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Harmonogram szkolenia 

"Ochrona osób i mienia" 
 w projekcie „Droga do zatrudnienia” 

 

termin realizacji 16.07.2020 – 10.09.2020 

 

Miejsce realizacji: Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku, 

 ul. 11 Listopada 24, Ełk 

Data Godziny zajęć Temat Prowadzący Sala 

16.07.2020 

Czwartek  

5h 

15.30 – 17.00 

Wybrane zagadnienia psychologii, 

etyka w wykonywaniu pracy 

związanej z ochrona osób i mienia 

B. Rusewicz 13 
17.05 – 18.35 

Profile zachowań ludzkich- typy 

osobowości, cz.1 

18.40 – 19.25 

 Style komunikacyjne a style 

zachowań vs etyczne normy 

postepowania ( uczciwość, 

rzetelnośc, profesjonalizm) 

17.07.2020 

Piątek  

5h 

15.30 – 17.00 
Zasady bezpiecznego obchodzenia 

się z bronią palną 

Wyszkolenie 

strzeleckie 
13 17.05 – 18.35 

Działanie, przeznaczenie 

i charakterystyki techniczne 

pistoletu, rewolweru, pistoletu 

maszynowego, karabinka oraz 

strzelby gładkolufowej na 

wybranych przykładach. 

18.40 – 19.25 
Rozkładanie i składanie wybranych 

egzemplarzy broni palnej. 

18.07.2020 

Sobota  

10h 

8.00 – 9.30 

Podstawy walki w parterze 

 pady i przewroty w walce 

wręcz; 

sprowadzanie do parteru z 

wykorzystaniem: podcięć, chwytów 

za głowę lub nogi; 

R. Milewski  

Sala 

gimna

styczn

a 

ZSnr1 

9.40 – 11.10 

Podstawy walki w parterze 

 pady i przewroty w walce 

wręcz; 

sprowadzanie do parteru z 

wykorzystaniem: podcięć, chwytów 

za głowę lub nogi; 

11.20 – 12.50 

Podstawy walki w parterze 

 pady i przewroty w walce 

wręcz; 

sprowadzanie do parteru z 

wykorzystaniem: podcięć, chwytów 
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za głowę lub nogi; 

13.20 – 14.50 

Podstawy walki w parterze 

 pady i przewroty w walce 

wręcz; 

sprowadzanie do parteru z 

wykorzystaniem: podcięć, chwytów 

za głowę lub nogi; 

15.00 – 16.30 

Podstawy walki w parterze 

 pady i przewroty w walce 

wręcz; 

sprowadzanie do parteru z 

wykorzystaniem: podcięć, chwytów 

za głowę lub nogi; 

19.07.2020 

Niedziela  

10h 

8.00 – 9.30 

Wybrane zagadnienia prawa 

cywilnego i prawa pracy 

Pojęcie prawa cywilnego i prawa 

pracy 

G. Dołęgowski 13 

9.40 – 11.10 

Zdolność prawna i zdolność do 

czynności prawnych 

Pojęcie osoby fizycznej i osoby 

prawnej 

11.20 – 12.50 

Własność i posiadanie oraz ich 

ochrona prawna 

Czyny niedozwolone. 

13.20 – 14.50 

Odpowiedzialność cywilna 

pracownika ochrony 

Pojęcie pracownika i pracodawcy 

15.00 – 16.30 

Umowa o pracę, umowy 

cywilnoprawne 

Obowiązki pracodawcy i 

pracodawcy 

22.07 

Środa  

5h 

15.30 – 17.00 

Stres, emocje - metody radzenia 

sobie w sytuacjach trudnych.  

Prawo do godności człowieka a 

środki przymusu bezpośredniego 

B. Rusewicz 13 

17.05 – 18.35 

Odpowiedzialność porządkowa 

i materialna pracownika 

Czas pracy 
G. Dołęgowski 13 

18.40 – 19.25 Roszczenia ze stosunku pracy 

23.07.2020 

Czwartek  

5h 

15.30 – 17.00 

Definicje ustawowe 

Obszary, obiekty i urządzenia 

podlegające obowiązkowej ochronie 

G. Dołęgowski 13 

17.05 – 18.35 

Obszary, obiekty i urządzenia 

podlegające obowiązkowej ochronie 

Zasady sporządzania planu ochrony 

jednostki i tryb jego uzgadniania 
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18.40 – 19.25 
Zasady sporządzania planu ochrony 

jednostki i tryb jego uzgadniania 

24.07.2020 

Piątek  

5h 

15.30 – 17.00 

Wewnętrzne służby ochrony – 

zasady i tryb tworzenia, struktura 

organizacyjna, zakres działania, 

sposób prowadzenia dokumentacji 

ochronnej, uzbrojenie, wyposażenie 

i umundurowanie 

G. Dołegowski 13 
17.05 – 18.35 

Zasady prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie usług 

ochrony osób i mienia:  

1) ustawa o swobodzie działalności 

gospodarczej;  

2) Kodeks spółek handlowych 

18.40 – 19.25 

Tryb uzyskiwania wpisu na listę 

kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej z uwzględnieniem 

wymagań kwalifikacyjnych 

dotyczących pracowników ochrony 

25.07.2020 

Sobota 

10h 

8.00 – 9.30 

Przyczyny zamachu na osobę. 

