
PROGRAM EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ   

SZKOLENIE: BEZPIECZNA SZKOŁA 

Bezpieczeństwo społeczne, 

zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, 

elementy edukacji antyterrorystycznej, 

dla nauczycieli i pracowników szkół.

WWW.FUNDACJAIBS.PL



Żyjemy w czasach niepewnych. Przeciwdziałanie 

terroryzmowi i radykalizacji postaw to najważniejsze

wyzwania współczesnego świata. Każdy z nas, na co dzień 

doświadcza przemocy i agresji. Strach towarzyszy nam 

w szkole, w pracy, w Internecie, na ulicy i w podróży. Dlatego 

kwestia bezpieczeństwa dotyczy nas wszystkich! 

Warto mieć świadomość zagrożeń i wrażliwość społeczną. 

My myślimy o bezpieczeństwie globalnie, kompleksowo 

i niestandardowo. Wierzymy, że profilaktyka i prewencja 

to szansa na wykreowanie odpowiednich postaw i zasad 

postępowania w nietypowych okolicznościach. 

Dlatego założyliśmy fundację, której celem jest podnoszenie 

poziomu bezpieczeństwa poprzez działania edukacyjne. 

Zamiast podsycać strach, tłumaczymy jego przyczyny 

i konsekwencje. Doradzamy jak skutecznie współpracować 

w sytuacjach kryzysowych. Prowadzimy praktyczne 

szkolenia, bo wiemy, że wykorzystując nowe umiejętności 

i przećwiczone standardy zachowań masz szansę na 

poradzenie sobie w niebezpiecznej sytuacji. 

Zapobiegaj, uprzedzaj, reaguj!



PREWENCJA I PROFILAKTYKA ZWIĘKSZAJĄ 

O 70% SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA 

W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

1. WYUCZONE ZACHOWANIA SĄ  

UNIWERSALNE DLA WIELU  

KRYZYSOWYCH SYTUACJI 

2. REGULARNE ĆWICZENIA  

ZAPEWNIAJĄ SPOKÓJ  

DZIAŁANIA MIMO STRESU

POWTARZANE  ZASADY  

POSTĘPOWANIA TO PEWNOŚĆ  

W PODEJMOWANIU DECYZJI  

3.

4. UCZYMY JAK SKUTECZNIE DZIAŁAĆ,  

MIMO STRACHU, DLA DOBRA  

TYCH, ZA KTÓRYCH ODPOWIADAMY

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE PODCZAS 

NASZYCH SZKOLEŃ SĄ PRZYDATNE W CODZIENNYM 

ŻYCIU. UCZYMY JAK  RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM.  

WPROWADZAMY WIELE ELEMENTÓW WARSZTATOWYCH.  

NASI EKSPERCI PRZESZKOLILI BLISKO 20 000 

NAUCZYCIELI W CAŁEJ POLSCE. 



KAŻDY RODZIC CHCE, BY JEGO DZIECKO BYŁO 

BEZPIECZNE! ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA 

ODPOWIADAJĄ DYREKTOR I PRACOWNICY SZKOŁY! 

zgodnie z Ustawą o systemie oświaty Dyrektor wykonuje 

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

uczniom i nauczycielom w czasie zajęć szkolnych 

według programu "Bezpieczna Szkoła+" Dyrektor 

odpowiada za monitorowanie otoczenia szkoły, w tym 

boisk, i zwracanie uwagi na "osoby trzecie", przedmioty 

i pojazdy 

Dyrektor odpowiada również za specjalny system 

alarmowania na wypadek napadu i ewakuacji placówki 

oraz za ćwiczenia tych sytuacji minimum raz w roku 

szkoła musi posiadać procedury na wypadek zdarzeń 

niebezpiecznych 

kadra powinna być przeszkolona na wypadek 

wtargnięcia agresora na teren placówki, a szkoła musi 

mieć wypracowane procedury postępowania 

w przypadku alarmu bombowego  

do podstawowych kompetencji pracowników każdej 

placówki należy m.in. wiedza z zakresu udzielania 

pierwszej  pomocy i stosowania "pozycji bezpiecznej" 

w sytuacjach kryzysowych 

CZY TWOJA SZKOŁA, PRACOWNICY, TY

JESTEŚCIE ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANI?



BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

placówek  nie zapewnia 

uczniom w pełni bezpiecznego pobytu 

szkół nie zapewnia bezpieczeństwa 

uczniów podczas zajęć sportowych

placówek nie ma właściwie wyposażonych 

i rozmieszczonych apteczek

wypadków w szkołach =  brak  osób w pełni 
przygotowanych do udzielenia pomocy 

co dziesiąta szkoła  nie ma odpowiednio 

przygotowanych dróg ewakuacyjnych

na podstawie wyników kontroli NIK z 2017 r.



CO OFERUJEMY 
Założyliśmy fundację, której celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa 

poprzez działania edukacyjne. Zamiast podsycać strach, tłumaczymy jego 

przyczyny i konsekwencje. Doradzamy jak skutecznie współpracować 

w sytuacjach kryzysowych. Prowadzimy praktyczne szkolenia, bo wiemy, 

że wykorzystując nowe umiejętności i przećwiczone standardy zachowań 

masz szansę na poradzenie sobie w niebezpiecznej sytuacji. Organizowane 

przez nas szkolenia nastawione są na rozwój praktycznych umiejętności 
nauczycieli i pracowników szkoły z zakresu jednostkowego i zespołowego 

radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, stresowych jakie potencjalnie mogą 

wystąpić w placówce oświatowej.  

Zaproponowana cena zawiera 

Nasze szkolenia odbywają się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, 
poziom emocji oraz stresu w każdym momencie jest kontrolowany. Osoby 

chore, kobiety w ciąży lub osoby po traumatycznych przejściach, w określonych 

symulacjach i ćwiczeniach, występują wyłącznie w roli obserwatorów. 

Cena szkolenia dla grupy: 

3.000,- zł (netto) 

3.660, - zł (brutto) 

Dojazd trenerów na miejsce szkolenia.

Przygotowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych. 
Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z przyjętym scenariuszem.

Niezbędny sprzęt specjalistyczny (atrapy broni, kombinezony itp.). 

Przeprowadzenie zaplanowanych ćwiczeń praktycznych.
Omówienie i podsumowanie warsztatów z wnioskami końcowymi. 
Imienne certyfikaty dla uczestników szkolenia (opcjonalnie). 

Serwis poszkoleniowy przez trzy tygodnie  

Potencjalnym źródłem finansowania szkolenia może być Rada Rodziców, organ 

prowadzący - właściwa dla Państwa jednostka samorządu terytorialnego (w tym 

jednostki odpowiedzialne za edukację, bezpieczeństwo oraz zarządzanie kryzysowe), 
lokalne systemy grantów i dofinansowań, firmy i osoby prywatne (np. w ramach 

prowadzonej w firmie odpowiedzialności społecznej - CSR). 



CO ZYSKUJESZ WYBIERAJĄC IBS? 

Aż 98% osób uczestniczących w naszych szkoleniach pozytywnie ocenia naszą 

pracę, najczęściej podkreślając praktyczny wymiar i nowatorskie metody 

szkoleniowe stosowane przez naszych ekspertów podczas zajęć.  

UMIEJĘTNOŚCI 

DOŚWIADCZENIE 

WIEDZĘ 

PEWNOŚĆ 

Szkolenie trwa ok. 4 godzin, przeznaczone jest dla wszystkich 

pracowników szkoły i odbywa się najczęściej w placówce 

oświatowej. W zależności od ilości uczestników szkolenie 

prowadzi 1-2 trenerów . Podczas szkolenia zalecane są 2-3 

przerwy techniczne.    

uzyskane podczas szkolenia w formie 

warsztatów z użyciem  specjalistycznego 

sprzętu zgodnie ze scenariuszem zajęć. 

osób prowadzących szkolenie nabyte 

podczas długoletniej służby w jednostkach 

specjalnych takich jak: GROM, policja itp. 

którą dzielą się najwyższej klasy 

eksperci prowadzący nasze szkolenia.  

posiadanych umiejętności potwierdzoną   

imiennym certyfikatem uczestnictwa. 



W PROGRAMIE SZKOLENIA:

Przedstawienie podstawowych założeń szkolenia i prezentacja trenerów
Skala zdarzeń niebezpiecznych w placówkach oświatowych.

