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1

Program Profesjonaliści jest akademią bezpieczeństwa
i ochrony prowadzoną przez byłych instruktorów i
funkcjonariuszy oddziałów antyterrorystycznych policji,
żandarmerii wojskowej oraz straży granicznej. W ramach
zajęć uczestnicy stopniowo nabywają umiejętności
technik walki i efektywnego użycia broni, w wyniku
czego mogą wykonywać profesjonalne zadnia w
dziedzinie ochrony osób i mienia , a także ochronę VIP
oraz jachtów oceanicznych.

Podczas warsztatów, uczestnicy poznają wiele rodzajów
broni używanej zarówno przez agencje działające
legalnie jak i terrorystów. Zajęcia odbywają się w
profesjonalnym umundurowaniu dostępnym dla
uczestników na własność w ramach pakietów PREMIUM.

W zakresie licencji dla uczestników oraz pozwoleń
krajowych oferujemy wsparcie w zakupie
profesjonalnych akcesoriów oraz broni.

Wszyscy uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia
kursu i są w pełni ubezpieczeni w razie bardzo mało
prawdopodobnego wypadku.

PRO



INDYWIDUALNE
SZKOLENIE
ZE STRZELANIA

Dla tych, którzy chcą rozpocząć karierę jako
profesjonalni pracownicy ochrony przygoto-
waliśmy szkolenie, które pozwoli im poznać
broń używaną w czynnościach operacyjnych.
Jest to podstawowe szkolenie szczegółowo
przygotowane dla osób, które planują rozwój
zawodowy w ramach uzbrojonych oddziałów
ochrony.

Tematy szkolenia:

Wymogi:

Jak szkolić, cykle szkoleniowe, metody

szkoleniowe

Cykl montażu broni

Techniki strzelania

Ostrzał nagły

Wymiana ognia podczas marszu

Sytuacje nagłe - 1-2 treningi

Wszystkie zagadnienia z użyciem pistoletu

i karabinu taktycznego
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BrakA

(PODSTAWOWE)
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B

Jako część szkolenia dla ochroniarzy
osobistych, uczestnicy biorą udziałwwarszta-
tach usprawniających taktykę i osobiste
umiejętności ochrony poprzez system
adiutancki. Doświadczeni instruktorzy i specjali-
ści odpowiedzialni za bezpieczeństwo głów
państw oraz przywódców religijnych
wprowadzą uczestników w szczegóły
operacji ochrony VIP-ów.

Tematy szkolenia:

Wymogi:

Algorytm adiutanta „ piąty jako pierwszy”

– wprowadzenie

Taktyka i metody ochrony „tarczy” adiutanta

Technika ewakuacji VIP – przez „opakowanie”

Technika strzelania podczas ewakuacji VIP

– zarówno pistolet jak i karabin taktyczny

Konieczne jest indywidualne szkolenie

ze strzelania (podstawowe) lub odpowiednik

VIP ESKORTOWANY
PRZEZADIUTANTA

TECHNIKI
I TAKTYKA
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GRUPOWA
WSPÓŁPRACA VIP
WOTWARTYMPOLU
TECHNIKI
I TAKTYKA
W module szkoleniowym dotyczącym czynności w ramach
schematu ochrony osobistej w otwartym polu, uczestnicy
ćwiczą taktykę zarówno poruszania jaki i działania w sytuacji
nagłego zagrożenia w ramach 2,3 lub 4-osobowych grup.

Tematy szkolenia:

Wymogi:

Sytuacje nagłe w parach - odbicie, tarzanie się

Sytuacje nagłe w parach – ochrona VIP

Sytuacje nagłe w trójkach

– grupa oddział chroniący VIP

Rozwiązywanie nagłych sytuacji

z zakładnikami

Konieczne jest indywidualne szkolenie

ze strzelania (podstawowe) lub odpowiednik

C



Szkolenie taktyczne w działaniach w środowisku
miejskim daje uczestnikom możliwość uzyskania
wiedzy i doświadczenia w poruszaniu się w ogra-
niczonej przestrzeni oraz wwalce z użyciem tarcz
i ewakuacji z niebezpiecznych pomieszczeń.
Zadania taktyczne realizowane są w grupach 2, 3
lub 4 – osobowych.

Tematy szkolenia:

Wymogi:

Taktyka w pomieszczeniach, w którym następuje atak

Nauka taktyki walki z użyciem tarcz

Poruszanie się i walka w korytarzach oraz na schodach – metody

Poruszanie ulicami – metody i procedura obserwacji 5-25

Ewakuacja ze strefy zagrożenia życia

Konieczne jest indywidualne szkolenie

ze strzelania (podstawowe) lub odpowiednik
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ESKORTA VIP
W PRZESTRZENIACH
ZAMKNIĘTYCH
TECHNIKI
I TAKTYKA.

