
  

 

  



  

 

Certyfikowane szkolenie z reagowania na zamachy 

Masowy zabójca – Materiały wybuchowe – Pierwsza pomoc 

Przyjęcie informacji o zagrożeniu – Podejrzana przesyłka 

Przygotowanie obiektu do reagowania na zamachy – dobre praktyki 

Projektowanie procedur reagowania – Zabezpieczenia techniczne 
 

Czas i miejsce:  

▪ 24-25.05.2022 r., Hotel Kuźnia Napoleońska, ul. Sochaczewska 5,  

Paprotnia k. Warszawy 
 

Organizatorzy:  

▪ Safety Project sp. z o.o. 

▪ Centrum Ratownictwa sp. z o.o. 
 

Patronat honorowy: 

▪ JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego 

Apeiron w Krakowie  

Partnerzy warsztatów: 

▪ Militaria.pl 

▪ Aritech – Carrier fire & security brand 

▪ DFE Security 

▪ Ela-Compil sp. z o.o. 

▪ Kongres Antyterrorystyczny SAFE PLACE 

▪ CICA/SECURITY FORUM Kraków  

▪ Platforma Edukacyjna Safety Project 

▪ Wydawnictwo Difin 

▪ Magazyn ludzi akcji Special Ops 

▪ Czasopismo branżowe a&s 
 

Trenerzy: 

▪ Jarosław Stelmach – Safety Project 

▪ Tomasz Kutycki – Centrum Ratownictwa 

▪ Marcin Kożuszek – Safety Project  

▪ Marek Pilewski – Safety Project 

▪ Jarosław Jaźwiński – DFE Security 

▪ Tomasz Żuk – Aritech – Aritech – Carrier fire & security brand 

▪ Maciej Nowacki – Ela-Compil 

▪ Łukasz Zienkiewicz – Ela-Compil 

▪ Dominik Ziobrowski – Safety Project 

▪ Piotr Rusiecki – Safety Project 

Zakładane efekty szkolenia: 

• Znajomość oraz umiejętność reagowania na wybrane metody działania sprawców; 

• Znajomość oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy w warunkach zamachów  

na życie i zdrowie; 

• Wiedza oraz umiejętności lidera bezpieczeństwa w zakresie reagowania na zamachy  

w środowisku budynków użyteczności publicznej 

• Wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie projektowania procedur 

reagowania na zamachy w obiektach użyteczności publicznej. 

 

https://pl.firesecurityproducts.com/pl
https://www.safeplace.edu.pl/
https://safetyproject.edu.pl/
https://difin.pl/


  

 

Atuty naszego projektu: 

• Praktyczna forma szkolenia, bogata w dyskusje, ćwiczenia, symulacje działania  

w środowisku zbliżonym do realnego; 

• Wykorzystanie atrap urządzeń wybuchowych, egzemplarzy realnej broni palnej, 

środków pozoracji, urządzeń oraz materiałów do udzielania pierwszej pomocy, a także 

środków podręcznych dostępnych w potencjalnym środowisku zamachu; 

• Kadra trenerska z doświadczeniem w instytucjach bezpieczeństwa narodowego  

posiadająca przygotowanie pedagogiczne – gwarantująca bezpieczne oraz skuteczne 

szkolenie; 

• Program szkolenia dostosowany do realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa  

w środowisku obiektów użyteczności publicznej (reagowanie na zamachy, udzielanie 

pierwszej pomocy oraz wykorzystanie zabezpieczeń technicznych); 

• Dynamiczna forma warsztatowa w postaci uczestniczenia w kolejnych modułach 

praktycznych ze zmieniającą się tematyką oraz intensywnością kolejnych zagadnień; 

• Konkurs strzelecki z atrakcyjnymi nagrodami; 

• Limitowane grupy szkoleniowe do 20 osób – ogólna liczba szkolonych do 80 osób; 

• Integracyjna kolacja grillowa po pierwszym dniu szkolenia; 

• Dostęp do e-szkolenia wstępnego na platformie edukacyjnej Safety Project; 

