
 

 

Szkolenia dla kadry kierowniczej  
Szkolenie dla kadry kierowniczej proponujemy zrealizowad w wariantach szkolenia 
dwudniowego. Dzieo pierwszy: zadania wynikający z regulacji prawnych połączone z 
pozoracją działao zagrażających bezpieczeostwu, kolejny praca nad nawykami 
poprowadzony przez negocjatorów policyjnych (psycholog) wraz z modułem LIDER w 
sytuacji kryzysowej  

 
Dzieo I  
1. Bezpieczeostwo publiczne, zadania i obowiązki paostwa. Zagrożenia bezpieczeostwa 
publicznego. Sytuacje kryzysowe.  

2. Zarządzanie kryzysowe zadania i kompetencje organów administracji publicznej, 
instytucji paostwowych i przedsiębiorców. Plany zarządzania kryzysowego  

3. Stany nadzwyczajne – zadania i kompetencje organów administracji publicznej zadania i 
obowiązki przedsiębiorców i obywateli.  
 
Ćwiczenia oraz warsztaty przeprowadzone przez 4osoby (antyterroryści z udziałem psa do 
wykrywania przeszkolonego do wykrywania materiałów wybuchowych) 4h.  
4. Bezpieczeostwo w obiektach publicznych w czasie zdarzeo kryzysowych. Akt 
terrorystyczny - procedury postępowania w sytuacji zagrożenia i zaistnienia zamachu 
terrorystycznego (wprowadzanie w specyfikę pracy w stanie zagrożenia oraz omówienie 
procedur jakie mają zastosowanie w stanach zagrożenia życia i mienia)  

5. Charakterystyka i rozpoznawanie zagrożeo terrorystycznych z użyciem materiałów 
wybuchowych. Procedury postępowania na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego, 
zadania kierowników, obowiązki pracowników. Bezpieczna ewakuacja i pies do 
pirotechniki.  
 
Podczas trwania zajęd (pkt 4) zostaną rozmieszczone poukrywane ładunki wybuchowe 
(także przy uczestnikach szkolenia)  
6. Zasady postępowania w przypadku niebezpiecznego petenta, atak fizyczny na 
pracownika – jak się zachowad (warsztaty z udziałem uczestników szkolenia).  

7. Aktywny strzelec (zabójca) w obiekcie – co robid (warsztaty z udziałem uczestników 
szkolenia)?  
 
8. Napad na obiekt procedury postępowania na wypadek sytuacji zakładniczek. Jesteś 
zakładnikiem, jak się zachowad, zasady przetrwania. Przykłady zachowania z udziałem 
uczestników – dwiczenie praktyczne.  
 
Pozoracja napadu oraz omówienie zachowao uczestników szkolenia podczas trwania 
wydarzenia. Ćwiczenia przy użyciu broni hukowej, granatów błyskowych.  
Osoby z problemami zdrowotnymi oraz kobiety w ciąży zostaną poproszone o opuszczenie 
sali udostępnionej do przeprowadzenia dwiczeo.  

 
 



 

 

 
Dzieo II  
Cel szkolenia:  
Poszerzenie wiedzy i dwiczenie umiejętności z zakresu komunikacji i interwencji w 
przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej  
 
1. Negocjacje kryzysowe jako metoda  
 
2. Sprawca sytuacji kryzysowej – zachowanie i przeciwdziałanie  
 
3. Lider – rola i zadania w sytuacji kryzysowej  
 
4. Ćwiczenie umiejętności komunikacji i zachowania w sytuacjach kryzysowych  
 
5. Sytuacje zagrożenia zdrowia i życia  
 
Praca w warunkach stresu i odreagowanie.  
Podejmowanie decyzji w warunkach stre 


