
VI. PLAN SZKOLENIA

ROK  2016

Lp Forma szkolenia Realizator szkolenia Uczestnicy Termin realizacji Uwagi
1 2 3 4 5 6

1 Rozpowszechnianie wiadomości 
o powszechnej samoobronie na 
stronach internetowych urzędu.

UG Krupski Młyn mieszkańcy gminy cały rok

2 Wykonanie i publikacja materiałów 
informacyjnych: broszur, ulotek           
o tematyce powiązanej z obronnością 
i zarządzaniem kryzysowym

UG Krupski Młyn mieszkańcy gminy cały rok

3 Zorganizowanie szkolenia 
w zakładach pracy z zakresu 
podstawowych wiadomości o OC 
i powszechnej samoobronie

Kierownicy jednostek 
organizacyjnych  
wymienieni 
w rozdziale V

pracownicy
według własnego 
planu 

4 Umieszczanie ważnych informacji 
dot. powszechnej samoobrony na 
stronie internetowej urzędu

UG Krupski Młyn mieszkańcy gminy cały rok

5 Prezentacja informacji o powszechnej 
samoobronie w szkołach na terenie 
gminy 

Dyrektorzy szkół uczniowie wg planu 
Dyrektora szkoły 

W ramach programu 
„Edukacja dla 
bezpieczeństwa”



ROK  2017

Lp Forma szkolenia Realizator szkolenia Uczestnicy Termin realizacji Uwagi
1 2 3 4 5 6

1 Rozpowszechnianie wiadomości 
o powszechnej samoobronie na 
stronach internetowych urzędu.

UG Krupski Młyn Mieszkańcy gminy cały rok

2 Wykonanie i publikacja materiałów 
informacyjnych: broszur, ulotek           
o tematyce powiązanej z obronnością 
i zarządzaniem kryzysowym

UG Krupski Młyn Mieszkańcy gminy cały rok

3 Zorganizowanie szkolenia 
w zakładach pracy z zakresu 
podstawowych wiadomości o OC 
i powszechnej samoobronie

Kierownicy jednostek 
organizacyjnych  
wymienieni 
w rozdziale V

Pracownicy
według własnego 
planu 

4 Umieszczanie ważnych informacji 
dot. powszechnej samoobrony na 
stronie internetowej urzędu

UG Krupski Młyn Mieszkańcy gminy cały rok

5 Prezentacja informacji o powszechnej 
samoobronie w szkołach na terenie 
gminy

Dyrektorzy szkół Uczniowie wg planu 
Dyrektora szkoły 

W ramach programu 
„Edukacja dla 
bezpieczeństwa”



ROK  2018

Lp Forma szkolenia Realizator szkolenia Uczestnicy Termin realizacji Uwagi
1 2 3 4 5 6

1 Rozpowszechnianie wiadomości 
o powszechnej samoobronie na 
stronach internetowych urzędu.

UG Krupski Młyn Mieszkańcy gminy cały rok

2 Wykonanie i publikacja materiałów 
informacyjnych: broszur, ulotek           
o tematyce powiązanej z obronnością 
i zarządzaniem kryzysowym

UG Krupski Młyn Mieszkańcy gminy cały rok

3 Zorganizowanie szkolenia 
w zakładach pracy z zakresu 
podstawowych wiadomości o OC 
i powszechnej samoobronie

Kierownicy jednostek 
organizacyjnych  
wymienieni 
w rozdziale V

Pracownicy
według własnego 
planu 

4 Umieszczanie ważnych informacji 
dot. powszechnej samoobrony na 
stronie internetowej urzędu

UG Krupski Młyn Mieszkańcy gminy cały rok

5 Prezentacja informacji o powszechnej 
samoobronie w szkołach na terenie 
gminy

Dyrektorzy szkół Uczniowie wg planu 
Dyrektora szkoły 

W ramach programu 
„Edukacja dla 
bezpieczeństwa”



ROK  2019

Lp Forma szkolenia Realizator szkolenia Uczestnicy Termin realizacji Uwagi
1 2 3 4 5 6

1 Rozpowszechnianie wiadomości 
o powszechnej samoobronie na 
stronach internetowych urzędu.

UG Krupski Młyn Mieszkańcy gminy cały rok

2 Wykonanie i publikacja materiałów 
informacyjnych: broszur, ulotek           
o tematyce powiązanej z obronnością 
i zarządzaniem kryzysowym

UG Krupski Młyn Mieszkańcy gminy cały rok

3 Zorganizowanie szkolenia 
w zakładach pracy z zakresu 
podstawowych wiadomości o OC 
i powszechnej samoobronie

Kierownicy jednostek 
organizacyjnych  
wymienieni 
w rozdziale V

Pracownicy
według własnego 
planu 

4 Umieszczanie ważnych informacji 
dot. powszechnej samoobrony na 
stronie internetowej urzędu

UG Krupski Młyn Mieszkańcy gminy cały rok

5 Prezentacja informacji o powszechnej 
samoobronie w szkołach na terenie 
gminy 

Dyrektorzy szkół Uczniowie wg planu 
Dyrektora szkoły 

W ramach programu 
„Edukacja dla 
bezpieczeństwa”



ROK  2020

Lp Forma szkolenia Realizator szkolenia Uczestnicy Termin realizacji Uwagi
1 2 3 4 5 6

1 Rozpowszechnianie wiadomości 
o powszechnej samoobronie na 
stronach internetowych urzędu.

UG Krupski Młyn Mieszkańcy gminy cały rok

2 Wykonanie i publikacja materiałów 
informacyjnych: broszur, ulotek           
o tematyce powiązanej z obronnością 
i zarządzaniem kryzysowym

UG Krupski Młyn Mieszkańcy gminy cały rok

3 Zorganizowanie szkolenia 
w zakładach pracy z zakresu 
podstawowych wiadomości o OC 
i powszechnej samoobronie

Kierownicy jednostek 
organizacyjnych  
wymienieni 
w rozdziale V

Pracownicy
według własnego 
planu 

4 Umieszczanie ważnych informacji 
dot. powszechnej samoobrony na 
stronie internetowej urzędu

UG Krupski Młyn Mieszkańcy gminy cały rok

5 Prezentacja informacji o powszechnej 
samoobronie w szkołach na terenie 
gminy 

Dyrektorzy szkół Uczniowie wg planu 
Dyrektora szkoły 

W ramach programu 
„Edukacja dla 
bezpieczeństwa”
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