- zjawiska wymuszające stosowanie 

ochrony osobistej, 

-definicja terroryzm, 

- definicja- ochrona osób, 

- definicja- zamach, 

- formy ochrony osób, 

- przyczyny zamachów na osoby, 

- fazy przygotowania zamachu, 

- charakterystyka zamachowa. 

A. Hasulak 13 

9.40 – 11.10 

Przyczyny zamachu na osobę. 

- zjawiska wymuszające stosowanie 

ochrony osobistej, 

-definicja terroryzm, 

- definicja- ochrona osób, 

- definicja- zamach, 

- formy ochrony osób, 

- przyczyny zamachów na osoby, 

- fazy przygotowania zamachu, 

- charakterystyka zamachowa. 

11.20 – 12.50 

Przyczyny zamachu na osobę. 

- zjawiska wymuszające stosowanie 

ochrony osobistej, 

-definicja terroryzm, 

- definicja- ochrona osób, 

- definicja- zamach, 

- formy ochrony osób, 
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- przyczyny zamachów na osoby, 

- fazy przygotowania zamachu, 

- charakterystyka zamachowa. 

13.20 – 14.50 

Przyczyny zamachu na osobę. 

- zjawiska wymuszające stosowanie 

ochrony osobistej, 

-definicja terroryzm, 

- definicja- ochrona osób, 

- definicja- zamach, 

- formy ochrony osób, 

- przyczyny zamachów na osoby, 

- fazy przygotowania zamachu, 

- charakterystyka zamachowa. 

15.00 – 16.30 

Przyczyny zamachu na osobę. 

- zjawiska wymuszające stosowanie 

ochrony osobistej, 

-definicja terroryzm, 

- definicja- ochrona osób, 

- definicja- zamach, 

- formy ochrony osób, 

- przyczyny zamachów na osoby, 

- fazy przygotowania zamachu, 

- charakterystyka zamachowa. 

26.07.2020 

Niedziela  

10h 

8.00 – 9.30 

Tryb uzyskiwania wpisu na listę 

kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej z uwzględnieniem 

wymagań kwalifikacyjnych 

dotyczących pracowników ochrony 

Uprawnienia i obowiązki 

pracowników ochrony przy realizacji 

zadań ochrony osób i mienia. 

G. Dołęgowski 13 

9.40 – 11.10 

Uprawnienia i obowiązki 

pracowników ochrony przy realizacji 

zadań ochrony osób i mienia. 

Zasady, przypadki i warunki użycia 

lub wykorzystania środków 

przymusu bezpośredniego lub broni 

palnej oraz czynności poprzedzające 

użycie lub wykorzystanie środków 

przymusu bezpośredniego lub broni 

palnej i czynności następujące po 

użyciu lub wykorzystaniu środków 

przymusu bezpośredniego lub broni 

palnej 

11.20 – 12.50 
Zasady, przypadki i warunki użycia 

lub wykorzystania środków 
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przymusu bezpośredniego lub broni 

palnej oraz czynności poprzedzające 

użycie lub wykorzystanie środków 

przymusu bezpośredniego lub broni 

palnej i czynności następujące po 

użyciu lub wykorzystaniu środków 

przymusu bezpośredniego lub broni 

palnej 

Ograniczenia w ochronie osób 

wynikające z ustawy o ochronie osób 

i mienia 

13.20 – 14.50 

Ograniczenia w ochronie osób 

wynikające z ustawy o ochronie osób 

i mienia 

Uprawnienia kontrolne organu 

koncesyjnego wynikające z ustawy 

o swobodzie działalności 

gospodarczej i ustawy o ochronie 

osób i mienia 

15.00 – 16.30 

Uprawnienia kontrolne organu 

koncesyjnego wynikające z ustawy 

o swobodzie działalności 

gospodarczej i ustawy o ochronie 

osób i mienia 

Zakres i tryb sprawowania przez 

Policję, Straż Graniczną i Ministra 

Obrony Narodowej nadzoru nad 

specjalistycznymi uzbrojonymi 

formacjami ochronnymi 

29.07.2020 

Środa  

5h 

15.30 – 17.00 
Sposoby ładowania, przejrzenia oraz 

rozładowania broni palnej. 
Wyszkolenie 

strzeleckie 
13 17.05 – 18.35 Sposoby przekazywania broni palnej. 

18.40 – 19.25 
Rozkładanie i składanie wybranych 

egzemplarzy broni palnej. 

30.07.2020 

Czwartek  

5h 

15.30 – 17.00 

Przyczyny zamachu na osobę. 

