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Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych  
pracowników ochrony fizycznej 

 
 
1. Nazwa Szkolenia 

 
Szkolenie realizowane w formie kursu doskonalącego umiejętności teoretyczne  

i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych, 
udzielania pomocy przedlekarskiej, znajomości przepisów prawa związanych  
z wykonywaniem czynności ochrony osób i mienia. 
 
2. Organizator i miejsce szkolenia  

 
Ośrodek Szkolenia Warmia i Mazury Sp. z o.o., Szymany 150, 12-100 Szczytno  
 
3. Podstawy prawne 

 
 Ustawa o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1099  

z 2015r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65). 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 stycznia 2016 r.    

w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego 
umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

 Starostwo Powiatowe w Szczytnie, wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
- Zaświadczenie nr 1.1./2017 z 3 kwietnia 2018 roku. 
 

4. Cel szkolenia 
 

Szkoleniu podlegają pracownicy Wewnętrznych Służb Ochrony (WSO)  
oraz Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych (SUFO) na których rozporządzenie 
cytowane powyżej, nakłada obowiązek zaliczenia  kursu doskonalącego raz na 5 lat  
i przedstawienia świadectwa jego ukończenia w Wydziale Postępowań Administracyjnych 
Komendy Wojewódzkiej Policji - według właściwości miejscowej. Do dnia 01 stycznia 2019 
roku, wszystkie osoby, które mocą ustawy przeszły z licencjonowanego pracownika ochrony 
na kwalifikowanego pracownika ochrony, mają ukończyć przedmiotowy kurs w celu 
podtrzymania swoich kwalifikacji zawodowych.  

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności praktycznych i przyswojenie wiedzy 
teoretycznej związanych z wykonywaniem pracy w zakresie ochrony osób i mienia opisanych 
szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia  
15 stycznia 2016 r. 
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5. Adresaci szkolenia 

 
Kurs przeznaczony jest dla osób posiadające wpis na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej. 
 

6. Forma realizacji szkolenia 
 

Kurs prowadzony będzie w grupach do 20 osób. Część teoretyczna będzie realizowania w 
sali wykładowej, wyposażonej w sprzęt dydaktyczny umożliwiający prowadzenie zajęć. Część 
praktyczna strzelanie /wynajęta strzelnica /samoobrona i techniki interwencji  
/przygotowana sala /Uczestnik kursu po zaliczeniu wszystkich jednostek modułowych 
otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające jego kwalifikacje w zakresie 
tematycznym szkolenia. Liczba godzin kursu 40 godzin. Czas trwania 4 dni  po 10 godzin 
każdego dnia, lub w okresie jednego tygodnia. 

 
7. Metody szkoleniowe 

 
Kurs prowadzony będzie metodą wykładów i zajęć praktycznych.  

 
8. Kadra prowadząca szkolenie 

 
Kurs prowadzony będzie przez wykładowców Ośrodka Szkolenia Warmia i Mazury Spółka 

z o.o., posiadających przygotowanie merytoryczne oraz specjalistyczne uprawnienia  
w zakresie wyszkolenia strzeleckiego /uprawnienia instruktora strzelectwa /wyszkolenia  
w zakresie samoobrony i technik interwencji /uprawnienia instruktora w zakresie 
samoobrony i technik interwencji /specjalistę w zakresie pomocy przedlekarskiej  
oraz specjalistę w zakresie znajomości prawa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
Dr Jerzy Szafrański  
Kierownik Ośrodka Szkolenia  
Warmia i Mazury Spółka z o. o. 
osrodek.szkolenia@mazuryairport.pl 
 
 