• Atrakcyjne pakiety powitalne od Wydawnictwa Difin, Militaria.pl, Aritech, DFE 

Security oraz Ela-Compil; 

• Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej; 

• Książka pt. Reagowanie na zamachy. Dobre praktyki i rekomendacje z dedykacją 

autora – dla każdego uczestnika szkolenia; 

• Dostęp do hotelowej strefy basenowej i SPA; 

• Certyfikaty oraz pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu szkolenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Opłaty i warunki uczestnictwa: 

1. Opłata za 2 dni szkolenia wynosi 750 zł netto (cena z 23% VAT wynosi 922 zł brutto) 

i obejmuje: 

a. udział we wszystkich zajęciach w ramach szkolenia zgodnie z programem; 

b. udział w konkursie strzeleckim; 

c. pełne wyżywienie (przerwy kawowe ciągłe, obiad pierwszego i drugiego dnia, 

kolacja grillowa z „gratisami od organizatora”); 

d. dostęp do certyfikowanego i interaktywnego szkolenia wstępnego  

na Platformie Edukacyjnej Safety Project na 14 dni przed szkoleniem  

(o wartości 195 zł); 

e. książkę pt. Reagowanie na zamachy. Dobre praktyki i rekomendacje autorstwa 

dr. Jarosława Stelmacha (o wartości 68 zł); 

f. pakiety powitalne i materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej; 

g. certyfikat oraz pamiątkowe zdjęcie w wersji elektronicznej; 

h. ubezpieczenie NW. 

 

 

2. Opłaty i warunki zakwaterowania w Hotelu Kuźnia Napoleońska w Paprotni: 

a. Pokój jednoosobowy ze śniadaniem z łazienką i bezpłatnym WiFi oraz 

dostępem do basenu i jacuzzi – 200 zł netto (z 8% VAT wynosi 216 zł brutto) 

za dobę; 

b. Miejsce w pokoju dwuosobowym z łazienką i bezpłatnym WiFi oraz dostępem 

do basenu i jacuzzi – 150 zł netto (z 8% VAT wynosi 162 zł brutto) za dobę. 

 

3. Ze względu na to, że szkolenie nie jest formą przekwalifikowania zawodowego oraz 

organizator ponosi koszty VAT w hotelu – brak jest możliwości zwolnienia z VAT 

instytucji publicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Zapisy przyjmujemy na podstawie formularza zgłoszeniowego do 15 marca 2022 

roku. 

2. Po przesłaniu do biura warsztatów formularza zgłoszeniowego wystawiamy fakturę 

Proforma – z obowiązkiem zapłaty na 14 dni.  

3. Po wpłacie wystawiamy fakturę zaliczkową i potwierdzamy udział w warsztatach. 

4. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia warsztatów z powodów 

pandemicznych opłata podlega całkowitemu zwrotowi. 

5. Pozostałe postanowienie związane z opłatami są określone w Regulaminie 

Warsztatów. 

6. Liczba miejsc jest ograniczona do 80 uczestników – o przyjęciu na warsztaty decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

 

 

Informacje kontaktowe: 

• Zapisy, płatności, pytania – Aneta Kubacka (Dyrektor biura warsztatów) 

e-mail: kongres@safeplace.edu.pl, tel. 574 800 166 

 

 

 

Partnerzy warsztatów: 

mailto:kongres@safeplace.edu.pl


  

 

I DZIEŃ 

08.30-09.00 
Rozpoczęcie warsztatów 

Prowadzący: mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach – Safety Project 

 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  

Po przydzieleniu do odpowiedniej grupy uczestnicy kolejno biorą udział w czterech modułach praktycznych 

09.00-16.00 

 

12.00-13.00 Obiad 

16.00-18.00 

KONKURS STRZELECKI 

Prowadzący: 

instr. Marek Pilewski – Safety Project 

19.00-23.00 Kolacja integracyjna 

Udzielanie pierwszej pomocy  

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (zabezpieczenie miejsca zdarzenia, 

wezwanie pomocy, kontrola czynności życiowych, doskonalenie 

rozpoznawania zatrzymania oddechu oraz utraty przytomności. Uczestnicy 

poznają podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem 

sprzętu dostępnego w podstawowej, samochodowej apteczce, a także 

ćwiczą scenariusze wykorzystania przenośnego defibrylatora  

zewnętrznego AED). 