- zjawiska wymuszające stosowanie 

ochrony osobistej, 

-definicja terroryzm, 

- definicja- ochrona osób, 

- definicja- zamach, 

- formy ochrony osób, 

- przyczyny zamachów na osoby, 

- fazy przygotowania zamachu, 

- charakterystyka zamachowa. 

A. H

Hasulak 
13 

17.05 – 18.35 
Przyczyny zamachu na osobę. 

- zjawiska wymuszające stosowanie 
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ochrony osobistej, 

-definicja terroryzm, 

- definicja- ochrona osób, 

- definicja- zamach, 

- formy ochrony osób, 

- przyczyny zamachów na osoby, 

- fazy przygotowania zamachu, 

- charakterystyka zamachowa. 

18.40 – 19.25 

Przyczyny zamachu na osobę. 

- zjawiska wymuszające stosowanie 

ochrony osobistej, 

-definicja terroryzm, 

- definicja- ochrona osób, 

- definicja- zamach, 

- formy ochrony osób, 

- przyczyny zamachów na osoby, 

- fazy przygotowania zamachu, 

- charakterystyka zamachowa. 

31.07.2020 

Piątek  

5h 

15.30 – 17.00 

Metody i etapy ataków na osoby oraz 

używane środki. 

- przestępstwa przeciwko życiu i 

zdrowiu, 

- definicja - niebezpieczne narzędzie, 

- metody ataków na osoby. 

A. H

Hasulak 
13 17.05 – 18.35 

Metody i etapy ataków na osoby oraz 

używane środki. 

- przestępstwa przeciwko życiu i 

zdrowiu, 

- definicja - niebezpieczne narzędzie, 

- metody ataków na osoby. 

18.40 – 19.25 

Metody i etapy ataków na osoby oraz 

używane środki. 

- przestępstwa przeciwko życiu i 

zdrowiu, 

- definicja - niebezpieczne narzędzie, 

- metody ataków na osoby. 

01.08.2020 

Sobota  

10h 

8.00 – 9.30 

Dźwignie, chwyty i punkty 

wrażliwe.   

 chwyty transportowe – 

dźwignie na stawy kończyn górnych; 

 uwalnianie się z chwytów, 

obchwytów i duszeń; 

miejsca wrażliwe na ciele człowieka 

i sposoby obezwładniania. 

R. Milewski 

Sala 

gimna

styczn

a 

ZSnr 

1 

9.40 – 11.10 
Dźwignie, chwyty i punkty 

wrażliwe.   
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 chwyty transportowe – 

dźwignie na stawy kończyn górnych; 

 uwalnianie się z chwytów, 

obchwytów i duszeń; 

miejsca wrażliwe na ciele człowieka 

i sposoby obezwładniania. 

11.20 – 12.50 

Dźwignie, chwyty i punkty 

wrażliwe.   

 chwyty transportowe – 

dźwignie na stawy kończyn górnych; 

 uwalnianie się z chwytów, 

obchwytów i duszeń; 

miejsca wrażliwe na ciele człowieka 

i sposoby obezwładniania. 

13.20 – 14.50 

Dźwignie, chwyty i punkty 

wrażliwe.   

 chwyty transportowe – 

dźwignie na stawy kończyn górnych; 

 uwalnianie się z chwytów, 

obchwytów i duszeń; 

miejsca wrażliwe na ciele człowieka 

i sposoby obezwładniania. 

15.00 – 16.30 

Dźwignie, chwyty i punkty 

wrażliwe.   

 chwyty transportowe – 

dźwignie na stawy kończyn górnych; 

 uwalnianie się z chwytów, 

obchwytów i duszeń; 

miejsca wrażliwe na ciele człowieka 

i sposoby obezwładniania. 

02.08.2020 

Niedziela  

10h 

8.00 – 9.30 

Zakres i tryb sprawowania przez 

Policję, Straż Graniczną i Ministra 

Obrony Narodowej nadzoru nad 

specjalistycznymi uzbrojonymi 

formacjami ochronnymi 

Zakres pojęcia ochrona mienia 

G. Dołęgowski 13 

9.40 – 11.10 
Zakres pojęcia ochrona mienia 

Ochrona obiektu. 

11.20 – 12.50 
Ochrona obiektu. 

Cel ochrony i rodzaje zagrożeń 

13.20 – 14.50 
Cel ochrony i rodzaje zagrożeń 

Formy wykonywania zadań ochrony 

15.00 – 16.30 

Formy wykonywania zadań ochrony 

Zadania i obowiązki pracownika 

ochrony w związku z:  

a) kontrolą ruchu osobowego,  
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b) kontrolą ruchu materiałowego,  

c) ujęciem sprawcy przestępstwa lub 

wykroczenia,  

d) zaistnieniem: przestępstwa, 

wykroczenia, pożaru, wybuchu, 

awarii, katastrofy, skażenia, zamachu 

terrorystycznego, z uwzględnieniem 

zasad i sposobów ewakuacji osób 

poszkodowanych,  

e) ochroną informacji niejawnych,  

f) ochroną danych osobowych; 

05.08.2020 

Środa  

5h 

15.30 – 17.00 
Pamięć – rodzaje, techniki 

zapamiętywania 

B. R

Rusewicz 
13 17.05 – 18.35 

Skuteczna komunikacja,  style i 

kanały negocjacyjne i renegocjacje 

Typy zachowań  ludzkich- budowa 

portretu pamięciowego cz.2 

18.40 – 19.25 
Typy zachowań  ludzkich- budowa 

portretu pamięciowego cz.2 

07.08.2020 

Piątek  

5h 

15.30 – 17.00 Zasady oddania celnego strzału. 

