
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

RESCUE LEADER CAMP 

Certyfikowany kurs reagowania na zamachy 

Masowy zabójca – Sytuacja zakładnicza – Urządzenia wybuchowe 

Podejrzana przesyłka – Powiadomienie o zagrożeniu – Napad  
 

Czas i miejsce:  

▪ 8-11.06.2021, Leśny Ośrodek Szkoleniowy "NAGÓRZYCE" nad Zalewem 

Sulejowskim 
 

Organizatorzy:  

▪ Safety Project 

▪ Centrum Ratownictwa Sp. z o. o.  
 

Partnerzy kursu: 

▪ Kongres Antyterrorystyczny Safe Place 

▪ LIV CICA – XV Security Forum Krakow 2021 

▪ Ogólnopolskie Warsztaty naukowo-techniczne reagowania na zamachy 

▪ Platforma Edukacyjna Safety Project  

▪ Wydawnictwo Difin 
 

Trenerzy: 

▪ Jarosław Stelmach – Safety Project  

▪ Tomasz Kutycki – Centrum Ratownictwa  

▪ Marek Pilewski – Safety Project 

▪ Marcin Kożuszek – Safety Project 
 

Opis warsztatów: 

1. Kurs skierowany jest do: 

a. wszystkich osób zainteresowanych poprawą swojego bezpieczeństwa, 

b. zarządzających bezpieczeństwem i wykonujących zadania związane  

z zapewnieniem bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej, 

c. naukowców, praktyków oraz studentów. 

2. Główne zagadnienia szkoleniowe i aktywności: 

a. podstawy komunikacji i negocjacji policyjnych, 

b. praktyczne reagowanie na wybrane metody działania sprawców: masowy 

zabójca, sytuacja zakładnicza, urządzenia wybuchowe, podejrzana przesyłka, 

powiadomienie o zagrożeniu, napad (pokazy, ćwiczenia w grupie, pozoracje, 

zaskakujące scenariusze, praca w warunkach zbliżonych do realnych), 

c. elementy pierwszej pomocy (masywne krwotoki, powybuchowe urazy klatki 

piersiowej, niedrożność dróg oddechowych, ciało obce, wychłodzenie), 

d. przywództwo, współpraca i budowanie relacji w sytuacji kryzysowej, 

e. projektowanie procedur reagowania w obiektach. 

https://safeplace.edu.pl/
https://apeiron.edu.pl/lviii-cica-xvi-security-forum-krakow-2021/
https://safetyproject.pl/przygotowanie-obiektow
https://safetyproject.pl/przygotowanie-obiektow
https://safetyproject.edu.pl/
https://difin.pl/


  

 

3. Zajęcia prowadzone są w praktycznej i dynamicznej formie z wykorzystaniem 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. 

4. Maksymalne wykorzystanie czasu szkolenia wraz z niespodziewanymi scenariuszami 

podgrywanymi przez pozorantów. 

5. Gwarantowany udział wykwalifikowanych trenerów (jeden trener na maks. dziesięciu 

szkolonych), nadzór nad bezpieczeństwem i organizacją zajęć opiekuna szkolenia  

z uprawnieniami pedagogicznymi i znacznym dorobkiem naukowym oraz 

praktycznym. 

6. Zarejestrowany uczestnik szkolenia uzyskuje dostęp do platformy szkoleniowej Safety 

Project (w ramach opłaty za kurs) i przechodzi podstawowy kurs teoretyczny, który 

powinien być zakończony do dnia rozpoczęcia szkolenia praktycznego. 

7. Zarejestrowany uczestnik szkolenia otrzymuje książkę pt. Reagowanie na zamachy. 

Dobre praktyki i rekomendacje, która jest mu przesyłana po zakończeniu procesu 

rejestracji. 

8. Szkolenie zakończone egzaminem praktycznym, potwierdzającym uzyskanie 

kwalifikacji i umiejętności. 

9. Potwierdzeniem zdania egzaminu jest certyfikat podpisany przez trenerów i opiekuna 

szkolenia. 

