


KARABIN POZIOM 1  
 
Karabin to podstawowe narzędzie pracy każdego operatora. Przytłaczająca większość formacji 
pracuje na broni wywodzącej się z dwu rodzin: radzieckiej ( AK ) lub amerykańskiej ( AR ) obie 
mają swoje wady i zalety. Możesz je poznać biorąc udział w tym szkoleniu. Uzyskasz również 
wiedzę dotyczącą postawy strzeleckiej oraz bezpiecznego posługiwania się karabinem 
szturmowym.  
 
Zakres: 

● zasady i procedury bezpieczeństwa 
● budowa i funkcjonowanie broni  
● różnice w budowie AR i AK  
● przyjmowanie właściwej postawy  
● postawa leżąca, klęcząca i stojąca 
● pozycje gotowości – low-ready, high-ready, patrolowa 
● przeładowywanie i rozładowywanie broni  
● praca na języku spustowym i kontrola skupienia  
● strzelanie na różnym dystansie  
● strzelanie do zmiennych celów na stałym dystansie 
● precyzyjne strzelanie na zmiennym dystansie do zmiennych celów   
● zjawisko przewyższenia w strzelaniu na bliskim dystansie (AR z optyką) 
● szybka wymiana magazynków 
● precyzyjne szybkie strzelanie 
● strzelanie do kilku celów w krótkim dystansie   

 
Zajęcia obejmują zarówno trening ogniowy jak i ćwiczenia „na sucho”. Część teoretyczna 
omawiana jest na polu roboczym strzelnicy w trakcie zapoznawania się z bronią.  
 
Wymagania: 

1. Uczestnicy szkolenia muszą być pełnoletni lub mieć ukończone 15 lat i posiadać zgodę 
rodziców na udział w zajęciach. 

2. Pełnoletni uczestnicy szkolenia muszą być trzeźwi. Organizator zastrzega sobie prawo 
niedopuszczenia do szkolenia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do stanu 
trzeźwości  

3. Uczestnicy szkolenia muszą posiadać ważny dokument tożsamości wraz ze zdjęciem 
 
Czas trwania: 5 godzin  
Minimalna grupa: 5 osób  
Maksymalna grupa: 10 osób  
Wyposażenie: karabin AK lub AR, okulary balistyczne, słuchawki aktywne, ładownice ( 
udostępniamy w trakcie szkolenia )  
Amunicja w cenie szkolenia:   15 szt 5,56 lub 7,62 plus 30 szt  22 LR (AR)  



KARABIN POZIOM 2  
 
Szkolenie adresowane do tych strzelców którzy ukończyli kurs KP 2 lub potrafią wykazać się 
sprawnością w operowaniu karabinem na porównywalnym poziomie. W trakcie zajęć pogłębimy 
wiedzę z zakresu obsługi broni w szczególności dotyczącą zacięć oraz ich usuwania. Nauczymy 
się bezpiecznie przemieszczać z bronią ale przede wszystkim strzelać w ruchu i wykonywać 
manewry stanowiące wprowadzenie do taktyki walki.  
 
Zakres: 

● obsługa broni i zabezpieczenie broni  
● bezpieczne i skuteczne usuwanie zacięć  
● strzelanie w ruchu do stałych celów  
● strzelanie w ruchu do zmiennych celów  
● identyfikacja celu i strzelanie do kilku celów 
● przenoszenie ognia pomiędzy celami  
● trening dynamiczny zakładnik / przeciwnik  
● strzelanie po obrotach  
● strzelanie ze zmianą postaw 
● strzelanie pod kątem – w ruchu i z jednej pozycji w kilku kierunkach 
● szybka i taktyczna wymiana magazynków 
● strzelanie z wyłączonym kolimatorem / po lufie  
● elementy taktyki  

 
Zajęcia obejmują zarówno trening ogniowy jak i ćwiczenia „na sucho”. Część teoretyczna 
omawiana jest na polu roboczym strzelnicy w trakcie zapoznawania się z bronią.  
 
Wymagania: 

1. Uczestnicy szkolenia muszą być pełnoletni lub mieć ukończone 15 lat i posiadać zgodę 
rodziców na udział w zajęciach. 

2. Pełnoletni uczestnicy szkolenia muszą być trzeźwi. Organizator zastrzega sobie prawo 
niedopuszczenia do szkolenia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do stanu 
trzeźwości  

3. Uczestnicy szkolenia muszą posiadać ważny dokument tożsamości wraz ze zdjęciem 
 
Czas trwania: 6 godzin 
Minimalna grupa: 5 osób  
Maksymalna grupa: 10 osób 
Amunicja w cenie szkolenia: 120 szt 5,56 lub 7,62  
Wyposażenie: karabin AK lub AR, okulary balistyczne, słuchawki aktywne, ładownice ( 
udostępniamy w trakcie szkolenia )   



KARABIN POZIOM 3 
 
Szkolenie adresowane do tych wszystkich którzy sprawnie posługują się karabinem a w 
szczególności są w stanie zapanować nad nim w sytuacjach związanych z wykonywaniem 
intensywnych ćwiczeń ( zacięcia, zapiaszczenie w wyniku upadku broni, inne awarie ). Spokojny 
umysł i opanowanie stanowią ważną podstawę ćwiczeń dynamicznych gdzie tempo jest już spore a 
celowo wywoływane zmęczenie strzelca staje się ważnym elementem szkolenia. Operowanie na 
V-tac a także zmodyfikowane przez nas Marine Carabine Qualification Drills pozwolą zapanować 
nad stresem i prowadzić celny ogień.  
 
