PROPOZYCJA
przeprowadzenia interaktywnego szkolenia online na platformie edukacyjnej
z obszaru bezpieczeństwa i reagowania na zamachy w placówkach edukacyjnych
Informacje o szkoleniu:
•

•
•

Szkolenie realizowane na podstawie założeń Poradnika Bezpieczna Szkoła – Zagrożenia
i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
– wydanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 2020;
Szkolenie do samodzielnego i interaktywnego przejścia przez szkolonego w dowolnym czasie
i miejscu;
5-godzinny nowoczesny, merytoryczny oraz praktyczny program szkolenia – gwarantujący
aktywny udział szkolonych oraz wysoką jakość przyswojonych umiejętności.

Główne cele szkolenia:
•
•
•

Realizacja w atrakcyjnej oraz skutecznej formie rekomendacji ministerialnej;
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz administracji obiektu;
Wskazanie możliwości budowania bezpieczniejszego środowiska szkoły.

Atuty szkolenia prowadzonego przez naszą firmę:
•
•
•
•
•
•
•
•

Atrakcyjne cena przy zakupach grupowych dla pracowników i nauczycieli;
Merytoryka i treści szkolenia oparte na najnowszych rozwiązaniach
i rekomendacjach rządowych instytucji bezpieczeństwa (m.in. Kampania
4U! CPT ABW, FEMA USA);
Opieka naukowa nad projektami firmy prof. dr. hab. Kuby Jałoszyńskiego;
Materiały szkoleniowe dla uczestników spotkania w formie linków do
filmów oraz materiałów eksperckich przedstawionych w atrakcyjnej
i ciekawej formie;
Dodatkowe gratisy – do szkolenia dołączamy książkę pt. Reagowanie na
zamachy. Dobre praktyki i rekomendacje oraz modelowe procedury
reagowania do implementacji w placówce oświatowej;
Najwyższa jakość – potwierdzona wieloma rekomendacjami
z przeprowadzonych szkoleń w ośrodkach pomocy społecznej, placówkach
oświatowych, bankach i innych obiektach użyteczności publicznej;
Gwarancja satysfakcji – zwrot środków za szkolenie po negatywnej opinii
na temat szkolenia wydanej przez ponad połowę szkolonych
(wówczas brak jest certyfikacji);
Certyfikacja każdego uczestnika oraz certyfikat dla szkoły
pt. „Świadomi w bezpieczeństwie” – wszystko w jakości Safety Project.

Proponowany zakres szkolenia:
Bezpieczeństwo placówek oświatowych:
• Przestępczość nieletnich i analiza zagrożenia w szkołach
• Wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli
• Obszary problemowe w zakresie bezpieczeństwa placówek oświatowych
Przygotowanie placówek do reagowania na zamachy:
• Charakterystyka zagrożeń w szkole
• Dobre praktyki i rekomendacje w obszarze przygotowania placówek
• Ocena przygotowania placówki do reagowania na zamachy
Masowy zabójca:
• Charakter i natura zagrożenia
• Narzędzia i profile sprawców
• Przykłady zdarzeń w placówkach oświatowych
• Reagowanie na zamach masowego zabójcy w szkole
Sytuacja zakładnicza:
• Charakter zagrożenia
• Przebieg i dynamika sytuacji zakładniczej
• Przykłady zdarzeń
• Syndrom sztokholmski i limski
• Zasady zachowania się w sytuacji zakładniczej
Reagowanie na zamach bombowy:
• Charakter i natura zagrożenia
• Przykłady zdarzeń
• Reagowanie na podejrzany przedmiot, pojazd, alarm bombowy i wybuch w szkole
• Przyjęcie informacji o zagrożeniu - zasady postępowania

Aby przejść do strony internetowej szkolenia
należy kliknąć na zdjęcie znajdujące się
po lewej stronie.

Przy zamówieniach dla szkół gwarantujemy znaczne rabaty!

Podczas zajęć na platformie edukacyjnej:
-

-

-

-

istnieje możliwość przesłania nam swojej dokumentacji
z obszaru bezpieczeństwa (wydajemy wówczas krótkie
zalecenia dotyczące ewentualnych zmian)
zajęcia na platformie są zapisane w interaktywnej oraz
mocno aktywizującej formie zapewniającej konieczność
angażowania się szkolonego w kolejne moduły
na koniec zajęć szkolony rozwiązuje test sprawdzający
nabytą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje
podczas zajęć wykorzystujemy:
o atrapy urządzeń wybuchowych, egzemplarze
treningowe broni białej i palnej długiej oraz
krótkiej
o formularze przyjęcia informacji o zagrożeniu
zapewniamy metodyczny i bezpieczny sposób
prowadzenia zajęć!