Opłaty i warunki uczestnictwa: 

1. Opłata za 4 dni szkolenia wynosi 1650 zł netto lub 1500 zł netto i obejmuje: 

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

b. zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym (1650 zł) lub dwuosobowym  

(1500 zł) z łazienką, 

c. pełne wyżywienie (kolacja grillowa, trzy posiłki dziennie oraz przerwa kawowa 

ciągła), 

d. dostęp do Platformy Edukacyjnej Safety Project, 

e. książka pt. Reagowanie na zamachy autorstwa dr. Jarosława Stelmacha, 

f. certyfikat wraz z odznaką i koszulką RLC, 

g. ubezpieczenie NW. 

Kontakt: 

▪ e-mail: kongres@safeplace.edu.pl, tel. 531419151  

mailto:kongres@safeplace.edu.pl


  

 

Dzień I 

Czas  

16.00-21.00 

Aktywność Odpowiedzialny 

Powitanie i zakwaterowanie uczestników w ośrodku. instr. Marcin Kożuszek 

Spotkanie organizacyjne. Omówienie regulaminu uczestnictwa oraz harmonogramu warsztatów. mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 

ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE I SYSTEMATYZUJĄCE 

Komunikacja kryzysowa, dobre praktyki negocjacji policyjnych, reagowanie na zamachy w wymiarze 

instytucjonalnym, sprawdzenie wiedzy z zakresu reagowania na zamachy (natura i charakter zdarzeń, 

modele zachowań, dobre praktyki i rekomendacje). Prezentacja i omówienie wybranych modeli broni 

palnej i białej, atrap urządzeń wybuchowych, sprzętu i urządzeń do udzielania pierwszej pomocy. 

Omówienie scenariusza dnia kolejnego.  

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 

instr. Marek Pilewski  

instr. Marcin Kożuszek 

Ognisko integracyjne instr. Marcin Kożuszek 

Dzień II 

Czas  Aktywność Prowadzący 

08.00-21.00 Śniadanie instr. Marcin Kożuszek 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

Posługiwanie się bronią (obsługa, składanie i rozkładanie, dobywanie broni i postawy strzeleckie, 

wykorzystanie i użycie broni palnej, broni białej oraz środków przymusu bezpośredniego). 

instr. Marek Pilewski 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

Udzielanie pierwszej pomocy (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). 

instr. Tomasz Kutycki – Centrum 
Ratownictwa 

instr. Marcin Kożuszek 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

Przyjęcie informacji o zagrożeniu (praca na formularzu przyjęcia zgłoszenia, realizacja scenariuszy 

przyjęcia informacji telefonicznie, osobiście, mailowo oraz pocztą. Wykorzystanie dobrych praktyk 

negocjacji policyjnych oraz komunikacji kryzysowej. Praca na algorytmach reagowania na zamachy). 

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 

Obiad instr. Marcin Kożuszek 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 



  

 

Reagowanie na zamach bombowy (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, elementy ostrzegania, 

alarmowania i ewakuacji, określanie strefy bezpiecznej, kierowanie działaniami, współpraca  

z jednostkami Policji i innych służb. Rola i zadania liderów bezpieczeństwa. 

instr. Tomasz Kutycki – Centrum 

Ratownictwa 

instr. Marek Pilewski  

instr. Marcin Kożuszek 

 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

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. 

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 

instr. Tomasz Kutycki – Centrum 

Ratownictwa 

instr. Marek Pilewski  

instr. Marcin Kożuszek 

 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

Udzielanie pomocy w zamachach (tamowanie masywnych krwotoków z wykorzystaniem materiałów 

etatowych i podręcznych). Ewakuacja poszkodowanych z miejsca zagrożenia. Ćwiczenia na bazie 

realnych scenariuszy z wykorzystaniem pozoracji prawdopodobnych urazów oraz warunków 

zamachu. Działanie pod presją czasu, stanu zagrożenia i działania sprawcy. Rola i zadania liderów 

bezpieczeństwa. 

