016 w zakresie bezpieczeństwa masowych imprez religijnych. 

 

Katarzyna Liszka-Michałka 

Prawniczka, ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych  

w Krakowie, ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku 

Powiatów Polskich, redaktorka internetowego Dziennika Warto Wiedzieć. 

Wykładowca na szkoleniach kierowanych do pracowników sektora publicznego. 

W pracy zawodowej zajmuje się głównie tematyką społeczną. Autorka opinii i analiz 

aktów prawnych. 

Odpowiadała za obsługę prawną projektów realizowanych przez Związek Powiatów 

Polskich. 

Stały ekspert Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 



 

st. bryg. Dariusz Pęcak 

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (inż.) oraz Akademii 

Górniczo-Hutniczej w Krakowie (mgr). Ponadto ukończył studia podyplomowe z za-

kresu zarządzania bezpieczeństwem. 

30 lat służby w Państwowej Straży Pożarnej, w tym 15 lat na stanowisku komendan-

ta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. 

Osoba posiadająca wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządami szczebla 

gminnego i powiatowego w zakresie zarządzania kryzysowego w szczególności 

w obszarze działania powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, powiatowego 

zespołu reagowania kryzysowego. Ponadto wieloletnie doświadczenie w organizowa-

niu i kierowaniu akcjami ratowniczymi w tym o znamionach klęsk żywiołowych 

(powódź w 1997 i 2010 roku, obfite opady śniegu, ptasia grypa, itp.) 

 

Bernadeta Skóbel 

Radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku 

Powiatów Polskich, redaktorka internetowego Dziennika Warto Wiedzieć 

(www.wartowiedziec.pl). 

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w zakresie ustroju 

i zadań samorządu terytorialnego. Autorka opinii prawnych i analiz na potrzeby 

procesu legislacyjnego oraz działalności doradczej i edukacyjnej Związku Powiatów 

Polskich. 

Uczestnik posiedzeń plenarnych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Przedstawiciel ZPP w pracach komisji sejmowych i senackich w zakresie dotyczącym 

administracji publicznej i bezpieczeństwa obywateli. 

Wykładowca na szkoleniach kierowanych do pracowników sektora publicznego. 

 

Maciej Stryjek 

Były kierownik Referatu i Centrum Zarzadzania Kryzysowego Powiatowego Centrum 

Zarzadzania Kryzysowego w Krakowie, wcześniej kierownik Obrony Cywilnej i Zarzą-

dzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa. Obecnie na emeryturze. Od 2010 r. 

współpracujący ze Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie jako wykładowca na organizo-

wanych przez SA PSP kursach dla nowozatrudnionych pracowników ds. zarządzania 

kryzysowego oraz instruktorów i komendantów obrony cywilnej. 



 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

na warsztaty szkoleniowe zatytułowane 

„Zarządzanie kryzysowe – przepisy i praktyka”  

Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Kirowy Gościniec” w Kościelisku k. Zakopanego 

GRUPY SZKOLENIOWE (jedna do wyboru): 

 I grupa szkoleniowa - 18-20 października 2017 roku 

 II grupa szkoleniowa - 15-17 listopada 2017 roku 

 III grupa szkoleniowa - 6-8 grudnia 2017 roku 
 

L.P. Imię i nazwisko Funkcja i urząd Telefon i e-mail 

Wybrana 

grupa 

szkoleniowa 

(I, II lub III) 

Uwagi 

      

      

 

Uwaga: zakwaterowanie w pokojach: 2, 3 i 4 osobowych (wg kolejności zgłoszeń). 

Zgłoszenia należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 6 dni roboczych przed terminem danego kursu 

na adres e-mail: szkolenia@zpp.pl 


