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Ekspert w dziedzinie rachunkowości i finansów z 36-letnim, 

unikatowym doświadczeniem w biznesie. Jestem nazywana przez 

media pierwszą w Polsce kobietą -  preppersem. Twórcą Fundacji 

Gotowi.org, twórcą portalu www.gotowi.org, jedynego kompendium 

wiedzy o katastrofach i sposobach przygotowania się na sytuacje 

awaryjne. Jestem  inicjatorką stworzenia powszechnie dostępnego 

Plecaka Awaryjnego, którego premiera planowana jest na 1 sierpnia 

2021.  Jestem także pomysłodawczynią „Warsztatów 

Bezpieczeństwa”. 

Jako ekspert w zakresie przygotowywania się na katastrofy i 

zagrożenia, chciałabym móc czynnie uczestniczyć w kształtowaniu 

szczegółowych zapisów programu FENIKS w zakresie budowania 

społecznej odporności na katastrofy. 

Wszelkie działania inwestycyjne na infrastrukturę w kontekście 

środowiska, jakkolwiek bardzo istotne, to są to długie procesy. Od 

przetargu do realizacji a potem do uzyskania pierwszych efektów 

miną kolejne lata.  EDUKACJA w zakresie budowanie odporności na 

katastrofy jest tak pilna, że powinniśmy te działania wyjąć to poza 

nawias innych celów.  Edukację trzeba zacząć już dziś. 

 

Wystarczy spojrzeć na kilka ostatnich tygodni, żeby  jednoznacznie 

potwierdzić, że galopujące już zmiany klimatyczne dostarczają nam 

mnóstwa katastrof naturalnych o niespotykanej intensywności. 

Historycznie zagrożeniem dla ludzkości miała być bomba atomowa. 

Minęło raptem pół wieku i to katastrofy naturalne stanowią realne 

zagrożenie dla nas. Natomiast katastrofy naturalne częstokroć są 

przyczyną dalszych zagrożeń – długotrwałego braku prądu, katastrof 

budowalnych, osuwisk etc.  

 

Potrzebne są działania z rezultatami natychmiastowymi. A konkretnie 

– jest pilna potrzeba podjęcia działań prewencyjnych związanych z 
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budowaniem odporności społeczeństwa na katastrofy i zagrożenia.  

Fundacja Gotowi.org, odpowiadając na ramy z Sendai z 2015 roku 

oraz na porozumienie Paryskie z 2015 roku, a także doskonale 

rozumiejąc i doświadczając już, jak bycie przygotowanym pomaga 

przetrwać sytuacje awaryjne, opracowała odpowiednie narzędzia.  

Te narzędzia to: 

1. Poprzez powszechny dostęp do portalu www.gotowi.org, 

którego prowadzenie będzie wspierane przez Ministerstwo i inne 

instytucje rządowe i pozarządowe  

2. Poprzez powszechne realizowanie Warsztatów Gotowości – dziś 

zrealizowaliśmy pilotaż tych warsztatów wśród młodzieży w 

Olsztynie - domowe zapasy, rodzinne plany awaryjne, wzywanie 

pomocy np. z dachu budynku w czasie powodzi etc. 

3. Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof – 

powszechny, już nie tylko wśród polskiej młodzieży, co robimy, 

ale powszechnie także wśród dorosłych 

4. Powszechne posiadanie Plecaka Awaryjnego w każdym domu i 

samochodzie, w biurach, hotelach,  statkach  

Dziś jest potrzeba ich upowszechniania we współpracy z organami 

władzy centralnej ale i terytorialnej, w lokalnych społecznościach, 

także przez organizacje pozarządowe. 

Te dzieła Fundacja Gotowi.org realizuje już drugi rok wyłącznie z 

własnych, prywatnych środków. Programy dotacyjne do tej pory 

układane były z pominięciem edukacji w zakresie budowania 

odporności na katastrofy i zagrożenia. To musi być pilnie zmienione, 

a miejsce na finansowanie działań prowadzonych dziś przez Fundację 

Gotowi.org musi się znaleźć w programie FENIKS.  

W USA, działa FEMA i to ona prowadzi portal www.ready.gov, 

pierwowzór naszego portalu www.gotowi.org 

W Polsce – Fundacja Gotowi.org z prywatnych środków. 
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W projekcie w pkt 2.2.4. jest co prawda zapis:  

„Wspierane będą również działania nieinwestycyjne polegające na 

opracowaniu i udostępnianiu oraz aktualizacji/modyfikacji i 

uzupełnianiu już istniejących baz wiedzy nt. zmian klimatu i adaptacji 

do nich” – zapis ten jest na dużym poziomie ogólności, jest 

uzasadniona obawa, że znów siły i środki programu mogą być 

skierowane do strażaków, policji lub rządowego zarządzania 

kryzysowego. 

 

Niezależnie, już dziś zapraszam wszystkich Państwa do włączania się 

w działania Fundacji Gotowi.org 

 

Dziękuję za uwagę – Agnieszka Kordalewska 

 

 

 

 


