
 

Szkolenie online  

Szkolenia online: 

Organizacja imprez na drogach publicznych  
28 listopada 2022 r. 09:00-13:00 

 

Wyłączenie (reklamowanie) od obowiązku pełnienia  

czynnej służby wojskowej 
8 grudnia 2022 r. 09:00-13:00 

 

Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych 
12 grudnia 2022 r. 09:00-13:00 

 

Organizacja i realizacja akcji kurierskiej 
13 grudnia 2022 r. 09:00-13:00 

 

CENA:    270 zł netto/os. za szkolenie 

 

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej 

komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań 

wykładowcy w formie chatu, 

- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail 

zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu, 

- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę 

internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie. 

 

ADRESACI: 

Szkolenia przeznaczone przede wszystkim dla decydentów, pracowników właściwych w sprawach 

zarządzania kryzysowego, pracowników gminnych i powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, 

jednostek organizacyjnych gminy, przedstawicieli spółek komunalnych i przedsiębiorców 

realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, przedstawicieli służb, straży i inspekcji, 

przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych, a także wszystkich innych osób 

zainteresowanych problematyką powyższych szkoleń. 

 

PROWADZĄCY: 

niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przeszłości 

pracownik miejskiego centrum zarządzania kryzysowego, gdzie odpowiadał między innymi za 

opracowywanie planów i procedur postępowania na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych, w tym 

sytuacji kryzysowych, monitorowanie i ocenę zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i 

powszechnego, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów, współpracę z 

właścicielami obiektów podlegających obowiązkowej ochronie oraz właścicielami infrastruktury 

krytycznej. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z dziedzin: zarządzanie kryzysowe 

i ochrona ludności, bezpieczeństwo imprez masowych, zabezpieczenie mienia i osób. 

Doświadczony trener i szkoleniowiec. Autor licznych publikacji dotyczących bezpieczeństwa i 

porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, współautor publikacji „Bezpieczeństwo 

społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. 

Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie 

oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 
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PROGRAMY: 

Organizacja imprez na drogach publicznych 
28 listopada 2022 r. 09:00-13:00 

 

Opis: 

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zasad organizacji imprez organizowanych na drogach 

publicznych oraz przedstawienie obowiązków i odpowiedzialności wszystkich uczestników 

postępowania administracyjnego. Jego program został opracowany w oparciu o najczęstsze 

problemy i pytania, które pojawiają się w związku z organizacją imprez z wykorzystaniem dróg w 

sposób szczególny. 

 

Program: 

- Jakie obowiązki spoczywają na organizatorze imprezy przeprowadzanej z wykorzystaniem dróg 

publicznych? 

- Jakie obowiązki w zakresie zabezpieczenia imprezy spoczywają na instytucjach publicznych? 

- Jakie organy są właściwe w sprawach wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprezy i z 

jakimi instytucjami należy to uzgodnić? 

- Jakie informacje i dokumenty musi przygotować organizator, by uzyskać zezwolenie na 

wykorzystanie drogi w sposób szczególny? 

- Jak przebiega procedura administracyjna wydawania zezwoleń według zasady „krok po kroku”? 

- W jakich przypadkach organizator uzyska zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, a 

kiedy uzyska decyzję odmowną? 

- Jakie zastrzeżenia do organizacji imprez z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny zostały 

sformułowane przez kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli? 

- Jakie napotykamy problemy prawne i praktyczne, gdy chcemy zorganizować imprezę masową 

na drodze publicznej? 

 

Wyłączenie (reklamowanie) od obowiązku  

pełnienia czynnej służby wojskowej 
8 grudnia 2022 r. 09:00-13:00 

 

Program: 

1. Czym jest i kiedy stosuje się wyłączenie od obowiązku pełnienia służby wojskowej? 

2. Kto podlega wyłączeniu „z urzędu”? 

3. Kto może podlegać wyłączeniu „na wniosek”? 

4. Procedury wyłączenia osób „z urzędu” 

5. Procedury wyłączenia osób „na wniosek” 

6. Obowiązki pracodawców oraz osób wyłączonych 

7. Sposób wypełniania zawiadomienia o wyłączeniu z urzędu 

8. Sposób wypełniania wniosku w sprawie wyłączenia 

 

Monitoring wizyjny w świetle przepisów  

o ochronie danych osobowych (RODO) 
12 grudnia 2022 r. 09:00-13:00 

Opis: 

Celem szkolenia jest zaprezentowanie aktualnych zasad przetwarzania danych osobowych w 

systemach dozoru wizyjnego. Jego uczestnicy dowiedzą się, kiedy i w jakim zakresie dopuszczalne 
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jest rejestrowanie przestrzeni publicznej i niepublicznej, jakie obowiązki spoczywają na 

administratorze systemu oraz w jaki sposób chronić zarejestrowane nagrania. W trakcie szkolenia 

omówione zostaną szczegółowe zasady stosowania dozoru wizyjnego w wybranych miejscach i 

sytuacjach (zakład pracy, obiekty użyteczności publicznej, przestrzeń publiczna, inne). Uczestnicy 

szkolenia poznają również najświeższe stanowiska i zalecenia w zakresie stosowania systemów 

dozoru wizyjnego (monitoring) wydane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz 

Europejską Radę Ochrony Danych. 