 

Prowadzący: 

instr. Tomasz Kutycki – Centrum Ratownictwa 

instr. Marcin Kożuszek – Safety Project  

Reagowanie na zamachy – narzędzia do walki 

Prezentacja i ćwiczenia technik obrony z wybranymi narzędziami  

do walki (improwizowane narzędzia podręczne, gaz pieprzowy, 

sygnalizatory alarmów, paralizatory, pałki teleskopowe  

i wielofunkcyjne, broń palna). 

Prowadzący: 

instr. Marek Pilewski – Safety Project 

instr. Dominik Ziobrowski – Safety Project 

 

Reagowanie na zamachy z użyciem materiału wybuchowego 

(symulacja wybranych sposobów zamachów – podłożenie urządzenia 

wybuchowego w obiekcie, VBIED, CBR – wewnątrz i na zewnątrz 

obiektu). Modele zachowań w sytuacji reagowania na pozostawiony 

pakunek lub pojazd. Przyjęcie informacji o zagrożeniu – praca na 

formularzu. Rola i zadania liderów bezpieczeństwa – podjęcie decyzji  

o ewakuacji. Elementy ostrzegania, alarmowania i ewakuacji, 

określanie strefy bezpiecznej, kierowanie działaniami, współpraca  

z jednostkami Policji i innych służb. 

Prowadzący: 

instr. Jarosław Stelmach – Safety Project 

instr. Piotr Rusiecki – Safety Project 

Wykorzystanie zabezpieczeń technicznych w reagowaniu na zamachy 

Warsztaty praktyczne prezentujące możliwości wykorzystania urządzeń  

i systemów zabezpieczenia technicznego. 

Prowadzący: 

instr. Tomasz Żuk – Aritech – Carrier fire & security brand 

instr. Jarosław Jaźwiński – DFE Security 

instr. Maciej Nowacki, instr. Łukasz Zienkiewicz – Ela-Compil 

 

  



  

 

II DZIEŃ 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  

Po przydzieleniu do odpowiedniej grupy uczestnicy kolejno biorą udział w czterech modułach praktycznych 

09.00-16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-15.00 Obiad 

16.30-17.00 

Podsumowanie, wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia 

Prowadzący: 

mjr rez. dr inż.  Jarosław Stelmach 

 

 

Reagowanie na zamach masowego zabójcy 

(symulacja wybranych sposobów ataków z wykorzystaniem broni palnej  

i białej). Modele zachowań i ćwiczenie na podgrywanych scenariuszach 

etapów działania – Uważaj, Uciekaj, Ukryj się, Udaremnij atak. Rola  

i zadania liderów bezpieczeństwa. Elementy ewakuacji poszkodowanych  

z miejsca zdarzenia. 

Prowadzący: 

instr. Marek Pilewski – Safety Project 

instr. Dominik Ziobrowski – Safety Project 

 

Udzielanie pierwszej pomocy – urazy zewnętrzne 

(udzielanie pomocy po zdarzeniach kryzysowych, tamowanie 

masywnych krwotoków, użycie stazy taktycznej, postępowanie  

w przypadku powybuchowych urazów klatki piersiowej, wstępne 

badanie urazowe, postępowanie w obliczu wystąpienia urazu – 

wywiad SAMPLE, rany oraz urazy tkanek miękkich i narządu ruchu: 

rany, złamania, skręcenia, stłuczenia. Pozorowane akcje ratunkowe  

i ćwiczenia z pozorowanymi ranami). 

Prowadzący: 

instr. Tomasz Kutycki – Centrum Ratownictwa 

instr. Marcin Kożuszek – Safety Project 

Przygotowanie obiektu do reagowania na zamachy 

 – dobre praktyki i rekomendacje 

Przedstawienie propozycji rozwiązań mających na celu przygotowanie 

obiektu do reagowania na zamachy z użyciem niebezpiecznych narzędzi. 