D

(MIEJSKICH)
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Szkolenie grupowe w sytu-
acji nagłej przygotowuje
uczestników do wykonania
zadań związanych z obser-
wacją przydzielonego terenu
oraz do identyfikacji poten-
cjalnych zagrożeńwłączając
w to zatrzymanie osób oraz
zatrzymywanie i kontrolę
pojazdów.

Tematy szkolenia:

Wymogi:

Siły i zasoby, sprzęt oraz sprzęt grupowy, flota samochodów

Kwestie prawne

Metody obserwacji terenu i chronionego obiektu

Identyfikacja osobista w otwartym terenie w miejscach

publicznych i w pojazdach

Zatrzymywanie samochodów - patrole piesze oraz zmotoryzowane

i punkty kontrolne

Zatrzymywanie osób w terenie otwartym, wewnątrz oraz w pojazdach

Metody patrolowania- chodzenie, zmotoryzowane, punkty kontrolne

Czerwona taktyka – elementy

Konieczne jest indywidualne szkolenie ze strzelania

(podstawowe) lub odpowiednik

SYTUACJE NAGŁE
PATROL GRUPOWY
INTERWENCJA
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F

KONWÓJTOWARÓW
WYSOKIEJWARTOŚCI
Osoby uczestniczące w
szkoleniu przyswojąwiedzę
na temat metod plano-
wania konwojowania oraz
technik pracy z bronią
podczas wymiany ognia
w jadącym pojeździe,
ponadto, wraz z instrukto-
rami przećwiczą kilka
wariantów reakcji oraz
wyjścia z zasadzki.

Tematy szkolenia:

Wymogi:

Siły i zasoby, sprzęt oraz sprzęt grupowy, flota samochodów

Kwestie prawne

Szkolenie z strzelania zgodnie z taktycznymi priorytetami

Metody kontrobserwacji

Usługi konwojowe – bezpieczny transport towarów wartościowych,

pieniędzy oraz ważnych dokumentów

Bezpieczeństwo osób posiadających wartościowe przedmioty,

pieniądze lub ważne dokumenty w systemie zamkniętym (CPP)

Ochrona miejsca zamieszkania we wskazanym miejscu

Systemy wspomagania ochrony

Konieczne jest indywidualne szkolenie ze strzelania

(podstawowe) lub odpowiednik

(PODSTAWOWE)
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PROWADZENIA
POJAZDU
WWARUNKACH
RYZYKA
TECHNIKI I TAKTYKA
Szkolenie prowadzenia pojazdu zapewniającego bezpieczeństwo jest
intensywnym kursem nauki jazdy w warunkach ryzykownych.
Instruktorzy zapoznają uczestników z opcjami jazdy zgodnie z proto-
kołem dyplomatycznym i zademonstrują metodywsiadania do pojazdu
i ewakuacji z miejsca niebezpieczeństwa. Uczestnicy w sposób
praktyczny szkolą się w technikach taranowania, spychania i bloko-
wania pojazdów.

Tematy szkolenia:

Wymogi:

Techniki jazdy dynamicznej – wstęp

Techniki jazdy limuzyną - wstęp

Techniki jazdy ochronnej

Walka na pokładzie jadącego pojazdu

Techniki ewakuacji z zamkniętego pojazdu

Walka i ewakuacja z pojazdu zarówno w otwartym

jak i miejskim otoczeniu

Protokół wypadku pojazdu

Taranowanie i spychanie pojazdów

Protokół dyplomatyczny

Prawo jazdy

Konieczne jest indywidualne szkolenie ze strzelania

(podstawowe) lub odpowiednik G
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GRUPAWSPARCIA
TAKTYCZNEGO
Wsparcie taktyczne jest działaniem
wspierającym grupy osobistej
ochrony i personelu ochraniającego
obiekty. Jako część tego 2-dnio-
wego szkolenia, uczestnicy
dowiadują się i ćwiczą metody
organizacji taktycznego bezpie-
czeństwa, kształtowania się miejsca
akcji i zasad reakcji grupy wsparcia.
Uczestnicy będą mieli okazję wziąć
udział w szkoleniu na wysokości
oraz w akcjach ratunkowych z uży-
ciem helikoptera.

