
Zapobieganie klęskom żywiołowym, przygotowanie do 
nich i  reagowanie na nie opiera się na silnej współpracy, 
koordynacji na wielu poziomach oraz połączeniu fachowej 
wiedzy i umiejętności. Utworzona na mocy decyzji nr 
1313/2013/UE unijna sieć wiedzy w  zakresie ochrony 
ludności ma na celu wzmocnienie wszystkich aspektów 
Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Podmioty 
zajmujące się ochroną ludności i zarządzaniem kryzysowym 
mogą w  jej ramach współpracować i  wzajemnie się od 
siebie uczyć w  celu wzmocnienia ogólnych zdolności UE 
w zakresie reagowania na klęski żywiołowe.

Sieć jest brokerem wiedzy i jako taka ułatwia podmiotom 
zajmującym się ochroną ludności i  zarządzaniem 
kryzysowym dostęp do odpowiedniej wiedzy, zapewniając 
im przestrzeń do nauki, pracy i wspólnego rozwoju. 

Jako motor współpracy, sieć wiedzy łączy zainteresowane 
strony działające na różnych szczeblach, od lokalnego po 
międzynarodowy, od rządowego po pozarządowy oraz 
od politycznego po naukowy i  operacyjny, organizując 
różne szkolenia i wydarzenia oraz finansując wspólne 
i międzysektorowe inicjatywy.  

Sieć pełni także rolę katalizatora innowacji, stymulując 
badania oraz wspierając wdrażanie i  wykorzystywanie 
nowych technologii i  procesów w  zakresie ochrony 
ludności i zarządzania kryzysowego. 

Unijna sieć wiedzy w zakresie ochrony 
ludności

Wykorzystując i rozpowszechniając specjalistyczną 
wiedzę, sieć pełni jednocześnie następujące funkcje:
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Działalność

Początkowo działania prowadzone w ramach sieci będą się skupiać na wdrażaniu już istniejących, dobrze znanych 
i  skutecznych rozwiązań, ulepszając je i zwiększając ich inkluzywność. W następnym etapie wprowadzone zostaną 
nowe inicjatywy, które będą wspomagać Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (UCPM) oraz jego członków i państwa 
uczestniczące.

Działania sieci wiedzy opierają się na dwóch filarach, rozwoju zdolności (capacity development) i nauce (science), 
uzupełnionych o różne przekrojowe akcje, które łączą oba te obszary, zapewniając spójność i synergię.

Program szkoleniowy UCPM 
Szkolenia ekspertów zorientowane na 
współpracę w zakresie zapobiegania, 
gotowości i reagowania w ramach UCPM.

Wymiana ekspertów w zakresie ochrony 
ludności 
Program wymiany, który umożliwia 
specjalistom wyjazd za granicę w celu 
wymiany doświadczeń i zyskania nowych 
umiejętności operacyjnych.

Program lekcji wyniesionych z UCPM 
Lekcje i dobre praktyki uzyskane w ramach 
programu wymiany i innych działań, które 
zwiększają wydajność i skuteczność 
mechanizmu UCPM.

Ćwiczenia w zakresie ochrony ludności 
Ćwiczenia takie jak EU MODEX, które 
poprawiają gotowość oraz wzmacniają 
współpracę pomiędzy organami i zespołami 
ochrony ludności.

Wsparcie dla partnerstw 
Finansowanie inicjatyw mających na 
celu łączenie społeczności zajmujących 
się ochroną ludności i zarządzaniem 
kryzysowym oraz wspieranie ich współpracy.

Doradztwo naukowe i innowacje  
Współpraca z sieciami naukowymi, które 
dostarczają UCPM wiedzy specjalistycznej 
oraz stymulują badania i innowacje.

Warsztaty i konferencje tematyczne 
Możliwość rozwoju i poszerzenia sieci 
kontaktów skupiona na istniejących lub 
pojawiających się potrzebach i zagrożeniach.

E-mail 
echo-cp-knowledge-network@ec.europa.eu

Platforma 
civil-protection-knowledge-network.europa.eu

Działania w zakresie podnoszenia 
świadomości  
Inicjatywy zwiększające świadomość 
społeczną na temat zagrożeń związanych 
z klęskami żywiołowymi oraz usprawniające 
działania w zakresie ochrony ludności.

Zaangażowanie społeczeństwa
Regularny dialog z państwami 
członkowskimi i uczestniczącymi oraz innymi 
zainteresowanymi stronami dotyczący 
wszystkich aspektów sieci wiedzy.

#CivProKnowNet

Odwiedź stronę: https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/
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