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

Zachęcamy do kontaktu i modyfikacji propozycji.
Sylwetka trenera oraz portfolio naszej firmy znajdują się na kolejnych stronach.

Misja firmy
Misją firmy SAFETY PROJECT jest świadczenie profesjonalnych i dostosowanych
do indywidualnych potrzeb usług szkoleniowych i doradczych w obszarze bezpieczeństwa
i komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa antyterrorystycznego budynków
użyteczności publicznej. Dążymy do zapewnienia najwyższej jakości realizowanym projektom,
opierając naszą działalność na wieloletnim doświadczeniu zawodowym trenerów oraz łączeniu
naukowego i praktycznego podejścia do rozwiązywania złożonych problemów z zakresu
bezpieczeństwa i komunikacji.

Realizujemy
• szkolenia (antyterrorystyczne, antynapadowe,
kryzysowych itd.) – również w trybie online;

obronne,

z

prowadzenia

negocjacji

• ćwiczenia antyterrorystyczne i z obszaru zarządzania kryzysowego;
• audyty bezpieczeństwa i analizy ryzyka w obszarze bezpieczeństwa;
• oceny podatności obiektów na zamach terrorystyczny;
• plany ochrony w tym dla obiektów (obowiązkowej ochrony, szczególnej ochrony,
Infrastruktury Krytycznej, kultury i zabytków);
• załączniki antyterrorystyczne do planów ochrony;
• inne projekty z obszaru bezpieczeństwa i komunikacji kryzysowej.
Jesteśmy
pomysłodawcą
oraz
organizatorem
Kongresu Antyterrorystycznego – SAFE PLACE.

największego

w

Polsce

Zapraszamy również do bezpłatnego dostępu do prowadzonego przez nas na platformie YouTube
kanału wiedzy o bezpieczeństwie — Project Safe-TY.

mjr rez. dr inż Jarosław Stelmach
Prezes Zarządu Safety Project

O mnie
Ekspert w obszarze antyterroryzmu oraz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej. Prezes
Zarządu firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project oraz 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
obronił 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.

Wykształcenie
l. Doktor nauk o bezpieczeństwie - badania i rozprawa na temat: Ograniczenie skutków zamachów
terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej - rozprawa wyróżniona przez komisję
doktorską Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
2. Studia podyplomowe - prawo karne wykonawcze - Uniwersytet Wrocławski
3. Studia magisterskie - prawo - Uniwersytet Wrocławski
4. Studia wojskowe - saper -inżynier budowy dróg i mostów kołowych - Wyższa Szkoła Oficerska
Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Doświadczenie, kursy, szkolenia, uprawnienia

1. Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w wojskach powietrzno-desantowych, aeromobilnych oraz
w strukturach jednostek terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej na stanowiskach dowódczych
(saper, szef prewencji, wykładowca taktyki specjalnej)
2. Ponad 5-letnie doświadczenie dydaktyczne i naukowe zdobyte w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk
Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu — obecnie prodziekan
w WSBPiI Apeiron w Krakowie
3. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - POF 115927 - uprawnienia
do podpisywania planów ochrony i załączników antyterrorystycznych
4. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego - PZT 22863 - uprawnienia
do podpisywania planów ochrony i załączników antyterrorystycznych
5. Kurs specjalistyczny dla oficerów policji wojskowej sil powietrznych USA - A.C.B Lackland, Texas
6. Kurs podstawowy i doskonalący dla negocjatorów policyjnych — Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie oraz Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP oraz wykonywanie zadań negocjatora
w strukturach ŻW
7. Kurs Active Shooter – What you can do – U.S. Department of Homeland Security
8. Kurs Basic Workplace Security Awareness – U.S. Department of Homeland Security
9. Uprawnienia państwowe w zakresie ochrony osób i mienia, usług detektywistycznych, kierowania
bezpieczeństwem imprez masowych oraz działań służb porządkowych i informacyjnych imprez
masowych
10. Kurs dla dowódców operacji policyjnych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz faktyczne
dowodzenie zabezpieczeniami prewencyjnymi uroczystości wojskowych i państwowych z udziałem osób
podlegających obowiązkowej ochronie
11. Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny dla akademickiej kadry dydaktycznej
12. Kurs dowodzenia w Akademii Obrony Narodowej
13. Kursy doskonalące z zakresu udzielania pierwszej pomocy –
Wojskowej w Gliwicach