Tematy szkolenia:

Wymogi:

Siły i zasoby, sprzęt oraz sprzęt grupowy, flota samochodów

Kwestie prawne

Zarządzanie ochroną

Szkolenie z strzelania zgonie z taktycznymi priorytetami

Metody obserwacji i kontr-obserwacji

Kształtowanie się miejsca akcji, bezpieczeństwo i organizacja wsparcia

Taktyka - kolumny pojazdów, otwarta przestrzeń, teren miejski oraz budynki

Wysokość i akcje ratunkowe z użyciem helikoptera

Czerwona taktyka

Grupowa współpraca VIP w otwartym polu techniki i taktyka.

Eskorta VIP w przestrzeniach zamkniętych (miejskich). Techniki i taktyka.

Grupy w sytuacjach nagłych - patrole i interwencja
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OCHRONA
NIEJAWNA

Konieczne szkolenie „Grupa wsparcia taktycznego”

Ochrona niejawna jako
wariant wykorzystujący
metody, formy i taktyki
operacyjne. Uczestnicy
szkolenia uczą się
obserwacji oraz kontr-
obserwcji stałej, rucho-
mej, technicznej.

Tematy szkolenia:

Wymogi:

Obserwacja i kontr-obserwacja osób i pojazdów

Precyzyjne wyposażenie sprzętowe do obserwacji

Środki przymusu stosowane przed i po z użyciem protokołu,

precyzyjne zadania operacyjne i ochrona VIP - prewencja

Kontakt z lokalna policją i służbami specjalnymi - z wywiadem

Ochrona przed szpiegostwem ekonomicznym

Wykorzystywanie tzw. śluz w prowadzeniu ochrony

I
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J

ZARZĄDZANIE
GRUPĄ

Szkolenie wprowadza uczestnikóww szczegóły
zarządzania systemem ochrony. Warsztaty
obejmują typy i struktury grup ochrony, etapy
planowania ochrony i bezpieczeństwo techni-
czne. Szkolenie zawiera również elementy
rozpoznania pirotechnicznego.

Tematy szkolenia:

Wymogi:

Różnice pomiędzy protokołem dyplomatycznym a prywatną ochroną VIP

Rodzaje oddziałów ochrony, typy i struktury

Plan ochrony - wymagania

Plan ochrony - krok po kroku

System komunikacji

Ochrona własności prywatnej

Rozpoznanie pirotechniczne

Brak, ale doświadczenie w zarządzaniu

byłoby mile widziane



Brak
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Szkolenie z ratownictwa medycznego skierowane jest do wszystkich
typów formacji ochrony. Uczestnicy szkolą się, jak rozpoznać strefy
zagrożenia oraz metody ewakuacji, ale przedewszystkim uczą się zasad
pierwszej pomocy, włączając w to rany postrzałowe. Szkolenie
przebiegawedług zasad protokołu i czerwonej taktyki ( pole sztukwalki).

Tematy szkolenia:

Wymogi:

Pierwsza pomoc w strefie niebezpieczeństwa - operacje ratunkowe według

protokołu „Marche”

Ocena stref niebezpieczeństwa (czerwona, żółta, zielona) - proces ewakuacji

Rany postrzałowe - kończyny, klatka piersiowa, jama brzuszna, głowa i szyja

- zatrzymanie utraty krwi

Metody ewakuacji i postepowanie z rannym podczas transportu

Elementy czerwonej taktyki - priorytety, ćwiczenia z bronią i sprzęt

pierwszej pomocy w walce K

ELEMENTY
RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO
I CZERWONEJ
TAKTYKI
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Szkolenie ze strzelania jest
programem dla wszystkich, podczas
niego, pod nadzorem doświad-
czonych instruktorów i trenerów
sportowych, uczestnicy szkolą się
w użyciu broni, nabywają umiejęt-
ności w strzelaniu i zdobywają legalne
licencje.

Brak broni? To nie jest żaden problem.
Podczas wszystkich szkoleń, uczest-
nicy maja do swojej dyspozycji pełne
wyposażenie, wraz z odpowiednią
bronią i zasobem amunicji oraz
osobisty sprzęt ochronny (ochrona
słuchu i okulary). Podczas zajęć
strzelamy z różnych rodzajów
pistoletów, karabinów i broni
myśliwskiej.

Wszyscy uczestnicy otrzymają
certyfikaty ukończenia kursu oraz
posiadają pełne ubezpieczenie na
wypadek bardzo mało prawdo-
podobnego wypadku.