Zagrożenia we współczesnym świecie, zegar przestępczości, aspekty 

prawne (stan wyższej konieczności, obrona konieczna). 

Rola profilaktyki i prewencji w codziennej pracy z elementami 
wiktymologii - jak nie być łatwym celem ataku, jak wychwytywać 

niepokojące sygnały płynące z otoczenia.

Zabezpieczenia techniczne w szkole, ich rola i praktyczne wykorzystanie. 

Opracowanie folderu „ Bezpieczna szkoła” i „Bezpiecznej koperty” .
Pokaz i omówienie tzw. „pozycji bezpiecznych”  - pozycje, które mogą 

uratować życie i zdrowie lub zminimalizować obrażenia.
Omówienie zagrożeń wynikających z otrzymania informacji o podłożeniu 

ładunku wybuchowego, otrzymania niebezpiecznej przesyłki lub 

znalezienia niezidentyfikowanego przedmiotu w szkole. 
Sposoby postępowania w przypadku agresji słownej.
Omówienie zagrożeń terrorystycznych. Procedury postępowania podczas 

ataku, sytuacji zakładniczej, ataku bombowego  czy też akcji ratunkowej.

Standard postępowania w sytuacji „Aktywny strzelec” z wykorzystaniem 

procedur postępowania „Azyl” i „Ewakuacja”. 

Standard postępowania w sytuacji „Akt terroru kryminalnego w szkole”.
Zasady współpracy z agencją ochrony i policją.
Rola i zadania Obiektowego Koordynatora Bezpieczeństwa.
Pokaz broni i niebezpiecznych przedmiotów.
Zasady postępowania w przypadku zaistnienia klęsk żywiołowych, 
wykorzystanie smartfonów w procesie wzywania pomocy.
Ćwiczenia praktyczne - symulacja zachowań  - atak bandycki na ulicy, atak 

terrorystyczny, agresywny osobnik, aktywny strzelec, akt terroru.

Odtworzenie nagrań poszczególnych scenek z omówieniem przez 

trenera, dyskusja z ćwiczącymi i podsumowanie zajęć. 

program może zawierać także autorski wykład na temat przyczyn, 
identyfikacji i metod przeciwdziałania zjawisku RADYKALIZACJI - 

szkolenie specjalistyczne. 



INSTYTUT 

BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO 

Jesteśmy praktykami, ekspertami i edukatorami z zakresu szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa. Wspólnie tworzymy organizację społeczną, której celem jest 

przekazywanie wiedzy wynikającej z naszego wieloletniego doświadczenia. 

W skład fundacji wchodzą eksperci zajmujący się edukacją antyterrorystyczną, 
prawami człowieka, kompetencjami międzykulturowymi i przeciwdziałaniem 

radykalizacji. Nasi trenerzy to między innymi byli żołnierze Jednostki Wojskowej 

GROM, którzy dysponują ogromną wiedzą. Dzięki umiejętnościom nabytym 

w czasie wieloletniej służby w jednostkach sił specjalnych jesteśmy w stanie 

zapewnić wysoki poziom Pastwa szkoleń. 

Pierwsze kroki na polu szkoleniowym stawialiśmy już w 1999 roku, od tego czasu 

przeszkoliliśmy tysiące osób, które wysoko cenią jakość naszych programów 

edukacyjnych. W obecnej chwili dysponujemy grupą blisko 30 wykładowców
i trenerów w całej Polsce. 

Bieżącą działalność Fundacji uzupełniają: VIDEOBLOG „Bezpieczeństwo 

społeczne”, który prowadzony jest przez naszych ekspertów oraz KONKURS 

„Lider Bezpieczeństwa”, w którym wyróżniamy najaktywniejszych promotorów 

bezpieczeństwa.  

NADAJEMY BEZPIECZEŃSTWU WYMIAR SPOŁECZNY! 

POMAGAMY OBNIŻYĆ POZIOM STRESU 

i PRZEZWYCIĘŻAĆ STRACH!



