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„Trenuj przewidując zagrożenia, jakie napoTkasz w przyszłości”

W11TC
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Wydział Szkoleń Specjalistycznych firmy WORKS 11 (W11TC) 
został stworzony by zaspokajać potrzeby prowadzenia złożonego, 
kompleksowego treningu na najwyższym stopniu zaawansowania 
w całej przestrzeni operacyjnej w szczególności, jako odpowiedź na 
coraz powszechniejsze zagrożenia asymetryczne i hybrydowe.

Zakres przedsięwzięć, które obejmuje swoim zasięgiem, oparty jest 
na synergii doświadczeń zebranych ze współczesnego pola walki 
i instytucjonalnej wiedzy kadry instruktorskiej.

Struktura działu oparta jest na modelu 
atomu gdzie jądro stanowi wyszkolenie 
strzeleckie. Wokół jądra znajdują się inne 
działy szkolenia bojowego. Pomiędzy 
wszystkimi elementami systemu za-
chodzą obustronne reakcje i zależności.

Doświadczenie kadry wsparte jest celowo konstruowaną bazą 
szkoleniową, której możliwości przekraczają oczekiwania Klientów.

W11TC ciągle analizuje źródła potencjalnych zagrożeń, żeby prze-
widzieć kolejną ewolucję konfliktu i dostosowuje kluczowe zagad-
nienia szkoleniowe do wymagań wciąż zmieniającego się krajobrazu 
operacyjnego działań.

Bogate wieloletnie doświadczenie bojowe i szkoleniowe naszej 
kadry instruktorskiej wzmacnia naszą zdolność do realizacji tej 
filozofii. Pracujemy w każdych warunkach pogodowych, o każdej 
porze dnia i nocy.

W11TC  jest w stanie prowadzić szkolenie z każdą grupą, na każdym 
poziomie zaawansowania.

W11TC obsługuje pełną gamę szkoleń tematycznych oraz złożo-
nych, kompleksowych scenariuszy ćwiczeń ogniowych zawierają-
cych zagadnienia taktyczne, medycyny pola walki, wsparcia bez-
pośredniego działań, PIRO, prowadzenia pojazdów, K9 i inne.

W11TC  modeluje program, treść zagadnień i zakres szkolenia do 
Twoich wymagań, jakim musisz sprostać na przewidywanym przez 
Ciebie teatrze działania i/lub jeśli musisz przygotować się do reali-
zacji zadań z Twojego obszaru odpowiedzialności.

Oferta szkolenia W11TC kierowana jest do jednostek konwencjo-
nalnych i specjalnych wojska, policji oraz innych służ mundurowych
i odbiorców indywidualnych.  

W11TC
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„nie płodzą dzikie orły spokojnych gołębi”  Horacy „boi się prowadzić rydwan Ten, kTo go nie zna”  Horacy

kadry
W11TC

W11TC to zespół doświadczonych specjalistów, byłych operato-
rów jednostek specjalnych wojska, policji, innych służb mundu-
rowych, straży pożarnej i służb ratowniczych, z wieloletnim do-
świadczeniem praktycznym. Wyspecjalizowanych w strzelectwie, 
taktyce, ratownictwie i w szeroko pojętej dziedzinie pirotech-
nicznej. Wiedza i doświadczenie eksperckie oraz doświadczenie 
praktyczne naszej kadry instruktorskiej to owoc kilkudziesięciu lat 
służby podczas realizacji zadań o najwyższym stopniu złożoności 
w kraju i za granicą. Doświadczenie poparte jest wiedzą zdobytą 
na specjalistycznych kursach i szkoleniach na całym świecie. 

W czasie szkolenia W11TC  stosuje tylko sprawdzone Techniki 
Taktyki i Procedury operacyjnie odpowiadające surowym wyma-
ganiom współczesnych konfliktów hybrydowych.

Zespół W11TC potrafi pracować indywidualnie z Klientem oraz 
organizować złożone scenariusze ćwiczeń.

Kadra W11TC służy wiedzą i doświadczeniem. Występujemy w roli 
instruktorów, zaś w razie potrzeby jesteśmy w stanie wcielić się 
w rolę przeciwnika, z którym będziesz musiał walczyć.

inFrasTrukTura szkoLeniowa
W11TC

Infrastruktura szkoleniowa W11TC to wielokierunkowa  strzel-
nica tunelowa dedykowana zarówno dla początkujących, jak 
i profesjonalistów oraz obiekty poligonowe, które pozwalają 
zintensyfikować trening i doprowadzić go do kompleksowego 
etapu złożonego ćwiczenia wielowątkowego. 