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 

instr. Tomasz Kutycki – Centrum 

Ratownictwa 

instr. Marek Pilewski  

instr. Marcin Kożuszek 

 PODSUMOWANIE DNIA SZKOLENIOWEGO 

Omówienie treści programowych. Przedstawienie scenariuszy na kolejny dzień szkoleniowy. 

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 

 Kolacja instr. Marcin Kożuszek 

Dzień III 

Czas  Aktywność Prowadzący 

08:00- 21.00 Śniadanie instr. Marcin Kożuszek 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

Reagowanie na rozboje i kradzieże rozbójnicze (napady). Praca na scenariuszach zdarzeń  

z wykorzystaniem dobrych praktyk negocjacji policyjnych oraz wykorzystania etatowych  

i improwizowanych narzędzi do walki. Sprawdzenie modeli zachowań i reakcji na zamachy.  

Rola i zadania liderów bezpieczeństwa. 

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 

instr. Tomasz Kutycki – Centrum 

Ratownictwa 

instr. Marek Pilewski  

instr. Marcin Kożuszek 

 

 

 

 



  

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  

Udzielanie pomocy w zamachach z użyciem broni palnej i białej (działanie w przypadku masywnego 

krwotoku, użycie opaski uciskowej c.d., urazy klaki piersiowej, przywrócenie i utrzymanie drożności 

dróg oddechowych, zapobieganie wychłodzeniu organizmu, ciała obce po ataku).  

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 

instr. Tomasz Kutycki – Centrum 

Ratownictwa 

instr. Marek Pilewski  

instr. Marcin Kożuszek 

Obiad instr. Marcin Kożuszek 

ĆWICZENIE ZGRYWAJĄCE 
Zachowanie się w sytuacji zakładniczej i uprowadzenia. Działanie na wszystkich etapach sytuacji 
zakładniczej wraz z udzielaniem pomocy i ratowaniem życia (zawiązanie się zdarzenia, momenty 
krytyczne, negocjacje, wymiany zakładników, szturm). Syndromy sztokholmski i limski. Czas oraz 

relacje w sytuacji zakładniczej. Szkoleni występują wymiennie w roli sprawców, zakładników, 
policjantów grupy szturmowej, liderów grupy szturmowej, zespołu negocjatorów, zespołu dowódcy 

operacji policyjnej – podgrywana sytuacja trwa kilka godzin – do czasu wykonania zadań przez 
wszystkich szkolonych. 

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 
instr. Tomasz Kutycki – Centrum 

Ratownictwa 
instr. Marek Pilewski  

instr. Marcin Kożuszek 

PODSUMOWANIE DNIA SZKOLENIOWEGO 
Omówienie treści programowych. Przedstawienie scenariuszy na kolejny dzień szkoleniowy. 

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 

Uroczysta kolacja pożegnalna  instr. Marcin Kożuszek 

Dzień IV 

Czas  Aktywność Prowadzący 

09.00 – 14.00 Śniadanie instr. Marcin Kożuszek 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
Sporządzanie planów ochrony i procedur reagowania w organizacji 

Rola i zadania liderów bezpieczeństwa – dyskusja 
Źródła wiedzy i umiejętności – dobre praktyki w reagowaniu na zamachy 

  

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 
instr. Tomasz Kutycki – Centrum 

Ratownictwa 
instr. Marek Pilewski  

instr. Marcin Kożuszek  

EGZAMIN PRAKTYCZNY – CERTYFIKACJA  
Reagowanie na zamachy 

Udzielanie pierwszej pomocy 
Kompetencje i umiejętności liderów bezpieczeństwa 
Wręczenie certyfikatów – podziękowania i gratulacje 

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 
instr. Marek Pilewski  

instr. Marcin Kożuszek 

Obiad  instr. Marcin Kożuszek 

Wyjazd uczestników szkolenia  mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 
Marek Pilewski + instruktorzy 

 


