
  
 
 
 
 

 

 
Podniesienie umiejętności praktycznych 

wykorzystywanych w zawodzie pracownik ochrony 
w zakresie obsługi broni palnej i zabezpieczenia imprez masowych,  

w szczególności z uwzględnieniem aspektów związanych z odparciem 
ataków terrorystycznych 

 

 

Kadra instruktorska przez wiele lat uczestniczyła w wielu misjach gdzie 
nabyła wieloletnie doświadczenie. Działając w formacjach specjalnego 
przeznaczenia JW. GROM, JWK LUBLINIEC, AT. teraz przekażą Tobie wiedzę  
i doświadczenie zdobyte w warunkach bojowych. 
Szkolimy na atestowanym, najnowocześniejszym, specjalistycznym sprzęcie. 

 

Stałe podnoszenie umiejętności własnych i swoich pracowników przynosi 

zwiększenie zysków!  
 
 
Specjalistyczne Szkolenie strzeleckie ma na celu naukę sprawnego posługiwania się bronią krótką  

i długą. Poziom A i B dedykowany jest osobom, które chcąc opanować sztukę praktycznego posługiwania się 

bronią palną lub jej doskonalenie. 

 

Kontakt    Robert Jurczak   tel. 575 531 347 biuro@legionwschodni.pl 

Piotr Kiercel  tel. 698 623 965 biuro@specochrona.pl 

Specjalistyczne Szkolenie strzeleckie 
Program szkolenia – 6 dni, 800 sztuk ammo na osobę, cywile lub mundurowi 

Cena szkolenia jeżeli jesteś lub zostaniesz członkiem 

Legionu Wschodniego:  
238 zł 

Legion Wschodni refunduje swoim członkom wartość szkolenia w 12,5% w kwocie 1187 zł, resztę 
pokrywa UE w dofinansowaniu 85%. 

Wartość całego szkolenia to: 

 9 500 zł 
Ty możesz skorzystać z szansy i uczestniczyć w szkoleniu już za: 

238 zł. 
 

 

 



Dzień pierwszy 8:00 – 13:00 zajęcia na strzelnicy 

 

Pistolet Glock 17,19  115 sztuk 9mm 

 

100 sztuk amo 9 mm 

Pistolet maszynowy 15 sztuk 9mm 
 

 

15 sztuk amo 9mm 

 

13:00 – 13:30  obiad  

Dzień pierwszy 13:30 – 17:00 zajęcia z imprez masowych 

Praktyczne stosowanie środków 
porządkowych zgodnie z przepisami 
prawa. Wyposażenie służb 
porządkowych i informacyjnych. 

 
Wyposażenie służb porządkowych i 
informacyjnych. 

 
 

 

 

 



Dzień drugi 8:00 – 13:00 zajęcia na strzelnicy 

Pistolet Glock 17,19  100 sztuk 9mm 

 

 

Pistolet maszynowy 15 sztuk 9mm 
 

 

15 sztuk amo 9mm 

 

13:00 – 13:30  obiad  

Dzień drugi 13:30 – 17:00 zajęcia z imprez masowych 

Praktyczne zastosowanie broni palnej 
zgodnie z przepisami prawa.  

 
Wyznaczanie stref do ochrony dla 
poszczególnych pracowników. 

 
 

 

 

 

 



 

Dzień trzeci 8:00 – 13:00 zajęcia na strzelnicy 

Pistolet Glock 17,19  100 sztuk 9mm 

 

100 sztuk amo 9 mm 
zwroty, jednak ręka 

Pistolet maszynowy 30 sztuk 9mm 
 

 

30 sztuk amo 9mm 

Strzelba 10 sztuk 12/75 mm 

 

 

10 sztuk amo 12/75mm 

13:00 – 13:30  obiad  

Dzień trzeci 13:30 – 17:00 zajęcia z imprez masowych i pierwsza pomoc 

Praktyczne zastosowanie broni palnej 
zgodnie z przepisami prawa. Określenie 
zadań służbom porządkowym i 
informacyjnym. 

