
Ostrów Wlkp, dn. 09.03.2013r. 

ORGANIZATOR 

 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy 

i Pracowników Więziennictwa w Ostrowie Wielkopolskim 

International Modern Combat Association 

 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 
w Ostrowie Wielkopolskim uprzejmie informuje ,że w dniach 

03.08-10.08.2013 roku organizuje Międzynarodowe Szkolenie dla funkcjonariuszy Słuzby 
Mundurowych poświęcone praktycznemu doskonaleniu umiejętności z zakresu walki wręcz 
/Samoobrona, Modern Combat, Krav Maga, Jiu-jitsu/,taktyki i techniki działań w sytuacjach 

kryzysowych  

oraz doskonaleniu umiejętności stosowania technik interwencyjnych. 

Jednocześnie zostanie przeprowadzone obóz szkoleniowy dla młodzieży i dzieci 

z samoobrony,pierwszej i pomocy przedmedycznej  

W szkoleniu będzie wykorzystany paintballi , ASG broń pneumatyczna oraz zjazdy po 
linach..  

Instruktorami prowadzącymi szkolenie będą doświadczeni i uznani międzynarodowi 
instruktorzy służb mundurowych z Polski,Belgii,Czech  

 

Jednocześnie informujemy ,że ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem liczba 
miejsc uczestników jest ograniczona. Liczyć się będzie kolejność zgłoszeń . 

Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kule/Częstochowa 

Impreza jest adresowana do funkcjonariuszy Służby Więziennej i ich rodzin,policji, Straży 
Granicznej , organizacji porządku prawnego wykonujących czynności w warunkach dużego 
zagrożenia zdrowia i życia i instruktorów prowadzących szklenia w służbach mundurowych. 

 

Honorowy patronat nad szkoleniem; 

 

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i 
Pracowników Więziennictwa 



 

Celem szkolenia jest: 

 

-praktyczne doskonalenie umiejętności z zakresu walki wręcz oraz stosowania siły fizycznej 

i środków przymusu bezpośredniego, 

-wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się z najnowszymi metodami szkoleniowymi, 

-zapoznanie się z podstawowymi elementami czarnej,zielonej i czerwonej taktyki oraz 
technikami interwencji. 

-propagowanie szeroko rozumianej Kultury Fizycznej wśród funkcjonariuszy i ich rodzin 

-integracja służb mundurowych 

-propagowanie zadań i celów związku zawodowego 

-propagowanie zdrowego wypoczynku/promocja zdrowia/ 

-nauczenie młodzieży i dzieci podstawowych elementów samoobrony 

-nauczenie uczestników udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

 

 

Organizator szkolenia 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy 

i Pracowników Więziennictwa w Ostrowie Wielkopolskim 

International Modern Combat Association 

 

. Główna tematyka szkolenia dla funkcjonariuszy 

 

-psychologiczne aspekty samoobrony 

-nauka i doskonalenie technik Samoobrony w oparciu o Modern Combat,Krav Maga,Jiu-
jitsu,Karate,Judo. 

-posługiwanie się pałką wielofunkcyjną typu ,,tonfa'' , pałką teleskopowa i paralizatorem 
elektrycznym Scorpio 200 



-taktyka i techniki interwencji 

-taktyka i technika działań antyterrorystycznych, 

-ochrona Vipa  

-podstawowe elementy wyszkolenia strzeleckiego w oparciu o doświadczenia 
amerykańskie/SWAT/ i izraelskie/MASADA/ i inne z wykorzystaniem ASG,Paintboll i broni 
pneumatycznej. 

 opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej, 

 zapoznanie z podstawami technikami wspinaczki górskiej z wykorzystaniem sprzętu 
wspinaczkowego 

 

 

Miejsce Szkolenia 

 

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kule/Częstochowa 

 

 

 

 

Prowadzący zajęcia; 

 

1.Jean Micheal Lerho- oficer służb mundurowych z Belgii , 

Instruktor- 4 Dan Krav Maga. taktyki i techniki interwencji 

 

2.Soke ppłk mgr Mirosław Kuświk - 10 Dan Jiu-jitsu, Modern Combat,Krav Maga 
,kierownik zakładu technik interwencyjnych w COSSW w Kaliszu. 

