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Oferta szkolenia  dla Zachodniopomorskiego Inspektoratu Weterynarii  :  

„Aspekty bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w jednostkach strategicznych” 

Podmiot wykonujący szkolenie  

Nobilis Media to think tank z siedzibą w Szczecinie, zajmujący się analizami zagadnień dotyczących 

spraw międzynarodowych, związanych z bezpieczeństwem i obronnością. Jego założycielem i prezesem jest 

kmdr por. rez. Artur Bilski, który jest analitykiem tej problematyki. Nobilis Media sp. z o.o. prowadzi 

działalność gospodarczą na polu wydawniczym oraz doradczym w zakresie bezpieczeństwa i obronności na 

rzecz podmiotów gospodarczych, organizacji branżowych, organów administracji centralnej i jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Szeroki zakres kompetencji jest wykorzystywany w działalności komercyjnej w formie: 

- doradztwa i tworzenia ekspertyz, analiz, raportów (w tym ocen projektów), 

- organizacji konferencji tematycznych, 

- organizacji i prowadzenia szkoleń, 

- działalności wydawniczej.      

Termin :  do uzgodnienia   

Czas trwania szkolenia: 4 godziny  

Miejsce : Do uzgodnienia   

Godzina: do uzgodnienia  

Ilość osób :  do uzgodnienia   

Koszt  

Każdy uczestnik otrzyma w cenie szkolenia  książkę : Elementarz Bezpieczeństwa.  

Praca kmdr rez. Artura Bilskiego i  prof. Krzysztofa Kowalczyka stanowi zwarty i przejrzysty materiał 

dydaktyczny. Autorzy w sposób uporządkowany przedstawiają podstawowe informacje odnoszące się do 

węzłowych zagadnień – definicji i typologii kategorii bezpieczeństwa, współczesnych zagrożeń i systemu 

bezpieczeństwa RP, a także roli Sił Zbrojnych w tym systemie; znaczenia NATO i UE jako gwarantów 

bezpieczeństwa Polski, a także systemu bezpieczeństwa Pomorza Zachodniego, ze szczególnym 

uwzględnieniem zadań organów administracji publicznej. Jednocześnie należy podkreślić, iż opracowanie 

zostało wzbogacone o liczne przykłady omawianych kategorii i terminów z zakresu bezpieczeństwa, zarówno z 

województwa, państwa, jak i całego globu. 

 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy prawnej i umiejętności zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom 

kryzysowym, racjonalnego funkcjonowania podczas tych sytuacji, likwidowania ich następstw a także 

przygotowanie do zarządzania w sytuacjach kryzysowych. 

Szkolenie ukierunkowane jest na przygotowanie do prowadzenia działalności z zakresu planowania, 

organizowania i realizacji przedsięwzięć zarządzania kryzysowego, zgodnie z obowiązującymi procedurami  i 
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rozwiązaniami prawnymi stosowanymi w administracji publicznej, instytucjach państwowych i 

przedsiębiorstwach. 

Beneficjenci szkolenia: 

Szkolenie adresowane jest dla  osób w administracji publicznej , zajmujących się zarządzaniem kryzysowym, 

bądź przygotowujących się do realizacji tych funkcji. 

Organizacja szkolenia: 

Główne treści szkolenia zostaną przekazane w jednym bloku tematycznym dotyczącym szeroko rozumianej 

problematyki zarządzania kryzysowego. 

Korzyści ze szkolenia: 

Wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania kryzysowego. Dyskusje i kontakty ze specjalistami z tej wąskiej i 

bardzo wymagającej dyscypliny wiedzy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem korporacyjnym i publicznym. 

Ponadto wiedza o aktualnych standardach związanych z zarządzaniem kryzysowym. 

Program szkolenia  

1. Sytuacja bezpieczeństwa w regionie .  

2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa .  

3. System zarządzania kryzysowego jako element kierowania bezpieczeństwem narodowym, istota systemu i 

podstawy prawne jego funkcjonowania.  

4. Rola i zadania organów administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego. Zespoły i centra 

zarządzania kryzysowego.   

5. Rola i zadania podmiotów niepublicznych w realizacji systemu zarządzania kryzysowego.  

6. Obowiązki kadry zarządzającej związane z wdrożeniem systemu zarządzania kryzysowego. 

7. Istota i cel opracowania Planu zarządzania kryzysowego i Planu infrastruktury krytycznej.  

8. Charakterystyka zagrożeń i ocena ryzyka. 

9. Metodyka opracowania planu zarządzania kryzysowego.  

10. Standardowe procedury operacyjne i procedury reagowania kryzysowego  

11. Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych.  

12. Rekapitulacja szkolenia  

 

Wykładowcy Nobilis Media  :  

Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy.  

Członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w 

Szczecinie. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę 
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prawną klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych.  

Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego obsługujących również 

Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.  

Doświadczony trener i autorka szkoleń.  

 

Kmdr por. rez . Artur Bilski  

 

 

Sytuacja bezpieczeństwa w regionie. Zagrożenia terrorystyczne . 

Artur Bilski jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a także Wydziału Bezpieczeństwa 

Międzynarodowego Naval Postgraduate School w Monterey w Kalifornii, USA. Był oficerem Nordycko-

Polskiej Brygady w Bośni i Hercegowinie przez 1,5 roku. Z tym okresem wiążą się wyjątkowe refleksje, które 

opisał w książce "Widok na Sarajewo". 

 

Komandor Artur Bilski spędził również w Belgii trzy lata na stanowisku oficera Naczelnego Dowództwa 

Sojuszniczych Sił NATO w Europie. Obecnie jako niezależny ekspert komentuje w mediach sprawy związane z 

armią i międzynarodowym bezpieczeństwem. 

 

W 2016 r. Nobilis Media wydał książkę Elementarz Bezpieczeństwa Pomorza Zachodniego, której 

współautorem jest Artur Bilski. Dzięki szerokiemu gronu uznanych specjalistów nasze analizy i ekspertyzy 

wspierają różne obszary bezpieczeństwa naszego państwa. 

 

 

 

 

 


