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Szkolenie  służb  mundurowych

15 - 16.10.2022 - Cieszyn
Tematy szkolenia:

1. Bazowy program szkoleniowy taktyki i technik interwencyjnych dla 1. Bazowy program szkoleniowy taktyki i technik interwencyjnych dla 
zespołów 2 osobowych (Z-2)zespołów 2 osobowych (Z-2): : 

• Interwencja przy oporze biernym
• Interwencja przy oporze czynnym (napastnik 

nieuzbrojony)
• Interwencja przy oporze czynnym (napastnik uzbrojonym)
• Interwencja podczas bójki
• Interwencja podczas napadu na osobę trzecią
• Obrona podczas naruszenia nietykalności funkcjonariusza
• Obrona podczas czynnej napaści na funkcjonariusza
• Techniki kajdankowań

• Transport osoby zatrzymanej
• Interwencja przy pojeździe
• Przeszukanie budynków
• Prowadzenia ognia w parach
• Ochrona osoby trzeciej (VIP, świadek koronny, konwój 

kasjerki)
• Komunikacja
• Pierwsza pomoc przedmedyczna

W zajęciach z rozszerzenia mogą wziąć udział osoby, które ukończyły zajęcia z bazowego programuW zajęciach z rozszerzenia mogą wziąć udział osoby, które ukończyły zajęcia z bazowego programu

Współorganizator:
Dyrektor 

Zakładu Karnego 
w Cieszynie

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Cieszynie

Po ukończeniu szkolenia bazowego uczestnik otrzyma zaświadczenie, które pozwoli mu na udział w kolejnym
szkoleniu z rozszerzonej wybranej tematyki bazowej.



PLAN SZKOLENIA:

15.10.2022 sobota:
10.00-13.00 – szkolenie
14.00-18.00 – szkolenie
19:00 – Zebranie Zarządu PZISM

16.10.2022 niedziela:
09.00-13.00 – szkolenie
13.00-13.15 – podsumowanie i zakończenie szkolenia

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA DOSTĘPNY BĘDZIE NA ZAJĘCIACH

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć.

Zajęcia będą prowadzone przez licencjonowanych instruktorów PZISM

UWAGA !!!: Podczas szkolenia obowiązuje zakaz filmowania i robienia zdjęć bez zgody organizatora !!!

MIEJSCE SZKOLENIA:

MOSIR Cieszyn al. J. Łyska 21

ZGŁOSZENIA:

do dnia  10.10.2022 liczba uczestników ograniczona
tel: +48 600 827 080, e-mail: sekretariat@pzism.pl

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
członkowie PZISM (opłacona składka członkowska za 2022): 90 zł 
niezrzeszeni w PZISM: 130 zł 

Warunkiem rezerwacji miejsca jest dokonanie przedpłaty na konto PZISM oraz przesłanie zgłoszenia e-mailem na 
adres: sekretariat@pzism.pl (należy podać: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy)

Nr konta bankowego PZISM:
Bank Spółdzielczy w Zgierzu
69 8783 0004 0016 4076 2000 0001
*W przypadku rezygnacji ze szkolenia przedpłata nie podlega zwrotowi.

WYPOSAŻENIE:
uczestnicy powinni posiadać: umundurowanie ćwiczebne, atrapę broni, nóż treningowy, kajdanki.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA SZKOLENIE :
Waldek - tel: +48 503 169 823 (dostępny po 12 września)

NOCLEGI:
Noclegi we własnym zakresie. 
Polecamy: 
GOŚCINIEC SPORTOWY
Al. Jana Łyska 21 
43 - 400 Cieszyn 
Recepcja Tel. +48 33 852 53 48, Tel. kom. +48 504 285 477

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie, tel 33 8521629

Prosimy o wysłanie na szkolenie instruktorów i członków grup interwencyjnych, którzy w szkoleniach biorą udział
cyklicznie.  /Zapraszamy  również  żołnierzy,  funkcjonariuszy  i pracowników  ochrony  zainteresowanych
szkoleniem, którzy nie zostali oddelegowani/
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