
  
 

 

  



  

 

I Ogólnopolskie Warsztaty dla uczniów szkół średnich 

Reagowanie na zamachy przeciwko życiu i zdrowiu  

Dobre praktyki i rekomendacje 

 
Reagowanie w przypadku:  

Masowy zabójca – Materiały wybuchowe – Sytuacja zakładnicza 

Zachowanie się w sytuacji szturmu jednostki kontrterrorystycznej 

Udzielanie pierwszej pomocy w warunkach zamachów na życie i zdrowie 
 

Czas i miejsce:  

 22.02.2022 w godz. 17.00-19.00 lub 10.03.2022 w godz. 17.00-19.00 

 Platforma TEAMS 

 

Organizatorzy:  

 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron 

o Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie 

o Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu 

o Filia w Katowicach 

 Naukowe Koło Działań Antyterrorystycznych i Kontrterrorystycznych przy Wyższej Szkole 

Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron 

 

Patronat honorowy: 

 JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron 

w Krakowie  

 

Partnerzy warsztatów: 

 Kongres Antyterrorystyczny SAFE PLACE 

 Kanał wiedzy o bezpieczeństwie You Tube Project Safe-TY  

 CICA/SECURITY FORUM Kraków  

 Platforma Edukacyjna Safety Project 

 Wydawnictwo Difin 

 Magazyn ludzi akcji Special Ops 

 Czasopismo branżowe a&s 

 

Trener: 

 mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 

Zakładane efekty szkolenia: 

 Świadomość charakteru oraz stopnia zagrożenia zamachów na życie i zdrowie; 

 Znajomość oraz umiejętność reagowania na wybrane metody działania sprawców; 

 Znajomość oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy w warunkach zamachów  

na życie i zdrowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.safeplace.edu.pl/
https://safetyproject.edu.pl/
https://difin.pl/


  

 

Dlaczego warto? 

 Darmowa forma uczestnictwa; 

 Praktyczna forma szkolenia pomimo, że w warunkach online  

– bogata w dyskusje, ćwiczenia oraz wspólnie rozwiązywany test; 

 Prezentacja atrap urządzeń wybuchowych, egzemplarzy broni 

palnej, środków pozoracji, urządzeń oraz materiałów do udzielania 

pierwszej pomocy, a także środków podręcznych dostępnych  

w potencjalnym środowisku zamachu; 

 Kadra trenerska z doświadczeniem w instytucjach 

bezpieczeństwa narodowego posiadająca przygotowanie 

pedagogiczne – gwarantująca bezpieczne oraz skuteczne 

szkolenie; 

 Program szkolenia dostosowany do realnych zagrożeń  

oraz zgodny z wymaganiami stawianymi przez MEN; 

 Książka pt. Reagowanie na zamachy. Dobre praktyki  

i rekomendacje z dedykacją autora – dla najbardziej aktywnego 

uczestnika warsztatów; 

 Szkolenie zgodne z zaleceniami MEN – „Bezpieczna szkoła”; 

 Certyfikaty imienne po zakończeniu szkolenia. 

 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Udział w szkoleniu jest darmowy, a rejestracja odbywa się  

za pomocą linku dostępowego, wysyłanego poprzez maila  

lub do pobrana ze strony wydarzenia. 

2. Z przyczyn technicznych liczba uczestników jest limitowana  

do 300 osób – o możliwości uczestnictwa decyduje kolejność 

logowania. 

3. Wydanie certyfikatu jest uzależnione od obecności słuchacza  

na spotkaniu w czasie dłuższym niż 60% oraz od przesłania 

adresu email (do wysyłki certyfikatu). 

 

 

 

Partnerzy warsztatów: 

 

PROJECT SAFE-TY 



  

 

 

 

Informacje kontaktowe: 

 Zapisy oraz pytania – Biuro warsztatów  

e-mail: rekrutacja2022@apeiron.edu.pl, tel.: +48 534 082 529 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan warsztatów 

Temat Opis zagadnienia Zabezpieczenie materiałowe 

Reagowanie na zamachy masowego zabójcy Prezentacja narzędzi zamachów.  Prezentacja zasad 

reagowania na zamach masowego zabójcy. Omówienie 

algorytmu 4U! ABW. 

 Baza filmów oraz materiałów 
instruktażowych 

 Atrapy broni palnej i niebezpiecznych 
narzędzi 

Reagowanie na niebezpieczne przedmioty 

(urządzenia wybuchowe) 

Interaktywne omówienie specyfiki zagrożenia  

– inscenizacje zdarzeń. Prezentacja atrap urządzeń 

wybuchowych i omówienie zasad ewakuacji z obiektu.   

 Baza filmów oraz materiałów 
instruktażowych.  

 Atrapy broni palnej i niebezpiecznych 
przedmiotów 

Zachowanie się w sytuacji zakładniczej 

 

Inscenizacje wybranych metod działania sprawców. 

Elementy negocjacji policyjnych i komunikacji  

w reagowaniu na zamachy. 