Oddział Specjalny Żandarmerii

14. Współorganizowanie cyklu konferencji naukowych, ćwiczeń reagowania kryzysowego oraz wielu
innych przedsięwzięć z obszaru bezpieczeństwa antyterrorystycznego
15. Bieżąca współpraca z żołnierzami wojsk specjalnych, funkcjonariuszami służb specjalnych, Służby
Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz pracownikami urzędów zarządzania kryzysowego w zakresie
działań antyterrorystycznych
16. Poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli TAJNE wydane przez Służbę Kontrwywiadu
Wojskowego
17. Prowadzenie zajęć i wystąpień w języku angielskim w ramach programu ERASMUS + dla studentów
obcojęzycznych w kraju i za granicą
18. Wydanie kilkudziesięciu artykułów naukowych i kilku monografii na temat zagrożeń
terrorystycznych, zarządzania kryzysowego, instytucji bezpieczeństwa narodowego, przestępczości
zorganizowanej oraz negocjacji policyjnych
19. Posiadanie licznych rekomendacji oraz podziękowań za przeprowadzone kursy i szkolenia

20. Prowadzenie eksperckiego kanału wiedzy o bezpieczeństwie Project SAFE-TY na platformie
YouTube:

21. Wystąpienia i publikacje w mediach w roli eksperta z dziedziny bezpieczeństwa
antyterrorystycznego
22. Występowanie w roli eksperta zewnętrznego w grupie eksperckiej przy Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji podczas prac związanych z zabezpieczeniem AT obiektów
Infrastruktury
Krytycznej
państwa
—
rok
2017
2018
23. Organizator cyklu Ogólnopolskich Konferencji Naukowo-Technicznych SAFE PLACE na temat
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej.
Zobacz relację z Kongresu Safe Place 2021:

26. Pomysłodawca i założyciel Platformy Edukacyjnej Safety Project – jedynej w Polsce
interaktywnej platformy szkoleniowej z obszaru bezpieczeństwa i reagowania na zamachy.

25. Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony w obszarze: ochrona osób i mienia i zarządzanie
bezpieczeństwem, projektowanie, produkcja i naprawa oraz obrót towarowy w zakresie technicznych
urządzeń, środków i systemów ochrony osób i mienia, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
26. Wykonawca kilkuset szkoleń oraz projektów z obszaru bezpieczeństwa np.:
• Wykonanie audytu bezpieczeństwa oraz specyfikacji zagrożeń dla dwóch wysokościowych budynków
WBK Bank Zachodni
• Wykonanie planów ochrony wraz z załącznikami antyterrorystycznymi dla oddziałów Santander Bank
Polska S.A.
• Wykonanie audytu bezpieczeństwa oraz specyfikacji zagrożeń dla budynku Ministerstwa Edukacji
Narodowej w Warszawie
• Wykonanie audytu bezpieczeństwa oraz specyfikacji zagrożeń dla budynku wysokościowego
SPINAKER w Warszawie
• Wykonanie audytu bezpieczeństwa oraz załącznika antyterrorystycznego dla Kopalni Soli
w Kłodawie

• Wykonanie audytu bezpieczeństwa oraz planu ochrony wraz z załącznikiem antyterrorystycznym
dla Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
• Wykonanie audytu bezpieczeństwa, planu ochrony wraz z załącznikiem antyterrorystycznym oraz
planu ochrony szczególnej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach
• Wykonanie szkolenia, audytu oraz rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa dla Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy
• Szkolenie antyterrorystyczne dla Dyrektorów Generalnych Urzędów Wojewódzkich w Polsce
organizowane przez Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
• Szkolenie antyterrorystyczne dla personelu IK — Polskich Sieci Elektroenergetycznych
• Szkolenie antyterrorystyczne dla pionu bezpieczeństwa Ministerstwa Edukacji Narodowej
• Szkolenie antyterrorystyczne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu
• Szkolenie antyterrorystyczne — antynapadowe oraz audyty bezpieczeństwa dla sieci banków PKO
• Szkolenie dla członków formacji Obrony Cywilnej oraz pracowników Kancelarii Ministerstwa
Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie sytuacji uzyskania informacji o podłożeniu
lub znalezieniu materiału wybuchowego
• Szkolenie dla dyrektorów, zastępców komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Poznania, dyrektorów
kierowników miejskich jednostek organizacyjnych pt. : Istota, cechy, ograniczenia
i uwarunkowania użycia broni cybernetycznej. Ewolucja zagrożenia dżihadystycznego.
Zasady zachowania się pracowników i klientów, w obiektach użyteczności publicznej, w czasie ataku
terrorystycznego
• Szkolenia obronne dla pracowników Karkonoskiego Parku Narodowego
• Szkolenie dla kadr i pracowników Akademii Sztuk Pięknych oraz Akademii Muzycznej
we Wrocławiu pt. Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa.
Przedsięwzięcia i procedury systemu zarządzania kryzysowego w świetle ustawy z dnia 10 czerwca 2016
roku o działaniach terrorystycznych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016
roku w sprawie zakresu przedsięwzięć realizowanych w poszczególnych stopniach alarmowych
i stopniach alarmowych CRP”
• Szkolenie dla Urzędów Miasta: Gorzów Wielkopolski, Poznań, Kalisz, Wrocław
• Szkolenie WORD Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski 2017
• Szkolenie dla dyrektorów szkół we Wrocławiu — Wrocław 2016
• Szkolenie dla dyrektorów instytucji kultury MKiDN — Warszawa 2018
• Szkolenia z negocjacji kryzysowych dla uczniów szkól podstawowych w ramach projektu
Uniwersytetu Opolskiego 2019
•
•
•
•
•
•
•