Zakres: 

● reagowanie na dysfunkcje broni w sytuacjach stresowych  
● szybkie i celne strzelanie do kilku celów  
● rytmika przenoszenia ognia ( one to five )  
● szybka selekcja shoot no shoot pod obciążeniem  
● szybkie strzelanie z wykorzystaniem V-tac  
● szybkie strzelanie z wykorzystaniem zasłony betonowej  
● taktyka przemieszczania pomiędzy zasłonami  
● skuteczne oddawanie strzałów w warunkach utrudniających i ograniczających ruch  
● skuteczne operowanie z za zasłon ( ręka lewa prawa i szybkie zmiany )  
● prowadzenie skutecznego ognia  
● strzelanie w bardzo krótkim dystansie 
● strzelanie na czas i pod wpływem zmęczenia 
● wymagające ćwiczenia (np. 9-hole drill, blaze X, turn&burn itp.) 
● procedury usuwania zacięć broni długiej 
● Zajęcia obejmują zarówno trening ogniowy jak i ćwiczenia „na sucho”. Część teoretyczna 

omawiana jest na polu roboczym strzelnicy w trakcie zapoznawania się z bronią.  
 
Wymagania: 

1. Uczestnicy szkolenia muszą mieć ukończone szkolenie KP2 lub posiadać umiejętności na 
porównywalnym poziomie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji poziomu umiejętności uczestników i w razie 
uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie może nie dopuścić do udziału w szkoleniu.  

3. Uczestnicy szkolenia muszą być pełnoletni lub mieć ukończone 14 lat i posiadać zgodę 
rodziców na udział w zajęciach. 

4. Pełnoletni uczestnicy szkolenia muszą być trzeźwi. Organizator zastrzega sobie prawo 
niedopuszczenia do szkolenia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do stanu 
trzeźwości  

5. Uczestnicy szkolenia muszą posiadać ważny dokument tożsamości wraz ze zdjęciem 
 
Czas trwania: 6 godzin  
Minimalna grupa: 5 osób  
Maksymalna grupa: 10 osób  
Amunicja w cenie szkolenia: 120 szt 5,56 lub 7,62  
Wyposażenie: karabin AK lub AR, okulary balistyczne, słuchawki aktywne, ładownice  



KARABIN VEHICLE ASSAULT 
 
Szkolenie przygotowane dla doświadczonych strzelców w szczególności tych którzy pragną zdobyć 
praktyczne umiejętności bojowe. W trakcie szkolenia przekażemy praktyczną wiedzę dotyczącą 
podejmowania działań wobec pojazdów a w szczególności: 

● Planowanie ataku 
● Podział zadań w zespole  
● Ćwiczenia na sucho metod podejścia i unieruchomienia pojazdu  
● Omówienie balistyki i zasad oddawania strzałów do pojazdów  
● Omówienie zasad stosowania środków pirotechnicznych  
● Officer down drill i podstawowy TEMS 
● Taktyka i kolejność eliminacji celów  
● Unikanie wzajemnego ostrzału  
● Szturm pojazdu i ewakuacja pasażerów  

 
Zajęcia obejmują zarówno trening ogniowy jak i ćwiczenia „na sucho”. Część teoretyczna 
omawiana jest na polu roboczym strzelnicy w trakcie zapoznawania się z bronią.  
 
Wymagania: 

1. Uczestnicy szkolenia muszą mieć ukończone szkolenie KP3 lub posiadać umiejętności na 
porównywalnym poziomie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji poziomu umiejętności uczestników i w razie 
uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie może nie dopuścić do udziału w szkoleniu.  

3. Uczestnicy szkolenia muszą być pełnoletni lub mieć ukończone 14 lat i posiadać zgodę 
rodziców na udział w zajęciach. 

4. Pełnoletni uczestnicy szkolenia muszą być trzeźwi. Organizator zastrzega sobie prawo 
niedopuszczenia do szkolenia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do stanu 
trzeźwości  

5. Uczestnicy szkolenia muszą posiadać ważny dokument tożsamości wraz ze zdjęciem 
 
Czas trwania: 6 godzin  
Minimalna grupa: 4 osoby  
Maksymalna grupa: 10 osób  
Amunicja w cenie szkolenia: 150 szt 5,56 lub 7,62  
Wyposażenie: karabin AK lub AR, okulary balistyczne, słuchawki aktywne, ładownice 


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5