 

3.kpt.Milan Takać – oficer Słuzby Więziennej z Czech, 

Instruktor Systema, taktyki i techniki interwencji 



4.kpt. Leszek Koltun- Mistrz Świata w Kickboxing funkcjonariusz CZSW 

5.Martin Slama- oficer czeskich służb specjalnych,Karate,Krav Maga. 

6.Soke Marek Rudzki -10 Dan Jiu-Jitsu, Modern Combat. 

7.Hanshi Jacek Chęciński-8 Dan Keisatsu-jitsu,Modern Combat, 

taktyki i techniki interwencji. 

Oprócz kadry instruktorów ,którzy posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne opieką 
nad dziećmi zajmią się wykwalifikowani nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem. 

 

Uwagi Organizacyjne: 

-podczas szkolenia będzie istniała możliwość zdawania egzaminów mistrzowskich i 
uczniowskich. 

-organizator zapewnia sprzęt treningowy, 

-uczestnik szkolenia musi posiadać aktualne badania lekarskie, 

-każdego uczestnika szkolenia ubezpiecza organizator , 

-uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu pobytu w OSSW w 
Kulach . 

- w związku z prowadzonymi zajęciami z taktyki z wykorzystaniem paintball i ASG, każdy 
uczestnik jest zobowiązany do zabrania ,,grubych ''rzeczy.  

-całkowity koszt szkolenia /włącznie z wyżywieniem i zakwaterowaniem/ wynosi : 

900 zł 

Opłatę uczestnictwa w szkoleniu proszę kierować na konto; 

Zarządu Terenowego NSZZF i PW przy AŚ Ostrów Wlkp. 

z dopiskiem szkolenie Kule 2013 

 

Bank Spółdzielczy w Raszkowie 

63-440 Raszków 

ul.Ostrowska 28 z-siedz.w Ostrowie Wlkp. 

ul.Wolności 



 

67 8430 0009 0005 0076 0146 3370 

 

Informacji udzielają: 

Kopras Damian- skarbnik tel .603 283 938 

Jan Tomczak tel .606 656 694 

ppłk mgr Mirosław Kuświk tel. 604 505 830 

 

Informacje strona internetowa www.poznan.nszzfipw.pl 

www.jiu-jitsu.kalisz.pl 

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 30.04.2013r. 

Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem ,liczyć się będzie kolejność zgłoszeń 
. 

Wpisowe w wysokości 400zl wpłacamy do dnia 15.05.2013r. 

Pozostałą kwotę 500 zł wpłacamy do dnia 30 06.2013r 

W przypadku rezygnacji z szkolenia wpłacone wpisowe nie ulega zwrotowi. 

W przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnych uniemożliwiających przeprowadzenie 
szkolenia wszystkie wpłacone pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni od powziętej 

informacji. 

Informacje o OSSW w Kulach 

 

Ośrodek położony jest 30 km od Częstochowy w obszarze leśnym nad rzeką Wartą. 
teren wokół Ośrodka jest zamknięty. 

Ośrodek dysponuje pokojami dwuosobowymi z sanitariatami i tv. 

Na miejscu znajduje sie stołówka oraz sala konferencyjna. 

Do dyspozycji uczestników będzie znajdujący się na terenie Ośrodka basen kryty,hala 
sportowa z matami,strzelnica pneumatyczna,sauna,siłownia,korty tenisowe oraz tzw 
,,gumowe miasteczko''. Istnieje możliwość wypożyczenia rowerów i kajaków. 

http://www.jiu-jitsu.kalisz.pl/


Na miejscu jest klubo-kawiarnia. 

Uwagi Organizacyjne: 

-podczas szkolenia będzie istniała możliwość zdawania egzaminów mistrzowskich i 
uczniowskich :Jiu jitsu,Modern Combat,Krav Magi itp. 

-organizator zapewnia sprzęt treningowy, 

-uczestnik szkolenia musi posiadać aktualne badania lekarskie, 

-każdego uczestnika szkolenia ubezpiecza organizator , 

-uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu pobytu w OSSW 
w Kulach . 

- w związku z prowadzonymi zajęciami z taktyki z wykorzystaniem paintball i ASG, 
każdy uczestnik jest zobowiązany do zabrania ,,grubych ''rzeczy.  

 

 

 

 