E

R

NIE
L
A

2
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Tematy szkolenia:

Wymogi:

Charakterystyka i użytkowanie krótkiej broni palnej

Zasady bezpieczeństwa na strzelnicy i podczas samoobrony

Zestawienie cykli postawy podczas strzelania

Celność ( precyzja) strzału

Szybkie strzelanie i przeładowanie

Zmiana kierunku strzelania

Błąd broni - wymiana magazynka, niewypał, lufa

Strzelanie wielokrotne

Strzelanie dynamiczne w ruchu Brak

KRÓTKA
BROŃ PALNA I
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(3X BROŃ PODSTAWY)

Kurs ma na celu zapewnić każdemu z uczestników solidne
podstawy w ramach bezpieczeństwa i użytkowania broni, które są
wymagane, by wziąć udział w profesjonalnym szkoleniu z użycia
krótkiej broni palnej. Uczestnicy kursu będą mieli szansę poznania
instruktora z oddziału antyterrorystycznego , który nauczy ich jak
bezpiecznie i efektywnie używać broni (pistoletu, karabinu, broni
myśliwskiej).

A



Kurs ten opiera się na kursie KRÓTKA
BROŃ PALNA I. Zakłada nabycie przez
kursantów umiejętności użycia
broni w środowisku taktycznym.
Instruktorzy i specjaliści w operacjach
bojowych pokażą uczestnikom techniki
używane miedzy innymi przez
funkcjonariuszy SAS, w efektywnym
użyciu broni w różnych sytuacjach
zagrożenia: ze strony kryminalistów,
radykalnych psychopatów i terrorystów.

Kurs kończy się zawodami strzelniczymi
indywidulanymi i grupowymi.

- 21 -

STRZELANIE
DYNAMICZNE

Z BRONI KRÓTKIEJ II

Tematy szkolenia:

Wymogi

Techniki strzelania
Trening mentalny - działanie pod presją,
współzawodnictwo
Zasady otwarcia ognia w samoobronie zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa
Zasady otwarcia ognia w samoobronie zgodnie
z taktyką użycia tarczy
Taktyczne przeładowanie
Stanie i chód z obrotem do strzału
Ruchome cele
Słabe oświetlenie, nauka strzelania w nocy
Strzelanie z użyciem jednej ręki
Przeładowanie z użyciem jednej ręki
Zwracanie uwagi na ukrytą broń?
- zasady dobierania ubioru
Obsługa broni taktycznej

Ukończony kurs „Krótka broń
palna I” lub pokrewny

(WALKAW BLISKIM KONTAKCIE)

B
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Ten 2-dniowy kurs powstał z myślą o tych, którzy
mają małe lub nie mają żadnego doświadczenia
w obsłudze karabinu taktycznego. Instruktorzy
z oddziałów antyterrorystycznych zapoznają
uczestników z podstawami strzelania z karabinu.

Tematy szkolenia:

Wymogi:

Charakterystyka i użytkowanie karabinu

Zasady bezpieczeństwa na strzelnicy i podczas samoobrony

Zestawienie cykli postawy podczas strzelania

Celność (precyzja) strzału

Szybkie strzelanie i przeładowanie

Zmiana kierunku strzelania

Błąd broni - wymiana magazynka, niewypał, lufa

Strzelanie wielokrotne

Strzelanie dynamiczne w ruchu

Brak

KARABIN

C



UŻYTKOWNIK
PISTOLETU
I KARABINU

Tematy szkolenia:

Wymogi:

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Charakterystyka broni i osprzęt

Strzelanie techniczne – ćwiczenia

Strzelanie techniczne z karabinu

– na zmianę z ćwiczeniami

Trening mentalny - działanie pod presją,

współzawodnictwo

Strzelanie podczas zmiany pozycji, poruszanie się

z bronią i zestawienie pozycji do strzelania

Zasady otwarcia ognia w samoobronie zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa

Zasady otwarcia ognia w samoobronie

zgodnie z taktyką użycia tarczy

Pistolet a karabin - zasady wyboru

Taktyczne przeładowanie

Wypadki podczas użycia broni

Zmienne ćwiczenia na różnych typach

broni – krótka – długa, zasady taktyczne

Stanie i chód z obrotem do strzału

Ruchome cele

Słabe oświetlenie, nauka strzelania

w nocy

Użytkowanie broni taktycznej

- 23 -

Ten 3 – dniowy kurs, dla tych, którzy ukończyli
już kurs „Strzelanie z broni krótkiej II” i „Karabin”,
ma na celu zdobycie umiejętności strzelania
z dwóch rodzajów broni według zaawan-
sowanych powtarzanych wielokrotnie tak-
tycznych ćwiczeń .

