
 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 

Zasady postępowania w kontakcie 

z agresywnym klientem lub napastnikiem 

Warsztaty praktyczne 

Lublin, 02.04.2019 r.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Z jakimi zagrożeniami podczas swojej pracy muszą mierzyć się 

pracownicy sektora publicznego? (ocena bezpieczeństwa) 

2. Czego możemy nauczyć się na podstawie tragicznych zdarzeń, 

które miały miejsce w Polsce w ostatnich latach? (omówienie 

wybranych studiów przypadków) 

3. Jak zapobiegać zdarzeniom zagrażającym naszemu zdrowiu 

i życiu, zarówno w miejscu pracy, jak również w czasie 

prywatnym? (prewencja i profilaktyka) 

4. W jaki sposób jednostki i grupy zachowują się w sytuacjach 

kryzysowych? (psychologia bezpieczeństwa) 

5. Jak postępować w określonych sytuacjach kryzysowych 

(standardy i procedur): 

a. agresywny klient (ocena realności groźby, negocjowanie 

z napastnikiem, obniżanie napięcia emocjonalnego, 

współpraca i współdziałanie, obrona konieczna); 

b. napad rabunkowy (sposoby postępowania przestępców, broń 

i niebezpieczne narzędzia, przyjmowanie postaw 

bezpiecznych, zapamiętywanie szczegółów zdarzenia, 

opisywanie sprawcy, zabezpieczenie dowodów); 

c. aktywny napastnik (sposoby przeprowadzania zamachów, 

procedury reagowania, sposoby ostrzegania i alarmowania 

o niebezpieczeństwie, postępowanie służb policyjnych); 

d. sytuacja zakładnicza (zasady przetrwania, komunikacja z 

napastnikami, psychologia przetrwania, kondycja fizyczna, 

działania ratunkowe). 

6. Zasady korzystania z prawa do obrony koniecznej oraz 

postępowania w stanie wyższej konieczności. 

7. Zgłaszanie zdarzenia oraz składanie zawiadomienia 

o popełnionym przestępstwie (prawa i obowiązki 

pokrzywdzonego). 
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Korzyści  
Przygotowanie uczestników 

na sytuacje konfliktowe oraz 
kryzysowe stanowiące realne 
zagrożenie dla naszego 
zdrowia lub życia. Szkolenie 
zostanie przeprowadzone w 
formie dynamicznego 

wykładu z wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnej, 

analizy studiów przypadków 
(nagrania wideo i opisy 
zdarzeń), pokazów oraz 
ćwiczeń warsztatowych. W 
czasie szkolenia 

wykorzystanych zostanie 
również szereg przedmiotów 
i rekwizytów. 

 
 
 Adresaci  

Pracownicy sektora 
publicznego mający w 
bezpośredni kontakt z 
klientem: pracownicy biur 

obsługi interesanta, 
stanowisk recepcyjnych, 
placówek oświatowych i 
ośrodków wychowawczych, 
ośrodków pomocy 
społecznej, placówek służby 

zdrowia, jak również 
przedstawicieli organów 
bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, ochrony osób i 
mienia oraz wszystkich 
innych zainteresowanych 
podniesieniem własnego 

bezpieczeństwa. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoba do kontaktu 

Agnieszka Skwarzyńska 

Tel./Fax 81 745 06 00 

Tel. kom. 514 062 750  

e-mail: 

a.skwarzynska@fundacja-

pan.lublin.pl 

 

 
 
 

Wykładowca  

niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa. Biegły sądowy 

przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z dziedzin: zabezpieczenie 

mienia i osób, zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności, 

bezpieczeństwo imprez masowych. Współpracownik Polskiej Izby 

Systemów Alarmowych oraz ekspert Instytutu Bezpieczeństwa 

Społecznego. W przeszłości prowadził wiele szkoleń dla sektora 

ochrony osób i mienia oraz przedstawicieli sektora finansowego. Autor 

licznych publikacji dotyczących ochrony osób i mienia oraz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, współautor publikacji 

„Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w 

systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, 

bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony 

Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

 

 

 

 

 Miejsce szkolenia 

Centrum Konferencyjne Fiesta                                     
(budynek Polskiego Związku Motorowego – I piętro) 

ul. Prusa 8 w Lublinie (boczna Al. Solidarności; 600 m od dworca głównego PKS;  
z dworca PKP dojazd autobusem linii nr 1) 

Parking dla uczestników szkolenia jest bezpłatny 

Termin  

2 kwietnia 2019 r., godz. 10.00 – 15.00 

Cena 

300 zł netto/os. 

Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% 
ze środków publicznych. 

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, 

poczęstunek i serwis kawowy. 

UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji. 

Płatność przelewem w terminie 14 dni na podstawie faktury otrzymanej 

po szkoleniu. 

Zgłoszenia 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem  

na nr 81 745 06 00 do 27 marca 2019 r. 

Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo 
pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona. 

Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia będzie 
równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie. 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia                            
w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Zasady postępowania w kontakcie z agresywnym klientem 

Lublin, 02.04.2019 r.  

DANE UCZESTNIKA: 

Imię i Nazwisko:  

Stanowisko:   

E-MAIL:  

TELEFON KONTAKTOWY:  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu: 

realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*. 
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez 
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu) 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu 

informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu 
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, 
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

DANE DO FAKTURY: 

NABYWCA:  

ADRES:  

NIP:  

ODBIORCA:  

ADRES:  

□ Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 

a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem na nr 81 745 06 00 

 

F u n d a c j a  P o ls k ie j  A k a d e m i i  N a u k   
Pałac Czartoryskich 20-080 Lublin, Plac Litewski 2;  

Tel./Fax: + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl 
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127 

 
 
 
 

……………………………………………… 
pieczęć instytucji 

……………………………………………… 
miejscowość i data 

……………………………………………… 
imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej 
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