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 KARTA PRODUKTU/USŁUGI 

TEMAT SZKOLENIA:  

Doskonalenie wiedzy osób realizujących zadania rzecznika prasowego                      
w firmie, instytucji państwowej, samorządzie itp. w zakresie terminologii 

prawniczej w komunikacji z mediami. 

 

Cele:    
Celem szkolenia jest zapoznanie dziennikarzy i rzeczników prasowych             
z poprawną nomenklaturą prawną oraz ochroną informacji                               
w postepowaniach (karnym, cywilnym itp.); uświadomienie zagrożeń 
związanych z ujawnieniem informacji niejawnych, zawodowych, danych 
osobowych i innych. Ponadto słuchacze będą doskonalić umiejętności 
komunikowania się z mediami przy przekazywaniu informacji trudnych. 
 

 

TREŚĆ SZKOLENIA: 

1 Skuteczne zarządzanie informacją. 

2 Odpowiedzi na pytania dziennikarzy, przekazywanie informacji trudnych. 

3 Nomenklatura prawna – podstawowe pojęcia, definicje, nazewnictwo. 

4 Strony postępowań – ich prawa i obowiązki. 

5 Polskie służby specjalne oraz służby ochrony porządku publicznego. 

6 Ochrona informacji niejawnych. 

7 Ochrona danych osobowych 

8 Tajemnica postepowania przygotowawczego 

 

1.Zakres oferowanego szkolenia/ usług 
Uczestnicy szkolenia poznają najważniejsze treści dotyczące pracy na 
stanowisku rzecznika prasowego. Poznają specyfikę pracy na stanowisku 
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rzecznika, wiedzą, jak zarządzać informacją, jak redagować komunikat, 
przekazywać trudne informacje oraz sporządzić oświadczenie. Zostają 
zapoznani z nomenklaturą prawną, stronami postępowań: karnego, cywilnego 
itp. Uzyskują wiedzę o ochronie informacji niejawnych, danych osobowych oraz 
tajemnicy postępowania przygotowawczego.  
 

Słuchacz zdobędzie: Niezbędną wiedzę dotyczącą tajemnicy postępowań, 
ochrony informacji, sposobów komunikowania się z mediami w sytuacjach 
szczególnych. 
 
Forma zajęć: - Interaktywny wykład z zastosowaniem prezentacji 
multimedialnej, warsztaty 

Czas trwania szkolenia – 4 godziny zegarowe 

Koordynator – Dariusz Kilian, +48 602 646 204, dariusz.kilian.sd24@gmail.com, 

  

Prowadzący:  

1. płk rez. mgr inż. Dariusz Kilian – absolwent WSOWP w Poznaniu, Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej  w Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych w 
zakresie: ochrony ludności i zarzadzania kryzysowego, BHP, ochrony danych 
osobowych, administracji samorządowej, auditor wewnętrzny systemów 
bezpieczeństwa informacji. Pełnił służbę w organach porządku publicznego 
oraz Żandarmerii Wojskowej i wojskowych służbach specjalnych. Do jego 
obowiązków należało m.in.: sporządzanie analiz zagrożeń, ochrona i osłona 
wojsk w tym wojskowych placówek dyplomatycznych, ochrona informacji 
niejawnych. Prowadzi działalność gospodarczą w ramach której realizuje 
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa informacji oraz 
wykłady w wyższej uczelni na kierunkach: „Edukacja dla bezpieczeństwa” i 
„Kadry i prawo pracy”. 

2. płk. rez. mgr inż. Marek Baranowski - oficer Żandarmerii Wojskowej, szef 
pionu prewencji nadzorujący szkolenie, planowanie i realizację zadań przez 
jednostki specjalne Żandarmerii Wojskowej w kraju i poza jego granicami. 
Odpowiedzialny za zabezpieczenie prewencyjne i ochronne przedsięwzięć 
międzynarodowych organizowanych przez ministra ON oraz w ramach 
współdziałania przez ministra SWiA; uczestniczył w charakterze trenera 
wykładowcy w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna 
szkoła – bezpieczna przyszłość”. Prowadzi działalność gospodarczą w 
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ramach której realizuje szkolenia w zakresie bezpieczeństwa oraz wykłady 
w wyższej uczelni              z zakresu kryminalistyki i kryminologii. 

 