Szkolenie antyterrorystyczne dla Rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony — Warszawa 2019
Szkolenie obronne online dla pracowników Urzędu Miasta Poznania – 2020
Szkolenie antyterrorystyczne dla 1700 pracowników Komisji Nadzoru Finansowego
Szkolenie antyterrorystyczne dla instytucji miasta Krakowa – 700 uczestników szkolenia
Szkolenie dla kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
Szkolenie obronne online dla pracowników Urzędu Miasta Poznania – 2021
Szkolenie obronne online dla pracowników Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

27. Wybrany dorobek naukowy i publicystyczny:
Monografie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jarosław Stelmach, Reagowanie na zamachy. Dobre praktyki i rekomendacje, Difin, 2021.
Jarosław Stelmach, Barbara Wiśniewska-Paź (red.), Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
budynków użyteczności publicznej. Tom 1. Terroryzm, strategie zwalczania, edukacja
antyterrorystyczna, Difin, 2021.
Jarosław Stelmach, Barbara Wiśniewska-Paź (red.), Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
budynków użyteczności publicznej. T. II, Planowanie, Reagowanie, Infrastruktura
krytyczna, Difin, 2021.
Jarosław Stelmach, Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2016.
Jarosław Stelmach, Reagowanie na zamachy terrorystyczne, Difin, 2016.
Mariusz Wiatr, Jarosław Stelmach, Siły zbrojne wobec zagrożenia terroryzmem,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza
Kościuszki, 2016.
Jarosław Stelmach, Przeciwdziałanie i reagowanie na współczesne zamachy terrorystyczne,
Wydawnictwo Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2017.
Jarosław Stelmach, Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza
Kościuszki, 2016.
Jarosław Stelmach, Kuba Jałoszyński, Waldemar Zubrzycki (red.), Specjalne użycie broni
w działaniach antyterrorystycznych, WSPol Szczytno, 2017.
Jarosław Stelmach, Barbara Wiśniewska-Paź, Maciej Szostak, (red.), Bezpieczeństwo
antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Analiza-Diagnoza- Case study, Wyd.
Adam Marszalek, 2018.
Jarosław Stelmach, Barbara Wiśniewska-Paź, Maciej Szostak, (red.), Bezpieczeństwo
antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Metody i narzędzia zamachów
VS działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne, Adam Marszałek, Toruń, 2018.
Jarosław Stelmach, Barbara Wiśniewska-Paź (red.), Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
budynków użyteczności publicznej. Założenia i rekomendacje do prowadzenia działań...
Tom IV, 2019.
Jarosław Stelmach, Barbara Wiśniewska-Paź (red.), Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
budynków użyteczności publicznej. Terroryzm-zamachy-sprawcy... Tom III, 2019.
Kuba Jałoszyński, Waldemar Zubrzycki, Jarosław Jabłoński, Jarosław Stelmach,
Kontrterroryzm Siły Specjalne, Działania Wydarzenia w 2018 roku, 2019.

Doświadczenie, kursy, szkolenia, uprawnienia c.d.
28. Wybrane rekomendacje i podziękowania z przeprowadzonych szkoleń i audytów:
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Pozostałe rekomendacje i referencje dostępne na stronie www.safetyproject.pl/rekomendacje
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29. Wybrane monografie naukowe:
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