WYŻSZA SZKOŁA
BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE
PROGRAM SZKOLENIA
SPECJALISTA BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO
BLOK 1
Profilaktyka unikania zagrożeń w terenie zurbanizowanym i poza nim - STREET SURVIVAL
1.Współczesne zagrożenia z dziedziny bezpieczeostwa osobistego i syndromy wskazujące
na zainteresowanie świata przestepczego danych obszarem.
2.Profilaktyka unikania zagrożeo w obszarach:
-dom, mieszkanie, dzieci
-teren zurbanizowany
w dzieo i w nocy/ miasto, lokale, środki komunikacji miejskiej
i dalekobieżnej, eren imprez masowych, centra handlowe/
-pojazd / elementy mające wpływ na bezpieczeostwo, wyposażenie, wsiadanie i wysiadanie, wybór
pasa ruchu , parkowanie itp/.
3.Dostępne i dozwolone przez prawo środki do prowadzenia obrony koniecznej.
BLOK 2
Procedury zachowań w sytuacjach kryzysowych
1.Psychologiczne aspekty funkcjonowania w stanach krytycznego zagrożenia.
2.Procedury zachowania się w przypadku następujących zagrożeo i sytuacji krytycznych:
 atak nożownika
 zagrożenie i szantaż bronią palną
 strzelanina na mieście
 zajęcie obiektu przez uzbrojoną grupę / osobnika/
 zajęcie obiektu przez grupę połączone z zagrożeniem bombowym
 sytuacja zakładnicza
 zachowanie się w czasie akcji sił policyjnych /specjalnych/
 syndromy psychologiczne występujące w czasie tego typu zajść.

EMISJA FILMU SZKOLENIOWEGOZ ATAKU TERRORYSTYCZNEGO Z OMÓWIENIEM ZACHOWAO
W POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH.

BLOK 3
Szkolenia z samoobrony
1.Pady i zasady poruszania w czasie prowadzenia walki kontaktowej.
2.Podstawowe techniki samoobrony w typowych formach atak w przypadku napastnika
nieuzbrojonego
 obrona przed obchwytem z przodu, tyłu i boku
 obrona przed duszeniem w różnych kierunkach ataku
 obrona przed kopnięciem w różnych płaszczyznach
 obrona przed uderzeniem głową.
 Podstawowe techniki samoobrony w typowych formach ataku w przypadku napastnika
uzbrojonego:
 obrona przed napastnikiem uzbrojonym w broo białą /nóż, brzytwa/
 obrona przed napastnikiem uzbrojonym w broo palną krótką i długą w różnych schematach
zagrożenia
 obrona przed napastnikiem uzbrojonym w kij, pałkę.
3.Wykorzystanie paralizatorów elektrycznych, miotaczy mgły i żelu. Taktyczne wykorzystanie w/w
środków.

Program szkolenia obejmuje trzy bloki tematyczne trwające łącznie 16 godzin dydaktycznych
Blok 1 (4h) - wykład z przejściem do praktycznych ćwiczeo
Blok 2 (5h) - wykład z demonstracją I emisją filmu
Blok 3(6h)
Egzamin 1 godzina zajęć
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