Ukończony kurs „Krótka broń

palna II” lub pokrewny

Szkolenie z użycia karabinu

lub pokrewne
D

(PRO)
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Wymogi:

Szkolenie ”Karabin” lub pokrewne

Ten 3-dniowy kurs odpowiedni jest dla tych, którzy mają małe
doświadczenie lub nie mają wcale doświadczenia z precyzyjnymi
karabinami o dalekim zasięgu. Uczestnicy będą uczyć się
efektywnego użycia karabinu. Instruktorzy i trenerzy olimpijscy
zapewnią uczestnikom solidne podstawy konieczne do nabycia
umiejętności strzeleckich z użyciem karabinów dalekiego
zasięgu.

Tematy szkolenia:

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Charakterystyka broni precyzyjnej

Montaż i osprzęt

Cykl zmian pozycji strzelniczych - stanie, klęczenie, leżenie

Dokładność ( precyzja) strzału - obserwacja obiektu

Język uruchamiania i utrzymywanie pozycji strzelniczej po strzale

Balistyka

Teoria „break - in shots”

Kalibrowanie karabinu

Ocena odległości

Charakterystyka zasięgu

Od krótkiego do średniego zasięgu zastosowanie

Od średniego do dalekiego zasięgu zastosowanie

Konserwacja i czyszczenie broni

CELNOŚĆ I
(PODSTAWY)



Kurs ‘’ Celność I’’ lub odpowiednikF
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Ten 4-dniowy intensywny kurs bazuje na kursie ”Celność I”. Jego
celem jest doskonalenie umiejętności strzelania dalekiego
zasięguw różnychwarunkach . Uczestnicy zdobędą umiejętności
technik poruszania się i strzelania z nieokreślonych odległości.

Tematy szkolenia:

CELNOŚĆ II
SNAJPER

Wymogi:

Ocena odległości

Strzelanie pod kątem - podstawy

Przedarcie się w marszu - podstawy

Elementy SERE - zasady przetrwania

Konserwacja i czyszczenie broni

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Charakterystyka broni precyzyjnej

- praktyka

Montaż i osprzęt - praktyka

Balistyka - profesjonalna

Ustawienie w stosunku do wiatru

- podstawy
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Będąc częścią naszego programu

ochrony przeznaczonego dla osób

indywidualnych, tewarsztaty przy-

gotują uczestników na zagrożenia,

które mogą pojawić się w ich

codziennym życiu: w banku, na

spacerze lub na lotnisku.

Pomagamy rozpoznać i ocenić te

zagrożenia, uczymy jak chronić

dom i rodzinę oraz jak

przygotować się na podróż. Nasz

program przygotowuje uczestni-

ków na bezpieczny kontakt ze

służbami egzekwowania prawa

w strefach niebezpieczeństwa.

Wszyscy uczestnicy otrzymają

świadectwo ukończenia kursu i po-

siadają pełne ubezpieczenie na

wypadek bardzo mało prawdo-

podobnego wypadku. 3
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BEZPIE
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Wymogi:
Brak

Legalne aspekty samoobrony, wiktymologia

Procedury i planowanie bezpieczeństwa osobistego

Trening asertywności mentalnej

System samoobrony – improwizowana broń

System samoobrony przed uderzeniami,

kopnięciami, duszeniem lub próbą

wyrwania telefonu lub torby

Techniki bezpiecznego upadku

Osobiste podejście zgodnie

kondycją fizyczną uczestnika

Aktywna samoobrona jest kursem warsztatowym przeznaczonym
dla wszystkich osób, które chcą czuć się pewniej w sytuacjach
bezpośredniego zagrożenia. Po okiem doświadczonych instruktorów
samoobrony, uczestnicy poznają wysoce efektywne techniki
samoobrony z użyciem przedmiotów codziennego użytku.

Tematy szkolenia:

AKTYWNA
SAMOOBRONA

A
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SAMOOBRONA
DLA KOBIET
Ten kurs samoobrony przeznaczony jest dla kobiet, a oparty na
podstawowych umiejętnościach walki wręcz, zaprojektowanych tak, by
zapoznać uczestników zwiedzą, technikami i pewnością siebie w starciu
z różnymi niebezpieczeństwami.

Tematy szkolenia:

Wymogi:

Legalne aspekty samoobrony,

wiktymologia

Trening asertywności mentalnej,

spotkanie z ofiarami

System samoobrony przed uderzeniami,

kopnięciami, pociągnięciem za ubrania,

włosy, duszeniem lub próbą wyrwania

telefonu lub torby

Wrażliwe punkty i części ciała

Techniki walki z leżenia na ziemi i inne

szczególne sytuacje zagrożenia (ulica,

winda, schody, park itp.)

