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O NAS
W ramach współpracy dwóch firm, MIR CONSULTING oraz SPECOCHRONA mamy
przyjemność zaproponować Państwu unikalne i bardzo cenione na rynku szkolenie z
zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią palną oraz aspektów związanych z odparciem
ataków terrorystycznych – kurs przeznaczony dla osób zainteresowanych tematyką ochrony
osób i mienia.
INSTYTUT KSZTAŁCENIA „FORMA” w Suwałkach jest niepubliczną placówką kształcenia
ustawicznego. Misją Instytutu jest działanie na rzecz doskonalenia jakości edukacji. Jest
placówką oświatową otwartą na zmiany, elastyczną i nowoczesną, dążącą do ciągłego
podnoszenia poziomu nauczania. Instytut jest jednostką organizacyjną firmy doradczoszkoleniowej MIR CONSULTING działającej na rynku od 2008 roku. Dzięki naszej wiedzy i
doświadczeniu przedstawiamy możliwe ścieżki realizacji Państwa celów, doradzamy wybór
najkorzystniejszej. Współpracujemy również z wieloma specjalistami i firmami na terenie całego
kraju, co pozwala na kompleksową obsługę powierzonych nam zadań. Dbamy o budowanie
długofalowych relacji z naszymi klientami, obecnie realizowane projekty w większości są
kolejnymi wdrażanymi we współpracy z partnerami.
Firma SPECOCHRONA prowadzi najwyższej jakości szkolenia i imprezy z wyszkolenia
strzeleckiego. Oferujemy naukę strzelania z broni palnej krótkiej i długiej: bocznego zapłonu i
centralnego zapłonu. Posiadamy do dyspozycji strzelnice w całej Polsce i własny magazyn broni.
Dysponujemy bronią palną krótką np: Sig Sauer, Glock17, 19, Walther p99, CZ 75 SP - Shadow,
CZ 75 Duty, rewolwer Smitch & Wesson 686-3 i długą np: M4, MP5, KBK AKMS, AK-Kałasznikow,
strzelba Imperator, Mossberg 500, sztucer. Stosujemy innowacyjne rozwiązania praktyczne,
które stosują grupy antyterrorystyczne. Specjalistyczne Szkolenie strzeleckie ma na celu naukę
sprawnego posługiwania się bronią krótką i długą. Poziom A dedykowany jest osobom, które
chcąc opanować sztukę praktycznego posługiwania się bronią palną.

Stałe podnoszenie umiejętności własnych i swoich
pracowników przynosi zwiększenie zysków!
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DLACZEGO NALEŻY ROZWAŻYĆ UCZESTNICTWO W
KURSIE
Podstawa proponowanego kursu
W obecnych niespokojnych czasach niezwykle popularny i potrzebny stał się zawód
ochroniarza, czy pracownika służb mundurowych, w których jako podstawowy środek
bezpośredniej ochronnych stanowi broń palna. Bezpieczne posługiwanie się bronią palną, ze
względu na specyfikę, ma szczególny charakter. Moment, w którym bezpieczna sytuacja
przeradza się w śmiertelnie niebezpieczną, jest niejednokrotnie trudny do wychwycenia i mało
zauważalny, a bywa zwykle tragiczny w skutkach.