Wyszkolenie 

strzeleckie 
13 

17.05 – 18.35 
Zjawisko strzału i budowa amunicji 

strzeleckiej. 

18.40 – 19.25 
Rozkładanie i składanie wybranych 

egzemplarzy broni palnej. 

08.08.2020 

Sobota  

10h 

8.00 – 9.30 

Zadania i obowiązki pracownika 

ochrony w związku z:  

a) kontrolą ruchu osobowego,  

b) kontrolą ruchu materiałowego,  

c) ujęciem sprawcy przestępstwa lub 

wykroczenia,  

d) zaistnieniem: przestępstwa, 

wykroczenia, pożaru, wybuchu, 

awarii, katastrofy, skażenia, zamachu 

terrorystycznego, z uwzględnieniem 

zasad i sposobów ewakuacji osób 

poszkodowanych,  

e) ochroną informacji niejawnych,  

f) ochroną danych osobowych; 

Specyfika ochrony sprawowanej 

przez grupę interwencyjną 

G. Dołęgowski 13 

9.40 – 11.10 

Specyfika ochrony sprawowanej 

przez grupę interwencyjną 

Ochrona transportowanych wartości 

pieniężnych. 

11.20 – 12.50 
Ochrona transportowanych wartości 

pieniężnych. 
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Tryb i warunki wykonywania 

transportu wartości pieniężnych, 

konwojowanego transportu wartości 

pieniężnych i transportu 

podlegającego obowiązkowej 

ochronie realizowanych przez 

specjalistyczną uzbrojoną formację 

ochronną 

13.20 – 14.50 

Tryb i warunki wykonywania 

transportu wartości pieniężnych, 

konwojowanego transportu wartości 

pieniężnych i transportu 

podlegającego obowiązkowej 

ochronie realizowanych przez 

specjalistyczną uzbrojoną formację 

ochronną 

Obowiązki osób wchodzących 

w skład transportu wartości 

pieniężnych i konwojowanego 

transportu wartości pieniężnych 

15.00 – 16.30 

Obowiązki osób wchodzących 

w skład transportu wartości 

pieniężnych i konwojowanego 

transportu wartości pieniężnych 

Organizacja i  zasady ochrony 

transportu wartości pieniężnych 

wykonywanego przy użyciu i  bez 

użycia środków transportu 

09.08.2020 

Niedziela 

10h 

8.00 – 9.30 

Techniki posługiwania się pałką, 

kajdankami oraz innymi 

przedmiotami stosowanymi do 

obezwładniania. 

 techniki zakładania kajdanek 

i obszukiwania osób; 

 posługiwanie się pałką 

służbową; 

 techniki posługiwania się 

przedmiotem przeznaczonym do 

obezwładniania osób za pomocą 

energii elektrycznej; 

techniki stosowania chemicznych 

środków obezwładniających w 

postaci ręcznych miotaczy substancji 

obezwładniających; 

R. Milewski  

Sala 

gimna

styczn

a 

ZSnr1 

9.40 – 11.10 
Techniki posługiwania się pałką, 

kajdankami oraz innymi 
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przedmiotami stosowanymi do 

obezwładniania. 

 techniki zakładania kajdanek 

i obszukiwania osób; 

 posługiwanie się pałką 

służbową; 

 techniki posługiwania się 

przedmiotem przeznaczonym do 

obezwładniania osób za pomocą 

energii elektrycznej; 

techniki stosowania chemicznych 

środków obezwładniających w 

postaci ręcznych miotaczy substancji 

obezwładniających; 

11.20 – 12.50 

Techniki posługiwania się pałką, 

kajdankami oraz innymi 

przedmiotami stosowanymi do 

obezwładniania. 

 techniki zakładania kajdanek 

i obszukiwania osób; 

 posługiwanie się pałką 

służbową; 

 techniki posługiwania się 

przedmiotem przeznaczonym do 

obezwładniania osób za pomocą 

energii elektrycznej; 

techniki stosowania chemicznych 

środków obezwładniających w 

postaci ręcznych miotaczy substancji 

obezwładniających; 

13.20 – 14.50 

Techniki posługiwania się pałką, 

kajdankami oraz innymi 

przedmiotami stosowanymi do 

obezwładniania. 