 

Program: 

Część I 

Generalne zasady stosowania systemów dozoru wizyjnego w świetle przepisów o ochronie danych 

osobowych: 

- Jakiej ochronie w świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych podlega 

wizerunek osób fizycznych? 

- Jakie zasady przetwarzania danych osobowych mają zastosowanie w systemach dozoru 

wizyjnego? 

- Jakie podmioty i na jakiej podstawie prawnej mogą przetwarzać dane osobowe w systemach 

dozoru wizyjnego? 

- Jakie miejsca nie powinny być co do zasady dozorowane przy pomocy kamer ze względu na 

potrzebę ochrony prywatności? 

- Co powinien zawierać i jak spełnić obowiązek informacyjny o prowadzonej rejestracji obrazu (i 

dźwięku)? 

- Jak długo można przechowywać nagrania z systemów dozoru wizyjnego? 

- Jakie prawa posiadają osoby, które zostały zarejestrowane przez system dozoru wizyjnego? 

- Komu i w jaki sposób można udostępnić zdjęcia lub nagrania zarejestrowane w systemie? 

- Jakie jeszcze obowiązki spoczywają na administratorze systemu dozoru wizyjnego? 

Część II 

Zasady stosowania dozoru wizyjnego w określonych miejscach i sytuacjach. Wymagania przepisów 

prawa oraz zalecenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 

- Pomieszczenia pracodawcy 

- Obiekty komunalne 

- Placówki oświatowe 

- Podmioty lecznicze 

- Transport publiczny 

- Przestrzeń publiczna 

- Imprezy masowe 

 

Organizacja i realizacja akcji kurierskiej 
13 grudnia 2022 r. 09:00-13:00 

 

Program: 

1. Akcja kurierskiej – istota, cele, przepisy prawa 

2. Organizacja systemu doręczania kart powołania do czynnej służby wojskowej 

3. Zadania uczestników doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej 

4. Zawartość i sposób opracowania dokumentacji, w tym planu akcji kurierskiej 

5. Uruchamianie i kierowanie przebiegiem akcji kurierskiej 

6. Postępowanie z obwieszczeniem w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

☐ Zgłaszam udział w 4 dniach szkoleń 28 listopada oraz 8, 12, 13 grudnia 2022 r. 

lub zgłaszam udział w wybranych dniach: 

☐ Organizacja imprez na drogach publicznych (28.11) 

☐ Wyłączenie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej (08.12) 

☐  Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (12.12) 

☐ Organizacja i realizacja akcji kurierskiej (13.12) 
 

Dane do faktury: 
 
Nabywca: ............................................................................................................ 

Adres: ….............................................................................................................. 

…..............................................................................NIP: ……............................ 

Odbiorca (opcjonalnie): ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….…. 

Adres: ………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………... 

Wypełnioną kartę proszę 
przesłać faxem na 

numer: 22 350 77 47 
lub 85 87 42 196 

 lub mailem na adres: 
slomka@owal.edu.pl 

 
Opiekun szkolenia:  

Konrad Słomka 
795 900 011 

Zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu: 

Imię i nazwisko Wydział 
e-mail 

uczestnika 

Telefon 
(do kontaktu  

w czasie szkolenia) 

    

    

 
 

___________________________________________________ 
Podpis osoby zgłaszającej uczestników szkolenia 

 
Oświadczenie na potrzeby zwolnienia z podatku VAT 
 
Oświadczam, że szkolenie dla wyżej wymienionych pracowników ma charakter usługi kształcenia 
zawodowego/przekwalifikowania zawodowego oraz że jest finansowane ze środków publicznych: 
- w całości - zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm.) lub 
- w co najmniej 70% - zgodnie z treścią par. 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 736). 

 
___________________________________________________ 

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu zgłaszającego 

 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 270 zł netto/os. za szkolenie 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesyłane na maila. 
Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. 

 
W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia. 
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Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 
 
- Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest spółka OWAL s.c.  
- Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania 

zainteresowanemu informacji o usłudze. 
- Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych. Jako osoba, której dane dotyczą masz 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
- Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.  
- Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie 

danych. 
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu.  
- Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
Oświadczenia dotyczące danych osobowych 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 
RODO. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do 
wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OWAL s.c. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) 
 

______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

         


