POLICJA W CZASIE PANDEMII
Seria warsztatów
„ Policja- problematyka działań”

Warsztat 1- zarządzanie kryzysowe
„Zdolność utrzymania efektywności służby pod wpływem stresu wywołanego zewnętrznymi
zmianami- Zarządzanie kryzysowe w Policji”
Data: środa 11 listopada, godz. 18:00- 19:30
czwartek 12 listopada, godz. 18:00- 19:30
piątek 13 listopad, godz. 18:00- 19:30
W celu uzyskania informacji bądź rejestracji zapraszamy do kontaktu z organizatorem
conference2020@lonpolcol.co.uk

Streszczenie:
Dzień 1- środa 11 listopada
SESJA 1: W ramach wprowadzenia do zarządzania kryzysowego dokonamy porównania
różnych rodzajów, przypadków działań oraz tematyki problemu. Pamiętając, że nie istnieje
coś takiego jak „ przypadkowe wydarzenie”
SESJA 2: Przegląd podstawowych pojęć procesu zarządzania incydentami. Ocena ryzyka
(Jakie są problemy?), Kontrola ryzyka (co powinno się zrobić ?), Planowanie awaryjne ( co
zrobić gdy coś pójdzie nie tak?) Dyskusja: Incydent bezpieczeństwa; Czy ty i twoja
organizacja jesteście „przygotowani”?
Dzień 2- czwartek 12 listopada
SESJA 3: Przygotowanie do reagowania: Przegląd brytyjskiego systemu dowodzenia
incydentami; Zloty/ strategiczny, Srebrny/ taktyczny, Brązowy/ operacyjny- czyli hierarchia
dowodzenia używana do prowadzenia dużych operacji przez służby ratownicze w Wielkiej
Brytanii. Role i obowiązki.
SESJA 4: Przygotowanie osób do pracy na poziomie strategicznym. Trzy podstawowe
funkcje: sytuacja, kierunek, akcja. Przemyślenia odnośnie czym jest świadomość sytuacyjna i
czy jest użytecznym narzędziem; SDI- rozmiar, czas trwania, wpływ (z ang. scale, duration,
impact)- czyli od czego zaczyna się tworzenie wspólnej świadomości sytuacyjnej, czyli trzy
podstawowe rzeczy na które musicie poznać odpowiedź.
Delegaci: W ramach przygotowań do ostatniego dnia przeprowadzicie „lokalną” ocenę
sytuacji; należy zidentyfikować szersze skutki i konsekwencje choroby koronawirusowej
(COVID-19). Zostanie dostarczony szablon, który pomoże w przemyśleniach.
Dzień 3- piątek 13 listopada
SESJA 5: Obecna sytuacja związanymi z pandemią koronawirusa (COVID-19). Proces
szacowania skutków i konsekwencji wywołanych koronawirusem(COVID-19) głownie z
punktu widzenia policji. Warsztaty wykorzystują narzędzie szacowania- SDI- rozmiar, czas
trwania, wpływ- celem zademonstrowania całego procesu.
SESJA 6: Dyskusja i komentarz odnośnie procesu szacowania.

Roger GOMM QPM
Roger to emerytowany policjant (odszedł na emeryturę w
2012 roku), który przez 34 lata służył w Metropolitan
Police Service (brytyjska formacja policyjna, pełniąca rolę
policji

terytorialnej

na

obszarze

wszystkich

gmin

Wielkiego Londynu z wyjątkiem City of London). Ma za
sobą wyjątkową przeszłość, jako dowódca operacyjny
przez 14 lat zajmował się zabezpieczeniem

wielu

kluczowych i ważnych wydarzeń w Londynie. Posiada
ogromne doświadczenie jeżeli chodzi o zarządzanie
ryzykiem, zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacjach złożonych i skomplikowanych
zagrożeń. Zajmował się rozbudową i rozwojem procesów oraz programów szkolenia
indywidualnego jak i zespołowego działania podczas zabezpieczeń m.in. Igrzysk
Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Swoje osiągnięcia mógł wielokrotnie prezentować
zarówno w Wielkiej Brytanii jak i zagranicą. Jego zawodowe jak i prywatne zaangażowanie
zostało docenione przez Jej Królewską Mość w 2007 roku kiedy to został odznaczony Queens
Police Medal za wybitną służbę. Obecnie Roger pracuje jako obserwator, trener i konsultant,
a doświadczenie zdobywał jako wykładowca m.in. Emergency Planning College; korepetytor
College of Policing (organ szkoleniowy Policji w UK); Członek panelu redakcyjnego
czasopisma Crisis Response Journal;

oraz gościnnie jako wykładowca na wielu innych

uniwersytetach. Pracował także jako doradca do spraw planowania bezpieczeństwa
Mistrzostwa Świata FIFA w piłce nożnej, które odbędą się w 2022. Jest również członkiem
Instytutu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego oraz członkiem Instytutu
Bezpieczeństwa.

LINKI DO ZALOGOWANIA
Zaleca się korzystanie z platformy poprzez laptop lub komputer stacjonarny.
Środa 11 listopad 2020
1700-1830
Link do rejestracji: https://attendee.gototraining.com/r/3699907615418431746
Kod ID szkolenia (Training ID) : 204-140-012
Czwartek 12 listopad 2020
1700-1830
Link do rejestracji: https://attendee.gototraining.com/r/4512347752298429698
Kod ID szkolenia (Training ID) : 231-237-276
Piątek 13 listopad 2020
1700-1830
Link do rejestracji: https://attendee.gototraining.com/r/7695990267593633282
Kod ID szkolenia (Training ID) : 244-865-788

Sporządził:
Marcin Rozmus
Region IPA Uroczysko- Piechowice