 Baza filmów oraz materiałów 
instruktażowych 

 Atrapy broni palnej, noży, maczet 

 Paski, gumowe i piankowe pałki do walki 

 Sztuczna krew i sztuczne rany 

 Improwizowane środki do udzielania 
pomocy oraz staży taktyczne 

Zachowanie się w sytuacji szturmu 

jednostki kontrterrorystycznej 

 

Omówienie możliwych okoliczności sytuacji szturmu, 

rekomendacje sposobu reagowania. 

 Baza filmów oraz materiałów 

instruktażowych.  
 

Prezentacja profilu Uczelni wraz z możliwościami rekrutacji  Baza materiałów promocyjnych Uczelni  

 Oferta kształcenia 

Wspólne rozwiązanie testu wiedzy oraz dyskusja  Test wiedzy 

 Materiały dydaktyczne 



  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OWZiMTRjYjgtZTY0Zi00MDRkLWE5YWItNWZmZjYyZ

mY0MjU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3544007-

2e8c-4b5c-9019-54caa9041040%22%2c%22Oid%22%3a%2204f3be2c-

a9a3-4bb5-90ba-76a104bba073%22%7d 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OWZiMTRjYjgtZTY0Zi00MDRkLWE5YWItNWZmZjYyZ

mY0MjU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3544007-

2e8c-4b5c-9019-54caa9041040%22%2c%22Oid%22%3a%2204f3be2c-

a9a3-4bb5-90ba-76a104bba073%22%7d 

 

Dane do logowania: 

 

 Dostęp do spotkania w dniu 22.02.2022 r.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dostęp do spotkania w dniu 10.03.2022 r.:

  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZiMTRjYjgtZTY0Zi00MDRkLWE5YWItNWZmZjYyZmY0MjU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3544007-2e8c-4b5c-9019-54caa9041040%22%2c%22Oid%22%3a%2204f3be2c-a9a3-4bb5-90ba-76a104bba073%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZiMTRjYjgtZTY0Zi00MDRkLWE5YWItNWZmZjYyZmY0MjU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3544007-2e8c-4b5c-9019-54caa9041040%22%2c%22Oid%22%3a%2204f3be2c-a9a3-4bb5-90ba-76a104bba073%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZiMTRjYjgtZTY0Zi00MDRkLWE5YWItNWZmZjYyZmY0MjU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3544007-2e8c-4b5c-9019-54caa9041040%22%2c%22Oid%22%3a%2204f3be2c-a9a3-4bb5-90ba-76a104bba073%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZiMTRjYjgtZTY0Zi00MDRkLWE5YWItNWZmZjYyZmY0MjU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3544007-2e8c-4b5c-9019-54caa9041040%22%2c%22Oid%22%3a%2204f3be2c-a9a3-4bb5-90ba-76a104bba073%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZiMTRjYjgtZTY0Zi00MDRkLWE5YWItNWZmZjYyZmY0MjU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3544007-2e8c-4b5c-9019-54caa9041040%22%2c%22Oid%22%3a%2204f3be2c-a9a3-4bb5-90ba-76a104bba073%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZiMTRjYjgtZTY0Zi00MDRkLWE5YWItNWZmZjYyZmY0MjU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3544007-2e8c-4b5c-9019-54caa9041040%22%2c%22Oid%22%3a%2204f3be2c-a9a3-4bb5-90ba-76a104bba073%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZiMTRjYjgtZTY0Zi00MDRkLWE5YWItNWZmZjYyZmY0MjU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3544007-2e8c-4b5c-9019-54caa9041040%22%2c%22Oid%22%3a%2204f3be2c-a9a3-4bb5-90ba-76a104bba073%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZiMTRjYjgtZTY0Zi00MDRkLWE5YWItNWZmZjYyZmY0MjU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3544007-2e8c-4b5c-9019-54caa9041040%22%2c%22Oid%22%3a%2204f3be2c-a9a3-4bb5-90ba-76a104bba073%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZiMTRjYjgtZTY0Zi00MDRkLWE5YWItNWZmZjYyZmY0MjU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3544007-2e8c-4b5c-9019-54caa9041040%22%2c%22Oid%22%3a%2204f3be2c-a9a3-4bb5-90ba-76a104bba073%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZiMTRjYjgtZTY0Zi00MDRkLWE5YWItNWZmZjYyZmY0MjU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3544007-2e8c-4b5c-9019-54caa9041040%22%2c%22Oid%22%3a%2204f3be2c-a9a3-4bb5-90ba-76a104bba073%22%7d


  

 

Sylwetka trenera 

 

 

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach  

Dziekan Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych 

w WSBPiI Apeiron w Krakowie, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 

programu ERASMUS. Prezes Zarządu firmy doradczo-szkoleniowej Safety 

Project, pomysłodawca i organizator międzynarodowego kongresu 

bezpieczeństwa antyterrorystycznego SAFE PLACE. Absolwent Wyższej Szkoły 

Oficerskiej imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień naukowy doktora nauk  

o bezpieczeństwie uzyskał 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. 