Warsztaty prewencji – jak unikać

kryzysów

Komunikacja niewerbalna

Samoobrona – improwizowana broń

Samoobrona w przestrzeniach

zamkniętych

Techniki samoobrony w przypadku

próby gwałtu

Indywidualne podejście zgodne

z kondycją fizyczną uczestnika

Brak B
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Wymogi:
Brak

Techniczny i organizacyjny audyt
bezpieczeństwa w związku
z wtargnięciem i napaścią włączając
audyt pożarowy.
Weryfikacja procedur bezpieczeń-
stwa dotycząca dostępu osób
trzecich do obiektu.
Wdrożenie procedur postepowania
w bezpośrednim zagrożeniu: nagłe
anomalia pogodowe, zaginięcie/
porwanie, pożar, wtargnięcie,
napaść i wzięcie zakładników.

Jako rodzaj wsparcia jednostek

edukacyjnych i szkoleniowych

przeprowadzamy audyt bezpie-

czeństwa i szkolenie dla kierow-

nictwa i pracowników placówki.

Dzięki dogłębnej analizie zagro-

żeń i przyjętych technicznych i or-

ganizacyjnych środków bezpie-

czeństwa, placówka otrzymuje

miarodajne wsparcie w organi-

zacji procesu zarządzania bezpie-

czeństwem ludzi i obiektu.

Tematy szkolenia:

BEZPIECZNY
PLAC ZABAW,
PRZEDSZKOLE
I WSPARCIE
DLA SZKÓŁ

Wdrożenie planu zarządzania kryzy-
sowego wraz z procedurami
ewakuacji do bezpiecznego miejsca
( Panic Room System)
Szkolenie z nagłej ewakuacji z ele-
mentami systemu przetrwania:
biegnij/ukryj się /walcz
Ćwiczenia terenowe z bezpiecznej
organizacji wyjazdów – włączając
w to transport publiczny i miejsca.
Szkolenie z pierwszej pomocy
Certyfikat bezpieczeństwa instytucji
edukacyjnejC



AKTYWNY
OBROŃCA RODZINY

Weekendowe warsztaty ro-
dzinne, podczas których
uczestnicy będą pogłębiać
wiedzę dotyczącą zagrożeń
czyhających na współczesną
rodzinę oraz nauczą się
technik ochrony, które pomo-
gą im znacząco ograniczyć
ryzyko włamania w domu i w
pracy ( Panic Room System
oraz Run/Hide /Fight), jak
również w miejscach publicz-
nych lub podczas codzien-
nego poruszania się.

Tematy szkolenia:

Wymogi:

Zagrożenia współczesnej rodziny – analiza
Obserwacja i techniki rozpoznawania
zagrożeń
Planowanie bezpieczeństwa gospodar-
stwa domowego - bezpieczeństwo
techniczne i organizacyjne wobec
wtargnięcia i włamania, włączając
w to bezpieczeństwo pożarowe.
Planowania bezpieczeństwa na zewnątrz
domu – w pracy, w szkole i przedszkolu,
miejscach publicznych, w drodze
Planowanie bezpiecznych miejsc
w gospodarstwie domowym
(Panic Room System- system
bezpiecznego pomieszczenia )
Wdrożenie procedur postepowania
w bezpośrednim zagrożeniu: nagłe Brak
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(DOM)

Szkolenie pozwoli uczestnikom przygotować się na możliwe nagłe sytuacje,
poznać aspekty psychologiczne działań pod presją nieuniknionego niebezpie-
czeństwa oraz wypróbować techniki stawiania oporu i walki o przetrwanie.

anomalia pogodowe, zaginięcie/
porwanie, pożar, wtargnięcie, napaść
i wzięcie zakładników.
Warsztaty aktywnej samoobrony
– improwizowane użycie broni wraz
z technikami zabrania broni napastnikowi.
Broń i zagrożenia wynikające z jej użycia
- podstawowe szkolenie ze strzelania
Szkolenie z pierwszej pomocy wraz
z symulacją zagrożeń
Szkolenie z nagłej ewakuacji
z elementami systemu przetrwania:
biegnij/ukryj się /walcz D
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Wymogi:

Brak

Analiza współczesnych zagrożeń
Rekonesans
Planowanie podróży i przygotowanie sprzętu ( IFAK – apteczka
pierwszej pomocy)
Gotowość i działanie - trening mentalny pod presją
Wdrożenie procedur postepowania w bezpośrednim zagrożeniu:
nagłe anomalia pogodowe, zaginięcie/ porwanie, pożar, wtargnięcie,
napaść i wzięcie zakładników.
Warsztaty aktywnej samoobrony – improwizowane użycie broni wraz
z technikami zabrania broni napastnikowi.
Broń i zagrożenia wynikające z jej użycia - podstawowe szkolenie ze strzelania
Szkolenie z pierwszej pomocy wraz z symulacją zagrożeń
Szkolenie z nagłej ewakuacji z elementami systemu przetrwania:
biegnij/ukryj się /walcz, wraz z symulacją ewakuacji ze strefy ryzyka,
włączając sytuację z „ aktywnym strzelcem, kierowcą, nożownikiem”
Przygotowanie na kontakt i współpracę z oddziałami antyterrorystycznymi
interweniującymi w strefie zagrożenia
Opcjonalny warsztat „ aktywny kontakt „ – symulacja działania
w sytuacji zakładnikami”