 techniki zakładania kajdanek 

i obszukiwania osób; 

 posługiwanie się pałką 

służbową; 

 techniki posługiwania się 

przedmiotem przeznaczonym do 

obezwładniania osób za pomocą 

energii elektrycznej; 

techniki stosowania chemicznych 

środków obezwładniających w 

postaci ręcznych miotaczy substancji 

obezwładniających; 
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15.00 – 16.30 

Techniki posługiwania się pałką, 

kajdankami oraz innymi 

przedmiotami stosowanymi do 

obezwładniania. 

 techniki zakładania kajdanek 

i obszukiwania osób; 

 posługiwanie się pałką 

służbową; 

 techniki posługiwania się 

przedmiotem przeznaczonym do 

obezwładniania osób za pomocą 

energii elektrycznej; 

techniki stosowania chemicznych 

środków obezwładniających w 

postaci ręcznych miotaczy substancji 

obezwładniających; 

14.08.2020 

Piątek  

5h 

15.30 – 17.00 
Techniki posługiwania się bronią 

palną:  

1) techniki szybkiego sięgania po 

broń palną;  

2) przyjmowanie postaw 

strzeleckich, przemieszczanie się 

i zwroty z bronią palną;  

3) techniki zmiany magazynka. 

Wyszkolenie 

strzeleckie 
13 

17.05 – 18.35 

18.40 – 19.25 

19.08..2020 

Środa  

5h 

15.30 – 17.00 

Przyczyny i objawy zacięcia się 

broni palnej, sposoby usuwania 

niesprawności. 
Wyszkolenie 

strzeleckie 
13 

17.05 – 18.35 
Zasady bezpiecznego zachowania się 

na strzelnicy. 

18.40 – 19.25 
Rozkładanie i składanie wybranych 

egzemplarzy broni palnej. 

20.08.2020 

Czwartek  

5h 

15.30 –

 17.00 

Metody i etapy ataków na osoby oraz 

używane środki. 

- przestępstwa przeciwko życiu i 

zdrowiu, 

- definicja - niebezpieczne narzędzie, 

- metody ataków na osoby. 

A.Hasulak 13 

17.05 – 18.35 

Metody i etapy ataków na osoby oraz 

używane środki. 

- przestępstwa przeciwko życiu i 

zdrowiu, 

- definicja - niebezpieczne narzędzie, 

- metody ataków na osoby. 

18.40 – 19.25 

Metody i etapy ataków na osoby oraz 

używane środki. 

- przestępstwa przeciwko życiu i 
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zdrowiu, 

- definicja - niebezpieczne narzędzie, 

- metody ataków na osoby. 

21.08.2020 

Piątek  

5h 

15.30 – 17.00 

Metody i etapy ataków na osoby oraz 

używane środki. 

- przestępstwa przeciwko życiu i 

zdrowiu, 

- definicja - niebezpieczne narzędzie, 

- metody ataków na osoby. 

A.Hasulak 13 17.05 – 18.35 

Metody i etapy ataków na osoby oraz 

używane środki. 

- przestępstwa przeciwko życiu i 

zdrowiu, 

- definicja - niebezpieczne narzędzie, 

- metody ataków na osoby. 

18.40 – 19.25 

Metody i etapy ataków na osoby oraz 

używane środki. 

- przestępstwa przeciwko życiu i 

zdrowiu, 

- definicja - niebezpieczne narzędzie, 

- metody ataków na osoby. 

22.08.2020 

Sobota  

10h 

8.00 – 9.30 

Założenia taktyczne 

przeciwdziałania atakom. 

- rozpoznanie i analiza zagrożeń, 

- wykrywanie obserwacji, 

- ubiór i wyposażenie pracownika 

ochrony. 

A.Hasulak 13 

9.40 – 11.10 

Założenia taktyczne 

przeciwdziałania atakom. 

- rozpoznanie i analiza zagrożeń, 

- wykrywanie obserwacji, 

- ubiór i wyposażenie pracownika 

ochrony. 

11.20 – 12.50 

Założenia taktyczne 

przeciwdziałania atakom. 

- rozpoznanie i analiza zagrożeń, 

- wykrywanie obserwacji, 

- ubiór i wyposażenie pracownika 

ochrony. 

13.20 – 14.50 

Założenia taktyczne 

przeciwdziałania atakom. 

- rozpoznanie i analiza zagrożeń, 

- wykrywanie obserwacji, 

- ubiór i wyposażenie pracownika 

ochrony. 

15.00 – 16.30 Organizacja grupy ochronnej                       
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- 

- elementy (sekcje) zespołu ochrony 

osobistej i ich zadania, 

-taktyka ochrony w obiekcie, 

- taktyka ochrony w miejscu 

publicznym. 

23.08.2020 

Niedziela  

10h 

8.00 – 9.30 

Obrona przed atakami z użyciem 

narzędzi i przedmiotów. 

 obrona przed atakami nożem 

lub niebezpiecznym przedmiotem; 

 obrona przed atakiem bronią 

palną; 

podstawowe techniki posługiwania 

się bronią palną w walce. 