Elementy organizacji, dokumentacji oraz wyposażenia systemu 

bezpieczeństwa w obiekcie. Projektowanie procedur reagowania na 

podstawowe kategorie zamachów. 

Prowadzący: 

instr. Jarosław Stelmach – Safety Project 

instr. Piotr Rusiecki – Safety Project 

 

Wykorzystanie zabezpieczeń technicznych w reagowaniu na zamachy  

(Prezentacje oraz ćwiczenia z obszaru praktycznego wykorzystania 

zabezpieczeń technicznych). 

Prowadzący: 

instr. Tomasz Żuk – Aritech - Carrier fire & security brand 

instr. Jarosław Jaźwiński – DFE Security 

instr. Maciej Nowacki, instr. Łukasz Zienkiewicz – Ela-Compil 

 

 



  

 

Przykładowe zdjęcia z naszych realizacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały szkoleniowe 

 



  

 

Wybrane rekomendacje z obszaru szkoleń, ćwiczeń i warsztatów – pozostałe rekomendacje i referencje dostępne na stronie: www.safetyproject.pl/rekomendacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.safetyproject.pl/rekomendacje


  

 

Jarosław Stelmach – Safety Project 

Prezes Zarządu firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project, pomysłodawca  

i organizator międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego SAFE 

PLACE. Dziekan Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-

Prawnych w WSBPiI Apeiron w Krakowie, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego 

oraz programu ERASMUS. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia generała 

Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Wyższej 

Szkole Policji w Szczytnie, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską na temat 

ograniczania skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności 

publicznej. Zdobył doświadczenie zawodowe w jednostkach wojsk aeromobilnych  

oraz terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Ukończył szereg kursów  

i szkoleń, w tym kurs specjalistyczny dla oficerów policji sił powietrznych w USA, kurs 

dla dowódców operacji policyjnych i negocjatorów policyjnych oraz kurs 

kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wykonywał zadania negocjatora w Żandarmerii 

Wojskowej oraz kierował działaniami prewencyjnymi podczas zabezpieczeń 

uroczystości i przedsięwzięć wojskowych. Zainteresowania badawcze koncentruje 

wokół problematyki antyterroryzmu, negocjacji policyjnych, prawnych oraz 

instytucjonalnych wymiarów bezpieczeństwa narodowego. Autor szeregu monografii 

i artykułów naukowych z tego obszaru. Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. 

Posiada aktualne wpisy na listy kwalifikowanych pracowników ochrony  

oraz zabezpieczenia technicznego. Ekspert zewnętrzny w grupie zadaniowej MSWiA  

w zakresie bezpieczeństwa AT IK w latach 2017–2018. Rzeczoznawca Polskiej Izby 

Ochrony. Ekspert w Radzie Interesariuszy na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 

 
Tomasz Kutycki – Centrum Ratownictwa 

Absolwent Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich na Wydziale Zdrowia 

Publicznego. Uczestnik misji wojskowych we Włoszech (region Lombardii) oraz  

w USA jako specjalista w zakresie środków ochrony osobistej. Odznaczony The 

Military Medal of Merit za wsparcie w walce z COVID-19 na terenie USA. Instruktor 

oddziałów wojskowych przygotowywanych do kontyngentów w Afganistanie i Iraku. 

Instruktor Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Związany z ratownictwem 

od 1996 roku. Uczestnik wielu misji zagranicznych. 

Marek Pilewski – Safety Project 

Przez 21 lat był funkcjonariuszem Biura Ochrony Rządu. Przez 13 lat służył  

w oddziale rozpoznania pirotechnicznego, radiologicznego i bio-chemicznego; przez 

8 lat w oddziale szkolenia w zespole szkoleń specjalnych BOR, w tym 6 lat jako 

ekspert ochrony placówek dyplomatycznych oraz osób ochranianych w krajach 

takich jak: Irak, Afganistan, Libia, Syria, Iran i Pakistan. Posiada następujące 

uprawnienia: Instruktor Samodzielnych Działań Pirotechnicznych; instruktor 

strzelania sportowego i bojowego; instruktor wspinaczki skałkowej, speleologii i 

ratownictwa z powietrza; instruktor survivalu; ratownik pola walki. Jest 

organizatorem i głównym prowadzącym szkoleń z zakresu ratownictwa 

taktycznego, strzelania bojowego oraz taktyki ochrony VIP w różnych środowiskach 

(służby mundurowe, grupy proobronne, cywilne). 