Dlaczego warto doskonalić umiejętności wykorzystywane w zawodzie
ochroniarza i służb mundurowych?
W dobie zagrożeń atakami terrorystycznymi niezwykle ważne są umiejętności identyfikowania
zagrożeń chronionych osób, obszarów, obiektów, urządzeń, transportów oraz imprez
masowych. Nieodłącznym elementem z tym związanym jest potrzeba przygotowywania planów
ochrony oraz współpracy z Policją i pozostałymi służbami mundurowymi. W czasach rozkwitu
nowoczesnych technologii niezwykle ważne w pracy jest wykorzystywanie nowoczesnej
infrastruktury technicznej i specjalistycznego oprogramowania. Kiedy mimo zastosowanych
środków zabezpieczających następuje bezpośrednie zagrożenie, wykwalifikowany pracownik
służb ochrony musi być w stanie dobyć broni i zareagować na zagrożenie. Umiejętność
prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się bronią palną opiera się w głównej mierze na
zachowaniach nawykowych. W terminologii psychologicznej tym mianem jest określana
zautomatyzowana czynność, sposób zachowania bądź reagowania, które kształtuje się w wyniku
ćwiczenia, głównie przez powtarzanie. Posiadanie zautomatyzowanych reakcji i zachowań
można wytłumaczyć, porównując je do jazdy samochodem. Dla kogoś, kto zaczyna naukę jazdy,
prowadzenie auta i większość związanych z tym czynności to działania przemyślane, planowane
i racjonalne.
Z biegiem czasu te umiejętności stają się odruchowe do tego stopnia, że tak naprawdę przestają
być kontrolowane w sposób ciągły. Wyobraźmy sobie poślizg czy pieszego, który wtargnie na
drogę. Wszystkie reakcje, które wtedy występują u doświadczonego kierowcy, są odruchowe.
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Dlaczego MY?
Uczestnicząc w naszym kursie dowiesz się o pracy ochroniarza, w tym jak prawidłowo i
bezpiecznie posługiwać się bronią palną. Nasi doświadczeni konsultanci powiedzą Tobie, co
zrobić z dotychczasowym systemem. Wyjaśnimy, na które aspekty powinieneś zwrócić
szczególną uwagę. Do prowadzenia warsztatów angażujemy praktyków z zakresu prawa oraz
obrony osobistej ze służb mundurowych, zapewniamy komfortowe warunki nauki na
profesjonalnych obiektach strzeleckich oraz nowoczesną broń i dużą ilość amunicji do ćwiczeń.

Praktycznie, a nie tylko teoretycznie.
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Kurs umiejętności stanowiących podbudowę do
kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób
i mienia (kod zawodu 541315)
– efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik
ochrony fizycznej osób i mienia: Z.3. Ochrona osób i mienia nr 2: Zapewnienie
bezpieczeństwa na imprezie masowej
(nr szkolenia: 003)

CEL KURSU
Niniejsze szkolenie ma na celu nabycie/zaktualizowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w
pracy m.in. pracownika ochrony fizycznej osób i mienia.
ADRESACI
Szkolenie adresowane jest do osób prywatnych, które planują podjąć dalsze kształcenie w
zawodzie ochrony fizycznej osób i mienia.
LICZBA GODZIN
210 godzin (szkolenie składa się z części warsztatowej teoretycznej i praktycznej oraz
kształcenia e-learningowego).
Trzy 2-dniowe zjazdy, łącznie 60 godzin z zakresu obsługi broni i 150 godzin szkolenia
e-learningowego.
Podczas ostatniego zjazdu będzie zrealizowanych egzamin.
Czas trwania kursu: 4 tygodnie.
RAMOWY PROGRAM KURSU

DZIEŃ I - 10 godzin

Ilość godzin

Nazwa modułu / zakres tematyczny

5 godzin

Praktyczne stosowanie środków porządkowych zgodnie z przepisami
prawa (część nr 1);

5 godzin

Określanie stanu osobowego i wyposażenie służb porządkowych i służb
informacyjnych - ćwiczenia;
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DZIEŃ II - 10 godzin

Ilość godzin

Nazwa modułu / zakres tematyczny

5 godzin

Praktyczne stosowanie środków porządkowych zgodnie z przepisami
prawa (część nr 2);

5 godzin

Wyznaczanie stref do ochrony dla poszczególnych pracowników ćwiczenia;

DZIEŃ III - 10 godzin

Ilość godzin

Nazwa modułu / zakres tematyczny

5 godzin

Praktyczne stosowanie środków porządkowych zgodnie z przepisami
prawa (część nr 3;

5 godzin

Określanie zadań służbom porządkowym i informacyjny - ćwiczenia;

DZIEŃ IV - 10 godzin

Ilość godzin

Nazwa modułu / zakres tematyczny

5 godzin

Praktyczne stosowanie środków przymusu bezpośredniego w sytuacji
zagrożenia bezpieczeństwa uczestników imprezy zgodnie z przepisami
prawa (część nr 1);

5 godzin

Zapobieganie powstawaniu paniki i innych niebezpiecznych sytuacji ćwiczenia;

DZIEŃ V - 10 godzin

Strona 7 z 10

Ilość godzin

Nazwa modułu / zakres tematyczny

5 godzin

Praktyczne stosowanie środków porządkowych zgodnie z przepisami
prawa (część nr 4);

5 godzin

Zasady współpracy z innymi formacjami ochronnymi - ćwiczenia;

DZIEŃ VI - 10 godzin

Ilość godzin

Nazwa modułu / zakres tematyczny

5 godzin

Praktyczne stosowanie środków przymusu bezpośredniego w sytuacji
zagrożenia bezpieczeństwa uczestników imprezy zgodnie z przepisami
prawa (część nr 2);

5 godzin

Podejmowanie współpracy z innymi formacjami ochronnymi ćwiczenia;

Szkolenie e-learningowe - 150 godzin
Ilość godzin

Nazwa modułu / zakres tematyczny

5

Określanie rodzaju imprez masowych.