W ramach programu Bezpieczny Podróżnik organizujemy
warsztaty, w których uczestnicy przygotowują się, by stawić
czoło zagrożeniom, które mogą stanąć na ich drodze
w czasie podróży, na lotnisku czy na wieczornym spacerze
promenadą lub po prostu na co dzień, w banku lub centrum
handlowym. Uczestnicy poznają techniki ewakuacji, nauczą
się jak szukać schronienia w bezpośrednim kontakcie
zgodnie z systemem - Run/Hide/Fight. Nasz program
przygotowuje uczestników na sytuacje przetrwania w trud-
nych warunkach i na kontakt ze służbami, które podejmują
interwencje w strefie zagrożenia.

Tematy szkolenia:

UCIEKAJ/UKRYJ SIĘ/
WALCZ (W PODRÓŻY)
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WALCZUKRYJ SIĘUCIEKAJ

UCIEKAJ

UKRYJ SIĘ

WALCZ

MIEJ PLAN UCIECZKI

STARAJ SIĘ BYĆ Z DALA
OD STRZELAJĄCEGO

DZIAŁAJ
ZDECYDOWANIE

OBEZWŁADNIJ
STRZELAJĄCEGO

RZUCAJ
PRZEDMIOTAMI

KRZYCZ
IWZYWAJ POMOCY

ZAMKNIJ DRZWI
I ZBLOKUJ JE MEBLAMI

ZACHOWAJ MIEJSCE
DO PORUSZANIA SIĘ

WYCISZ TELEFON ZACHOWAJ CISZĘ

EWAKUUJ SIĘ ZOSTAWZBĘDNE RZECZY POMÓŻ INNYM NIE PRZENOŚ RANNYCH

WALCZ TYLKO
W OSTATECZNOŚCI

BĄDŹ PRZYGOTOWANY
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JAZDA
CZOŁGIEM

Przykładowa lista atrakcji:

Lot na linach pod helikopterem – lot w dół dla odważnych
Doświadcz prawdziwego szkolenia SERE (przetrwanie, unikanie, opór w niewoli
oraz ucieczka) dla pilotów i służb dyplomatycznych, odbywającego się w górskim
parku narodowym.
Weź udział w prawdziwym kursie przetrwania dla pilotów
Spróbuj skoków spadochronowych i akrobacji spadochronowych
Jazda czołgiem



Znudzony jazdą po autostradzie – wypróbuj naszą propozycję
jazdy off-road
Dla tych, którzy kochają wędrówki po górach mamy szeroki wybór
szkoleń i pokazów na wysokości
Podróż Polish Vodka Adventure – to podróż pełna doświadczeń
i smaków
………….ty nam powiedz! 4
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POWIELO
GODZINNYCH
SZKOLENIACH

Jesteśmy profesjonalistami w dziedzinie zajęć
ekstremalnych i ekstremalnego spędzania wolnego
czasu! Uzupełnieniem naszych szkoleń jest wspaniała
rozrywka z zastrzykiem adrenaliny. Pomyśl o swoim
ekstremalnym marzeniu - a my je bezpiecznie spełnimy!

Nasze zajęcia mogą być wspaniałym pomysłem na
podarunek, zawodami o puchar Prezesa lub oryginalnym
sposobem na spędzenie wieczoru panieńskiego lub
kawalerskiego!

POMARZ
O CZYMŚ

EKSTREMALNYM
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BIZNESOWE

D
O
R
A
D

T
WO

A. DORADZTWOBIZNESOWE
– BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PODRÓŻY
KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

B. SZKOLENIE – BEZPIECZEŃSTWO
INFORMACYJNE

Przeznaczone jest dla kierownictwa i kadry

kierowniczej, kurs obejmuje tematy związa-

ne z potencjalnym niebezpieczeństwem

w podróży służbowej, ma na celu prewen-

cję i to, w jaki sposób reagować w trudnych

i kryzysowych sytuacjach, jeśli pracownik

znajdzie się w sytuacji zagrożenia przestęp-

stwem, terroryzmem, a nawet porwaniem.