INSTYTUT 

BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO 

dziennikarz, politolog

ekspert ds. przeciwdziałania radykalizacji

konsultant UEFA podczas EURO 2012 

członek ASHOKA -Międzynarodowej Organizacji 

Innowatorów Społecznych

były oficer GROM

uczestnik misji specjalnych

były szef bezpieczeństwa na Stadionie Narodowym

współautor podręcznika "Edukacja dla bezpieczeństwa" 

pedagog resocjalizacyjny

była wychowawczyni zakładu poprawczego

nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa

tworzyła szkolenia dla służb mundurowych 

w  instytucjach państwowych 

były oficer Jednostki Wojskowej GROM

instruktor z wieloletnim stażem

trener 

były główny specjalista  MSWiA   

ds. monitorowania  przestępstw z nienawiści 

autor szkoleń z zakresu  zwalczania przestępstw 

z nienawiści oraz  ochrony praw człowieka 



CO NAS WYRÓŻNIA?

Nasi eksperci to byli oficerowie 

elitarnej jednostki wojskowej GROM.

Zapewnialiśmy bezpieczeństwo 

UEFA Euro 2012 na Ukrainie i w Polsce. 

Wspierają nas specjaliści z policji, 
medycy, socjologowie, psychologowie.

 Szkoliły nas elitarne jednostki sił  
specjalnych z Wielkiej Brytanii, USA i Niemiec. 

Uczestniczymy w roli ekspertów 

w programach w telewizji i radiu.



INNE SZKOLENIA I PROGRAMY

Program edukacyjny dla firm i korporacji 
Głównymi założeniami tematycznymi poruszanymi w trakcie szkolenia są: 

wzmocnienie zdolności w zakresie podejmowania decyzji, praktyczne 

metody przełamywania barier, techniki oceny własnych możliwości na tle 

grupy, czynniki utrudniające komunikację, praca zespołowa w sytuacji stresu, 

wprowadzenie podstawowych zasad bezpiecznego postępowania w 

sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych w codziennej pracy i w podróży. 

 

Program „Integracja i budowanie zespołu” 

Jego głównym celem jest poprawa współpracy, budowanie identyfikacji z 

jednostką organizacyjną oraz spójności zespołowej. Wśród poruszanych 

zagadnień są m.in.: procesy formowania się grupy i wynikające z nich 

wskazówki w kierowaniu ludźmi, optymalny poziom poczucia 

bezpieczeństwa w grupie, inteligencja społeczna w kierowaniu grupą, 

główne zasady budowania efektywnego zespołu oraz jak zarządzać grupą, 

gdy jej członkowie działają w stresie. Wykorzystujemy sprawdzone wzorce z 

sił specjalnych, rozwijamy umiejętności dostrzegania elementów mających 

wpływ na osiągnięcie celu przez zespół. Doskonalimy umiejętności 

czytelnego komunikowania się w zespole. 

 

Spotkanie z GROMowcem. 
To wyjątkowe spotkanie z jednym z naszych ekspertów, byłym oficerem 

GROMu i uczestnikiem wielu misji specjalnych. Podczas rozmowy poruszamy 

takie tematy jak: ochrona informacji, zdobywanie i gromadzenie informacji, 

sytuacje kryzysowe, rola menedżerów i liderów zespołu, zakres 

odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu. Opowiadamy o 

służbie w Jednostce Wojskowej „GROM” i dzielimy się doświadczeniami z 

udziału w misjach.



WIĘCEJ INFORMACJI O IBS: 

Sylwetki trenerów i koordynatorów merytorycznych: 

www.fundacjaibs.pl/ludzie  

Referencje, listy, podziękowania i dyplomy: 

www.fundacjaibs.pl/referencje-listy-podziekowania-i-dyplomy 

Programy edukacyjne i pozostałe szkolenia: 

www.fundacjaibs.pl/programy-edukacyjne 

www.fundacjaibs.pl/inne 

Aktualności: 

www.fundacjaibs.pl/aktualnosci 

VIDEOBLOG „Bezpieczeństwo Społeczne”: 

www.fundacjaibs.pl/service-view/videoblog 

www.youtube.com/channel/UCGv7LVLBcUJhREyu-8pdp5Q 

KONKURS „Lider Bezpieczeństwa”: 

http://www.fundacjaibs.pl/service-view/konkurs/ 

http://www.fundacjaibs.pl/inne