R. Milewski 

Sala 

gimna

styczn

a 

ZSnr1 

9.40 – 11.10 

Obrona przed atakami z użyciem 

narzędzi i przedmiotów. 

 obrona przed atakami nożem 

lub niebezpiecznym przedmiotem; 

 obrona przed atakiem bronią 

palną; 

podstawowe techniki posługiwania 

się bronią palną w walce. 

11.20 – 12.50 

Obrona przed atakami z użyciem 

narzędzi i przedmiotów. 

 obrona przed atakami nożem 

lub niebezpiecznym przedmiotem; 

 obrona przed atakiem bronią 

palną; 

podstawowe techniki posługiwania 

się bronią palną w walce. 

13.20 – 14.50 

Obrona przed atakami z użyciem 

narzędzi i przedmiotów. 

 obrona przed atakami nożem 

lub niebezpiecznym przedmiotem; 

 obrona przed atakiem bronią 

palną; 

podstawowe techniki posługiwania 

się bronią palną w walce. 

15.00 – 16.30 

Obrona przed atakami z użyciem 

narzędzi i przedmiotów. 

 obrona przed atakami nożem 

lub niebezpiecznym przedmiotem; 

 obrona przed atakiem bronią 

palną; 

podstawowe techniki posługiwania 

się bronią palną w walce. 
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26.08.2020 

Środa  

5h 

15.30 – 17.00 

Organizacja i  zasady ochrony 

transportu wartości pieniężnych 

wykonywanego przy użyciu i  bez 

użycia środków transportu 

Organizacja i zasady ochrony 

konwojowanego transportu wartości 

pieniężnych 
G. Dołęgowski 13 

17.05 – 18.35 

Organizacja i zasady ochrony 

konwojowanego transportu wartości 

pieniężnych 

Rodzaje zagrożeń 

18.35 – 19.25 Rodzaje zagrożeń 

27.08.2020 

Czwartek  

5h 

15.30 – 17.00 

Prowadzenie dokumentacji 

związanej z konwojowanym 

transportem wartości pieniężnych 

G.Dołęgowski 13 

17.05 – 18.35 

Ogólne wymogi prawne dotyczące 

urządzeń, pojemników, pomieszczeń 

lub bankowozów służących do 

przechowywania lub transportowania 

wartości pieniężnych 

18.35 – 19.25 

Ogólne wymogi prawne dotyczące 

urządzeń, pojemników, pomieszczeń 

lub bankowozów służących do 

przechowywania lub transportowania 

wartości pieniężnych 

28.08.2020 

Piątek  

5h 

15.30 – 17.00 
Strzelanie przygotowawcze i szkolne 

z broni palnej. 

Wyszkolenie 

strzeleckie 

 

Strzel

nica 
17.05 – 18.35 

18.35 – 19.25 

29.08.2020 

Sobota  

10h 

8.00 – 9.30 

Współdziałanie pracowników 

ochrony w interwencji 

 techniki usuwania z pojazdu 

osoby stawiającej opór czynny; 

współdziałanie pracowników 

ochrony w różnych sytuacjach 

taktycznych. 

R. Milewski 

Sala 

gimna

styczn

a 

ZSnr1 
9.40 – 11.10 

Współdziałanie pracowników 

ochrony w interwencji 

 techniki usuwania z pojazdu 

osoby stawiającej opór czynny; 

współdziałanie pracowników 

ochrony w różnych sytuacjach 

taktycznych. 

11.20 – 12.50 

Współdziałanie pracowników 

ochrony w interwencji 

 techniki usuwania z pojazdu 

osoby stawiającej opór czynny; 
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współdziałanie pracowników 

ochrony w różnych sytuacjach 

taktycznych. 

13.20 – 14.50 

Współdziałanie pracowników 

ochrony w interwencji 

 techniki usuwania z pojazdu 

osoby stawiającej opór czynny; 

współdziałanie pracowników 

ochrony w różnych sytuacjach 

taktycznych. 

15.00 – 16.30 

Współdziałanie pracowników 

ochrony w interwencji 

 techniki usuwania z pojazdu 

osoby stawiającej opór czynny; 

współdziałanie pracowników 

ochrony w różnych sytuacjach 

taktycznych. 

30.08.2020 

Niedziela  

10h 

8.00 – 9.30 

Organizacja grupy ochronnej                        

- elementy (sekcje) zespołu ochrony 

osobistej i ich zadania, 

-taktyka ochrony w obiekcie, 

- taktyka ochrony w miejscu 

publicznym. 

 

A.Hasulak 13 

9.40 – 11.10 

Organizacja grupy ochronnej                        

- elementy (sekcje) zespołu ochrony 

osobistej i ich zadania, 

-taktyka ochrony w obiekcie, 

- taktyka ochrony w miejscu 

publicznym. 

 

11.20 – 12.50 

Organizacja grupy ochronnej                        

- elementy (sekcje) zespołu ochrony 

osobistej i ich zadania, 

-taktyka ochrony w obiekcie, 

- taktyka ochrony w miejscu 

publicznym. 