 

Sylwetki trenerów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



Sylwetki trenerów c.d. 

 

Marcin Kożuszek – Safety Project 

Doradca do spraw bezpieczeństwa i menedżer projektów w Safety Project. 

Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z ochroną osób i mienia. 

Specjalizuje się w sporządzaniu i uzgadnianiu planów ochrony oraz innych 

dokumentów z zakresu bezpieczeństwa i obronności, stale współpracując  

z instytucjami bezpieczeństwa narodowego na terenie całej Polski. 

Tomasz Żuk – Aritech - Carrier Fire & Security brand 

Związany z branżą zabezpieczeń technicznych nieprzerwanie od ponad 16 lat, 

zdobywając w tym czasie doświadczenie na kilku stanowiskach począwszy  

od inżyniera wsparcia technicznego, poprzez inżyniera systemów, skończywszy  

na menadżerze sprzedaży. Obecnie piastuje stanowisko szefa działu wsparcia 

technicznego Carrier Fire and Security Polska. Ekspert w zakresie rozwiązań 

telewizji dozorowej, sieci IP oraz zagadnień związanych z integracją systemów 

bezpieczeństwa. 

Jarosław Jaźwiński – DFE Security  

Absolwent Politechniki Warszawskiej – dyplom magister inżynier. Absolwent 

studiów podyplomowych na Wojskowej Akademii Technicznej dyplom  

na kierunku „Bezpieczeństwo Lokalne i Zarządzanie Kryzysowe”. Specjalista  

i praktyk w dziedzinie zabezpieczeń technicznych i antyterrorystycznych. 

Certyfikowany rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony. Prelegent na konferencjach 

z zakresu systemów zabezpieczeń. CEO w firmie DFE Security sp. z o.o. 

działającej na rynku polskim od 22 lat w zakresie sprzedaży i serwisu 

zabezpieczeń technicznych. 

 

Łukasz Zienkiewicz – Ela-Compil 

Specjalizuje się w tematyce przeciwpożarowej ze szczególnym uwzględnieniem 

zagadnień sterowania przeciwpożarowego, integracji systemów bezpieczeństwa 

oraz urządzeń przeciwpożarowych. Od lat związany z firmą Ela-Compil,  

którą reprezentuje podczas szkoleń, webinariów i seminariów technicznych. 

Maciej Nowacki – Ela-Compil 

Absolwent informatyki stosowanej na wydziale Fizyki Uniwersytetu  

A. Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad dekady związany z firmą Ela-compil. 

Uznany ekspert rynku zabezpieczeń. Autor szeregu publikacji o tematyce 

związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem w obiektach. Panelista wielu 

konferencji, seminariów i webinariów branżowych. Od ponad 10 lat rozwija 

system GEMOS wraz z polskim zespołem programistów. Prowadzi GEMOS 

Academy szkoląc specjalistów z całego świata przy wsparciu producenta  

GEMOS – niemieckiej firmy Ela-soft. Swoim doświadczeniem dzieli się także  

z partnerami instalacyjnymi, którzy po serii certyfikowanych szkoleń w Ela-

compil są w stanie samodzielnie zaprojektować, zainstalować, uruchomić  

a następnie konserwować system GEMOS w obiektach. Autorytet w branży 

zdobył łącząc teorię z praktyką. Brał udział przy realizacji ponad kilkudziesięciu 

projektów w Polsce i za granicą, udzielając wsparcia w zakresie integracji 

systemów bezpieczeństwa. W środowisku branżowym nazywany GEMOS Wizard. 

  