Najlepsze w związku z zagrożeniem

bezpieczeństwa informacyjnego, ma na

celu analizę potencjalnych zagrożeń takich

jak nielegalne przejęcie danych lub

informacji, następnie skupia się na

wykorzystywanychmetodach i taktyce oraz

na zaleceniach dotyczących odpowiedniej

reakcji na zagrożenia i czynnościach

śledczych dotyczących obecnego i przy-

szłego bezpieczeństwa.



To szkolenie przedstawia metody używane przez obce siły specjalne do

zdobywania informacji i w inwigilacji.Wykorzystujemy szczegółowe przykłady

działania , abywskazaćmożliwe czynności innych służbwraz z planowaniem

etapów, rozkazów i wdrażaniem ich, ukazaniem tego, jak służby działają

przeciwko określonym ludziom, organizacjom i państwom.

Wszystkie tematy szkolenia omawiane są na przykładach z zarezerwo-

wanym czasem na dyskusję. Kurs pojedynczy trwa 5h włączając w to krótkie

przerwy

doświadczeni oficerowie – emerytowani funkcjonariusze agencji rządowych

posiadający doświadczenie w przeciwdziałaniu korupcji i przestępstwom

gospodarczym byli żołnierze, z doświadczeniem w działaniach anty-

terrorystycznych i misjach zagranicznych
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C. SZKOLENIE - METODY PRACY
SŁUŻB SPECJALNYCH

niebezpieczeństwo
w biznesie

5
SZKOLENIE PROWADZĄ:
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SZKOLENIE

6

ŁĄCZONEDLA
POCZĄT

YCH

Kaliber: 9 Para / 50 sztuk:
- 23 Rem 50 rund

Broń: 9 Para 10 rund.
Wybierz pistolet, 6 rund: 357 Mag
Rewolwer S&W; 5 rund: 223 Rem
Karabin AR15; 5 rund: 7,62x39
Karabin AKM; 5 rund: 12
ShotgunWinchester; 1 slug: 300
Win Mag
Sniper rifle Savage 110 BA

Serwis cateringowy: pieczone kiełbaski i szynka, pikle, alkohol
o różnych smakach – Ilove Polish Vodka, chleb wiejski, sery itp.

Na specjalne życzenie: pieczony dzik

STRZELANIE:

Oferujemymożliwość
strzelania z innej broni
(zobacz tabela)
– za dodatkową opłatą

OPCJONALNIE:

SZKOLENIEWZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA: K

U
J
Ą
C

W ramach tego programu
organizujemywarsztaty, w któ-
rych uczestnicy przygotowują
się, aby stawić czoło zagro-
żeniom, które mogą stanąć na
ich drodze w czasie podróży,
na lotnisku czy na wieczor-
nym spacerze promenadą lub
na co dzień, w banku lub
centrum handlowym. Uczest-
nicy poznają techniki ewaku-
acji, nauczą się jak szukać
schronienia w bezpośrednim
kontakcie zgodnie z syste-
mem - Run/Hide/Fight.
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NASZ
WYJĄTKOWY
POLSKI
ORGANICZNY
CATERING

7

Serwis
cateringowy:

pieczone kiełbaski i szyn-
ka, pikle, alkoholo różnych
smakach – Ilove Polish
Vodka, chleb wiejski,
sery itp.
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8

NASZA

ICA
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CZ P-07 KADET

Glock 17

Walther P99

Beretta 92FS

CZ Shadow 2

1911

S&W 36

S&W 686 Target Champion

Mossberg MVP

Savage 110 BA Stealth

Winchester SXP

UZI

S&WMP 15

AK 47

M4
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9

NASZ
ARSENAŁ

Carl Gustaf M96

Mosin 91 / 30

CZ 455 American
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Wyślij wymagane dokumenty na adres email:

contact@observersecurity.com
wraz z opłatą

Jak dokonać opłaty?

Uwaga!
Nie akceptujemy wpłat kartą kredytową

Wymagamy kwoty w wysokości 20% bezzwrotnej zaliczki w Euro
w ciągu siedmiu dni od dnia powiadomienia nas o akceptacji szkolenia



Rejestracja na stronie
observersecurity.com

wybierz rodzaj
kursu

zapłać
za kurs
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OPŁATA
KTÓRĄ JESTEŚ

1
0

ZAINTERESOWANY

Pozostała kwota do zapłatymusi być uiszczona przelewem bankowym
najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu.

Wszystkich płatności należy dokonywać na następujące konto:

EURO 49 1240 3608 1978 0010 8669 2040

PL ZŁ 75 1240 3608 1111 0010 8669 2242



contact@observersecurity.com

OBS E RV E R S E CUR I T Y GROUP

www.observersecurity.com