 

Przepisy ogólne dotyczące imprezy 

masowej. 

- rodzaje imprez masowych, 

- czas trwania imprezy masowej, 

- liczba miejsc dla osób na imprezie 

masowej, 

- organizator imprezy masowej, 

- regulamin obiektu, 
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- kierownik ds. bezpieczeństwa, 

- służba informacyjna, 

- służba porządkowa, 

- teren umożliwiający 

przeprowadzenie imprezy masowej, 

- zabezpieczenie imprezy masowej, 

- dokument potwierdzający 

tożsamość, 

13.20 – 14.50 

Przepisy ogólne dotyczące imprezy 

masowej. 

- rodzaje imprez masowych, 

- czas trwania imprezy masowej, 

- liczba miejsc dla osób na imprezie 

masowej, 

- organizator imprezy masowej, 

- regulamin obiektu, 

- kierownik ds. bezpieczeństwa, 

- służba informacyjna, 

- służba porządkowa, 

- teren umożliwiający 

przeprowadzenie imprezy masowej, 

- zabezpieczenie imprezy masowej, 

- dokument potwierdzający 

tożsamość, 

15.00 – 16.30 

Przepisy ogólne dotyczące imprezy 

masowej. 

- rodzaje imprez masowych, 

- czas trwania imprezy masowej, 

- liczba miejsc dla osób na imprezie 

masowej, 

- organizator imprezy masowej, 

- regulamin obiektu, 

- kierownik ds. bezpieczeństwa, 

- służba informacyjna, 

- służba porządkowa, 

- teren umożliwiający 

przeprowadzenie imprezy masowej, 

- zabezpieczenie imprezy masowej, 

- dokument potwierdzający 

tożsamość, 

02.09. 2020 

Środa  

5h 

15.30 – 17.00 

Ogólne wymogi prawne dotyczące 

urządzeń, pojemników, pomieszczeń 

lub bankowozów służących do 

przechowywania lub transportowania 

wartości pieniężnych 

Ogólne wymogi prawne dotyczące 

G. Dołęgowski 13 
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urządzeń, pojemników, pomieszczeń 

lub bankowozów służących do 

przechowywania lub transportowania 

wartości pieniężnych. 

17.05 – 18.35 

Ogólne wymogi prawne dotyczące 

urządzeń, pojemników, pomieszczeń 

lub bankowozów służących do 

przechowywania lub transportowania 

wartości pieniężnych. 

Mechaniczne i elektroniczne systemy 

zabezpieczeń:  

1) ogólne wymogi prawne dotyczące 

stosowania mechanicznych 

i elektronicznych systemów 

zabezpieczeń;  

2) rodzaje mechanicznych 

i elektronicznych systemów 

zabezpieczeń i ich rola w systemie 

ochrony obiektów;  

3) zasady obsługi mechanicznych 

i elektronicznych systemów 

zabezpieczeń. 

18.40 – 19.25 

Mechaniczne i elektroniczne systemy 

zabezpieczeń:  

1) ogólne wymogi prawne dotyczące 

stosowania mechanicznych 

i elektronicznych systemów 

zabezpieczeń;  

2) rodzaje mechanicznych 

i elektronicznych systemów 

zabezpieczeń i ich rola w systemie 

ochrony obiektów;  

3) zasady obsługi mechanicznych 

i elektronicznych systemów 

zabezpieczeń. 

03.09.2020 

Czwartek  

5h 

15.30 – 17.00 

Przepisy ogólne dotyczące imprezy 

masowej. 

- rodzaje imprez masowych, 

- czas trwania imprezy masowej, 

- liczba miejsc dla osób na imprezie 

masowej, 

- organizator imprezy masowej, 

- regulamin obiektu, 

- kierownik ds. bezpieczeństwa, 

- służba informacyjna, 

- służba porządkowa, 

A.Hasulak 13 
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- teren umożliwiający 

przeprowadzenie imprezy masowej, 

- zabezpieczenie imprezy masowej, 

- dokument potwierdzający 

tożsamość, 

17.05 – 18.35 

Przepisy ogólne dotyczące imprezy 

masowej. 

- rodzaje imprez masowych, 

- czas trwania imprezy masowej, 

- liczba miejsc dla osób na imprezie 

masowej, 

- organizator imprezy masowej, 

- regulamin obiektu, 

- kierownik ds. bezpieczeństwa, 

- służba informacyjna, 

- służba porządkowa, 

- teren umożliwiający 

przeprowadzenie imprezy masowej, 

- zabezpieczenie imprezy masowej, 

- dokument potwierdzający 

tożsamość, 

18.40 – 19.25 

Przepisy ogólne dotyczące imprezy 

masowej. 