 
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – 
Basic Life Support (BLS), automatyczny 
defibrylator 
 
 

 
 



 

Dzień czwarty 8:00 – 13:00 zajęcia na strzelnicy 

Pistolet Glock 17,19  100 sztuk 9mm 

 

100 sztuk amo 9 mm 
postawa leżąca (4 warianty)  
 

Pistolet maszynowy 30 sztuk 9mm 
 

 

30 sztuk amo 9mm 

Strzelba 10 sztuk 12/75 mm 

 

 

10 sztuk amo 12/75mm 

13:00 – 13:30  obiad  

Dzień czwarty 13:30 – 17:00 Środki przymusu bezpośredniego i pierwsza pomoc 

Praktyczne stosowanie środków 
przymusu bezpośredniego 
w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 
uczestników imprezy 
zgodnie z przepisami prawa. 
Zapobieganie powstawaniu paniki 
i innych niebezpiecznych sytuacji. 

 
Urazówka i elementy TCCC 

 

 
 



Dzień piąty 8:00 – 13:00 zajęcia na strzelnicy 

Pistolet Glock 17,19  100 sztuk 9mm 

 

100 sztuk amo 9 mm 
postawa leżąca (2 warianty), 
strzelania sytuacyjne, przekoszenie 
naboju 
 

Karabinek AK 45 sztuk 7,62 x 39 
 

 

45 sztuk amo  7,62 x 39 

 

13:00 – 13:30  obiad  

Dzień piąty 13:30 – 17:00 Zasady współpracy, Psychologia konfliktu  

Praktyczne stosowanie środków 
porządkowych zgodnie z przepisami 
Prawa. Zasady współpracy z innymi 
formami ochronnymi - ćwiczenia 

 
Psychologia konfliktu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Dzień szósty 8:00 – 13:00 zajęcia na strzelnicy 

Pistolet Glock 17,19  100 sztuk 9mm 

 

100 sztuk amo 9 mm 
przemieszczanie się (wszystkie 
kierunki), niedomknięcie zamka, 
strzelania sytuacyjne  

Karabinek AK 45 sztuk 7,62 x 39 
 

 

45 sztuk amo  7,62 x 39 
 

 

13:00 – 13:30  obiad  

Dzień piąty 13:30 – 17:00 Podejmowanie współpracy, Psychologia konfliktu  

Praktyczne stosowanie środków 
przymusu bezpośredniego w sytuacji 
zagrożenia bezpieczeństwa 
uczestników imprezy zgodnie z 
przepisami prawa. Podejmowanie 
współpracy z innymi formacjami 
ochronnymi ćwiczenia  

Psychologia konfliktu  
podsumowanie materiału 
 

 

Terminy:  Terminy:  

Białystok Maj 
Termin 1 12.05.2018 - 27.05.2018 
Zajęcia na strzelnicy 12,13,19,20,26,27 maj (sobota, niedziela) 
 
Białystok Czerwiec 
Termin 2 09.06.2018 - 24.06.2018 
Zajęcia na strzelnicy 19,10,16,17,23,24 czerwiec (sobota, niedziela) 



Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniach w ramach projektu BON NA SZKOLENIE, muszą spełniać 
łącznie niżej wymienione warunki formalne: 

 w dniu przystąpienia do projektu muszą mieć ukończone 18 lat;  
 uczestnictwo bez względu na status na rynku pracy : osoby pracujące, osoby bierne zawodowo , osoby   

bezrobotne, uczące się  lub studiujące, prowadzące działalność  gospodarczą 

 miejsce zamieszkania kandydata (zgodnie z art. 25 KC) – subregion białostocki  rozumiany jako obszar powiatów: 
m. Białystok, powiat Białostocki (gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec 
Kościelny, Łapy, Michałowo, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady), 
powiatu sokólski (gminy: Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, 
Suchowola, Szudziałowo) 

-  osoby zamieszkujące  tereny  wiejskie 

 
 

subregion białostocki  rozumiany jako obszar powiatów:  
m.Białystok, powiat Białostocki (gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, 

Łapy, Michałowo, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady), powiatu sokólski (gminy: 
Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola, Szudziałowo) 

 


