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KARTA PRODUKTU 

TEMAT SZKOLENIA:  

Ochrona specjalna osób (VIP) - przemieszczanie 
się środkami transportu publicznego. 

 

Cele:    
1. Przekazanie niedostępnych powszechnie informacji o zasady 

przemieszczania się  osób chronionych (VIP) środkami transportu 
publicznego. 

2. Przekazanie szkolonym informacji o zasadach przemieszczania się osób 
chronionych środkami transportu publicznego (pociąg, samolot, autobus, 
transport miejski). 

3. Nauczenie szkolonych w jaki sposób i wg. jakich zasad należy zabezpieczyć 
przemieszczanie się osoby chronionej środkami transportu publicznego  
(pociągiem, samolotem, autobusem, środkami transportu miejskiego), 
studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń. 

 
 

CZYNNOŚCI REALIZOWANE W RAMACH SZKOLENIA: 

• Szkolenie teoretyczne w wymiarze 5 godzin 
• Szkolenie praktyczne w wymiarze 5 godzin 

TREŚĆ SZKOLENIA: 

L.p. Zagadnienia szkoleniowe. 

1 Zasady zabezpieczenia przemieszczania się osoby chronionej pociągiem. 
2 Zasady zabezpieczenia przemieszczania się osoby chronionej samolotem. 
3 Zasady zabezpieczenia przemieszczania się osoby chronionej autobusem. 
4 Zasady zabezpieczenia przemieszczania się osoby chronionej transportem miejskim. 
 

Forma zajęć - wykład, warsztaty, szkolenie praktyczne 

Czas trwania szkolenia –  jeden dzień szkoleniowy ( 10 godzin zajęć) 

Koordynator –  Marek Baranowski, +48 531 671 701, marek.baranowski.sd24@gmail.com,  
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PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLENIU: 

 Czynności w ramach szkolenia obejmują: 

1. Wykład z elementami objaśniania podawanych treści, z zastosowaniem prezentacji 
multimedialnej, wsparty licznymi przykładami   

2. Ćwiczenia z wykorzystaniem multimediów, z elementami zagadnień problemowych, 
dyskusji, wspólnej analizy, rozwiązywanie problemów pod nadzorem wykładowcy i w 
grupach w celu ugruntowania wiedzy i pozyskiwania umiejętności oraz kompetencji. 

3. Analiza przypadku mająca na celu zwiększenie aktywności szkolonych oraz 
stosowania weryfikacji pozyskanej wiedzy w praktyce.  

4. Przekazanie szkolonym podstawowej wiedzy o zasadach zabezpieczenia osoby 
chronionej w środkach transportu publicznego. 

5. Nauczenie szkolonych zabezpieczenia  przejazdu osoby chronionej środkami 
transportu publicznego,  postawienia zadania dla poszczególnych agentów ochrony, 
bezpiecznie ewakuować chronionego ze strefy zagrożenia.  

Prowadzący:  

1. płk. rez. Marek Baranowski - oficer Żandarmerii Wojskowej, szef pionu prewencji 
nadzorujący szkolenie, planowanie  i realizację zadań przez jednostki specjalne 
Żandarmerii Wojskowej w kraju i poza jego granicami. Odpowiedzialny za 
zabezpieczenie prewencyjne i ochronne przedsięwzięć międzynarodowych 
organizowanych przez ministra ON oraz w ramach współdziałania przez ministra 
SWiA ; 

2. st. chor. szt. rez. „JACK”- chorąży Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, 
instruktor jazdy ofensywnej wszystkimi pojazdami stosowanymi w ochronie 
specjalnej. Kierowca-ochroniarz ministra, żołnierz zespołu ochrony bezpośredniej 
ministrów w kraju i poza jego granicami w tym, w rejonie konfliktów wojennych PKW 
Irak i Afganistan. Uczestnik misji w Iraku, Afganistanie oraz misji ONZ w Gruzji. 

3. st. chor. szt. rez. „DZIKU” - chorąży Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, 
instruktor ochrony osobistej, walki wręcz             i strzelania ochronnego, dowódca 
zespołów ochronnych na terenie RP 

4. st. chor. rez. „ŚCIEBUR” – chorąży Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, 
instruktor jazdy defensywnej wszystkimi pojazdami stosowanymi w ochronie 
specjalnej, kierowca-ochroniarz ministra. Żołnierz zespołu ochrony bezpośredniej 
ministra w kraju oraz grupy przygotowawczej miejsc czasowego pobytu. 

5. st. chor. rez. „BARY” – chorąży Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, 
instruktor ochrony osobistej i walki wręcz, żołnierz zespołu ochrony grupy 
przygotowawczej miejsc czasowego pobytu osób ochranianych. Uczestnik misji w 
Iraku i Afganistanie. 

 