15
15

Określanie stanu osobowego i wyposażenie służb porządkowych i służb
informacyjnych;
Wyznaczanie stref do ochrony dla poszczególnych pracowników;

20

Określanie zadań służbom porządkowym i informacyjnym;

5

Określanie stopnia zagrożenia imprezy masowej;

10

Zapobieganie powstawaniu paniki i innych niebezpiecznych sytuacji;

25
15

Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa uczestników imprezy zgodnie z przepisami prawa;
Zasady współpracy z innymi formacjami ochronnymi;

25

Stosowanie środków porządkowych zgodnie z przepisami prawa;

15

Podejmowanie współpracy z innymi formacjami ochronnymi.
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OFERTA CENOWA
Miejsce realizacji szkolenia:


Województwo Podlaskie (m. Białystok, m. Łomża, m. Suwałki),

W ramach usługi zapewniamy:






Szkoleniowców specjalizujących się w zakresie ochrony imprez masowych i
współczesnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym
Trenerów praktyków ze służb mundurowych (1 trener na 5 uczestników).
Warsztaty w profesjonalnym obiekcie strzeleckim.
Nowoczesną broń oraz dużą ilość amunicji do ćwiczeń (co najmniej 800 sztuk na
uczestnika w ciągu wszystkich zjazdów szkoleniowych).
Realizację do 70% godzin części teoretycznej kursu w formule e-learningowej (150
godzin).

Koszt Kursu Umiejętności Zawodowych to 9500,00 zł brutto za osobę.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1. Nazwa Płatnika: ………………………………………………………………………..………………………………………..….........……........................
2. Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………...………..…………………………
3. NIP (*): ………………………………………………………………………………….. 4. Regon (*): ……………………………………..…………….....
5. Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………. 6. Tel/Fax …………..……………………...………………………
7. E-mail osoby kontaktowej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(*) Prosimy o podanie danych rejestrowych płatnika, potrzebnych do wystawienia dokumentu sprzedaży.

Nazwa szkolenia

Cena **

9500 zł/os.
Cena obejmuje następujące koszty: przeprowadzenie szkolenia, sala, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, świadectwo ukończenia szkolenia.

1.

Proponowana data szkolenia
Termin rozpoczęcia:
zakończenia:

Termin

Miejsce szkolenia:
9. Lista uczestników
Lp.

Imię i nazwisko + stanowisko

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

1.
2.
3.
4.
5.
Warunki uczestnictwa
Ja, niżej podpisany, działając w imieniu własnym/Płatnika oświadczam, że:
1
2

3

4

akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniach zawarte w Regulaminie rekrutacji i realizacji szkoleń organizowanych przez MIR CONSULTING ->
www.mir-consulting.pl / www.forma.edu.pl oraz SPECOCHRONA -> www.specochrona.pl .
posiadam zgodę Uczestników wskazanych w niniejszym zgłoszeniu na przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z realizacją oraz
monitoringiem usług, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a także posiadam zgodę Uczestników wskazanych
w niniejszym zgłoszeniu na przekazywanie ich danych osobowych do MIR CONSULTING i upoważniam MIR CONSULTING spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Suwałkach przy ul. Emilii Plater 18A do przetwarzania danych osobowych Uczestników
wskazanych w niniejszym zgłoszeniu w celach związanych z realizacją oraz monitoringiem usług wskazanych niniejszym zgłoszeniem.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym przez firmę MIR CONSULTING spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Suwałkach w celach związanych z realizacją oraz monitoringiem usług
wskazanych niniejszym zgłoszeniem zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że dane osobowe
przekazałem/am dobrowolnie i zostałem/am poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich
poprawiania, jak również o prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez MIR CONSULTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Suwałkach, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

..............................................................................

.......................................................................................................................

Data

Czytelny podpis osoby uprawnionej
do podejmowania decyzji finansowych oraz pieczątka firmy
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