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AGENDA SZKOLENIA 

Tytuł szkolenia 
Zachowanie się pracowników uczelni w przypadku wystąpienia zdarzeń 

o charakterze terrorystycznym 

Data szkolenia 30 maja 2017 r. 

Miejsce szkolenia Gmach Pałacyk Rektorski (ul. Koszykowa 80) 

Trener CSAT/Centrala Szkoleń AT 

Organizator Politechnika Warszawska, Dział ds. Szkoleń; www.szkolenia.pw.edu.pl  

 

PROGRAM SZKOLENIA 

HARMONOGRAM 
CZASOWY 

PLAN ZAJĘĆ 

8:30-10:00 1. Wstęp 
• Widomości dotyczące skali zdarzeń niebezpiecznych w placówkach 

oświatowych w  ostatnich latach. 
• Omówienie zagadnienia „Przygotowanie, a radzenie sobie 

ze stresem”. 

2. Profilaktyka i prewencja. 
• Rola profilaktyki i prewencji w codziennej pracy, elementy 

wiktymologii. 
• Propozycje przystosowanie obiektów uczelni do obrony przed 

zagrożeniami, które na ich terenie mogą wystąpić. 
• Propozycje wykorzystania monitoringu uczelni do podniesienia 

bezpieczeństwa uczelni. 
• Opracowanie folderu „Bezpieczna szkoła”. 
• Propozycja zabezpieczeń techniczne na uczelni, ich rola 

i praktyczne sposoby wykorzystania. Profilaktyka terroryzmu 
na uczelni. 

• Ćwiczenie „Magiczny kij”- praca zespołowa. 
• Zintegrowane zarządzanie informacją. 
• Ustalenie standardowych procedur postepowaniach 

w zagrożeniach. 
• Możliwość masowego alarmowania i komunikowania. 
• Świadomość możliwości ewakuacji  drogami nie standardowymi. 
• Wiedza na temat możliwości wykorzystania wyposażenia sali 

wykładowej lub innego pomieszczenia do barykadowania się w nim. 
• Propozycja powalania Obiektowy Koordynator Bezpieczeństwa – 

rola i zadania. 

10:00-10:10 PRZERWA KAWOWA 
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HARMONOGRAM 
CZASOWY 

PLAN ZAJĘĆ 

10:10-11:40 3. Pokaz oraz ćwiczenia w przyjmowaniu pozycji bezpiecznej 
(ćwiczenie praktyczne) 

4. Pokaz wraz z omówieniem standardów postępowania w różnych 
sytuacjach kryzysowych. Rodzaje zagrożeń terrorystycznych i ich 
identyfikowanie. Procedury wewnętrze i zewnętrzne 
postepowania w przypadku takich zdarzeń 

• Standard postępowania w sytuacji „Agresywny i niebezpieczny 
osobnik w szkole”. 
• Standard postępowania w sytuacji „Aktywny strzelec” 

z wykorzystaniem procedur postępowania „Azyl” i „Ewakuacja”; 
• Standard postępowania w sytuacji „Akt terroru kryminalnego 

w placówce oświatowej”. 
• Priorytety w sytuacji ekstremalnej w tym działania wskazane 
i niewskazane. 
• Zasady zachowania w kontaktach z terrorystami w tym ,,poradnik 
zakładnika”. 
• Zasady zachowania w przypadku akcji ratunkowej (wkroczenie służb 
antyterrorystycznych). 

11:40-12:00  PRZERWA KAWOWA 

12:00-13:30 5. Pokaz imitacji broni oraz niebezpiecznych narzędzi (praktyczny 
pokaz) 

6. Zagrożenia wynikające z podłożenia ładunku wybuchowego 
i sytuacji zakładniczej 

• Omówienie zagrożeń wynikających z otrzymania informacji 
o podłożeniu ładunku wybuchowego oraz zagrożeń terrorystycznych 
w placówce. 

13:30-13:40  PRZERWA KAWOWA 

13:40-15:30 •  Projekcja filmu „Zagrożenia bombowe, terrorystyczne”. 

7. Ćwiczenie praktyczne 
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