- rodzaje imprez masowych, 

- czas trwania imprezy masowej, 

- liczba miejsc dla osób na imprezie 

masowej, 

- organizator imprezy masowej, 

- regulamin obiektu, 

- kierownik ds. bezpieczeństwa, 

- służba informacyjna, 

- służba porządkowa, 

- teren umożliwiający 

przeprowadzenie imprezy masowej, 

- zabezpieczenie imprezy masowej, 

- dokument potwierdzający 

tożsamość, 

04.09..2020 

Piątek  

5h 

15.30 – 17.00 Rozkładanie i składanie wybranych 

egzemplarzy broni palnej.  

Powtórzenie wiadomości. 

Wyszkolenie 

strzeleckie 
13 17.05 – 18.35 

18.40 – 19.25 

05.09..2020 

Sobota  

10h 

8.00 – 9.30 

Bezpieczeństwo imprezy masowej. 

- wymogi organizatora w ramach 

zapewnienia bezpieczeństwa osobom 

uczestniczących w imprezie, 

- liczebność służby porządkowej 

oraz służby informacyjnej, 

A.Hasulak 13 
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- określenie stopnia zagrożenia 

imprezy masowej (impreza masowa 

podwyższonego ryzyka) 

- obowiązki osób uczestniczących w 

imprezie masowej, 

9.40 – 11.10 

Bezpieczeństwo imprezy masowej. 

- wymogi organizatora w ramach 

zapewnienia bezpieczeństwa osobom 

uczestniczących w imprezie, 

- liczebność służby porządkowej 

oraz służby informacyjnej, 

- określenie stopnia zagrożenia 

imprezy masowej (impreza masowa 

podwyższonego ryzyka) 

- obowiązki osób uczestniczących w 

imprezie masowej, 

11.20 – 12.50 

Bezpieczeństwo imprezy masowej. 

- wymogi organizatora w ramach 

zapewnienia bezpieczeństwa osobom 

uczestniczących w imprezie, 

- liczebność służby porządkowej 

oraz służby informacyjnej, 

- określenie stopnia zagrożenia 

imprezy masowej (impreza masowa 

podwyższonego ryzyka) 

- obowiązki osób uczestniczących w 

imprezie masowej, 

13.20 – 14.50 

Bezpieczeństwo imprezy masowej. 

- wymogi organizatora w ramach 

zapewnienia bezpieczeństwa osobom 

uczestniczących w imprezie, 

- liczebność służby porządkowej 

oraz służby informacyjnej, 

- określenie stopnia zagrożenia 

imprezy masowej (impreza masowa 

podwyższonego ryzyka) 

- obowiązki osób uczestniczących w 

imprezie masowej, 

15.00 – 16.30 

Bezpieczeństwo imprezy masowej. 

- wymogi organizatora w ramach 

zapewnienia bezpieczeństwa osobom 

uczestniczących w imprezie, 

- liczebność służby porządkowej 

oraz służby informacyjnej, 

- określenie stopnia zagrożenia 

imprezy masowej (impreza masowa 
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podwyższonego ryzyka) 

- obowiązki osób uczestniczących w 

imprezie masowej, 

06.07.2020 

Niedziela 

10h 

8.00 – 9.30 

Służby porządkowe i informacyjne. 

- uprawnienia służb, 

- obowiązki służb porządkowych, 

- obowiązki służb informacyjnych, 

- zasady współpracy z innymi 

formacjami ochronnymi, 

A.Hasulak 13 

9.40 – 11.10 

Służby porządkowe i informacyjne. 

- uprawnienia służb, 

- obowiązki służb porządkowych, 

- obowiązki służb informacyjnych, 

- zasady współpracy z innymi 

formacjami ochronnymi, 

11.20 – 12.50 

Służby porządkowe i informacyjne. 

- uprawnienia służb, 

- obowiązki służb porządkowych, 

- obowiązki służb informacyjnych, 

- zasady współpracy z innymi 

formacjami ochronnymi, 

13.20 – 14.50 

Służby porządkowe i informacyjne. 

- uprawnienia służb, 

- obowiązki służb porządkowych, 

- obowiązki służb informacyjnych, 

- zasady współpracy z innymi 

formacjami ochronnymi, 

15.00 – 16.30 

Służby porządkowe i informacyjne. 

- uprawnienia służb, 

- obowiązki służb porządkowych, 

- obowiązki służb informacyjnych, 

- zasady współpracy z innymi 

formacjami ochronnymi, 

09.09.2020 

Środa  

5h 

15.30 – 17.00 
Przepisy karne dot. imprez 

masowych 

A.Hasulak 13 17.05 – 18.35 
Przepisy karne dot. imprez 

masowych 

18.40 – 19.25 
Przepisy karne dot. imprez 

masowych 

10.09.2020 

Czwartek 

5h 

15.30 – 17.00 
Przepisy karne dot. imprez 

masowych 

A.Hasulak 13 17.05 – 18.35 
Przepisy karne dot. imprez 

masowych 

18.40 – 19.25 
Przepisy karne dot. imprez 

masowych 

Przerwa obiadowa: 12.50 – 13.20             Liczba uczestników – 6 osób 