W11TC dysponuje także innymi obiektami szkoleniowymi takimi 
jak sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny oraz 
pomoce naukowe takie jak broń, amunicja, ładunki wybuchowe, 
ich imitatory i przekroje broni i amunicji każdego typu. Dzięki 
współpracy z partnerami takimi jak WITU, WITPiS i innymi mamy 
dostęp do bazy poligonowej i jesteśmy w stanie zabezpieczyć 
proces szkolenia logistycznie w najnowszą technikę uzbrojenia 
i wyposażenia.

Kładziemy nacisk na dogłębne poznanie techniki, którą stanowi 
Twoje uzbrojenie i wyposażenie.
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„nauka umacnia wrodzona siłę”  Horacy

Cykl polegający na: 
Zrozumieniu istoty – Treningu manualnym – Technikach strzeleckich.

Szkolenie strzeleckie W11TC oparte jest na technikach i proce-
durach szkolenia strzeleckiego najlepszych jednostek specjalnych 
świata.

Istota szkolenia podstawowego polega na zrozumieniu zjawiska 
strzału, nauczeniu procedur bezpieczeństwa, czynności manu-
alnych, wypracowaniu celności. Stanowi to podstawowy zestaw 
umiejętności, będący fundamentem przyszłego strzelca.

Kładziemy nacisk na połączenie wiedzy z zakresu znajomości 
budowy i współdziałania części Twojej broni, umiejętności odpo-
wiedniej konserwacji i dokonywania drobnych napraw z solidnymi 
podstawami strzelectwa.

oFerTa szkoLeniowa
W11TC

szkoLenie ogniowe jako jądro 
sysTemu szkoLenia w11Tc

TuTaj wszysTko ma swÓj począTek

Program kursu strzelca wyborowego W11TC dedykowany jest dla 
żołnierzy i funkcjonariuszy, od których wymagana jest umiejętność
zwalczania zagrożenia na znacznych dystansach oraz umiejętność 
oddziaływania ogniowego przy maksymalnym możliwym obniże-
niu ekspozycji strzelca w terenie.

Program kursu zakłada prowadzenie precyzyjnego ognia, dlatego 
spełniające wymagania uzbrojenie i wyposażenie jest wymagane. 
Strzelcy, spece, bądź zespoły będą pracować na dostarczonych 
danych ogniowych, lub na wyższym poziomie będą musieli je 
opracować samodzielnie. Ćwiczenia ogniowe wymagające wysił-
ku fizycznego, podwyższające poziom stresu czy ćwiczenia nocne 
i kilkudobowe będą prowadzone w celu podniesienia umiejętności 
strzelców na najwyższy poziom.

2.  kompLeksowy podsTawowy kurs sTrzeLca wyborowego

Kurs podstawowy pistolet i karabinek W11TC dedykowany jest dla 
potrzeb profesjonalnego, świadomego posługiwania się uzbroje-
niem podstawowym i rezerwowym, od dystansu walki w bliskim 
kontakcie do maksymalnego skutecznego zasięgu Twojej broni. 

Kładziemy nacisk na połączenie umiejętności manualnego posługi-
wania się bronią, zrozumienia zasady działania z wiedzą na temat 
balistyki, skutecznego zasięgu broni. Na realizację kursu wymagany 
jest duży limit amunicji. 

Program kursu opracowany jest dla potrzeb jednostek uderze-
niowych wojska i służ mundurowych, w tym komórek realizacji 
oraz jednostek wsparcia bezpośredniego i zabezpieczenia działań. 
Możliwa jest kompleksowe współdziałanie pomiędzy dwiema for-
macjami różnego przeznaczenia w celu realizacji wspólnego sce-
nariusza. Alternatywne postawy strzeleckie, praca na zasłonach 
różnego typu i złożone scenariusze taktyczne wymagające od-
działywania ogniowego, taktyki i technik operacyjnych to niektóre 
z elementów kursu. Możemy dostosowywać określone pakiety 
szkoleniowe w zależności od potrzeb Klienta.

1.  kompLeksowy podsTawowy kurs pisToLeT i karabinek
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„dzieLnych Tworzą dzieLni i zacni”  Horacy

Nauczymy Cię praktycznego posługiwania się bronią palną 
w realnych sytuacjach!

Szkolenie ogniowe – istotą szkolenia jest nauczenie procedur bez-
pieczeństwa, czynności manualnych, wypracowanie celności. Sta-
nowi to podstawowy zestaw umiejętności będących fundamen-
tem przyszłego strzelca. Kładziemy nacisk na połączenie wiedzy
z zakresu budowy i współdziałania części Twojej broni, umiejętności 
odpowiedniej konserwacji z solidnymi podstawami strzelectwa.

Kurs strzelecki - dedykowany jest dla osób które chcą pogłębić 
swoją wiedze na temat strzelectwa bojowego, nie jest to strze-
lectwo sportowe, choć niektóre elementy mogą być z nim wza-
jemnie wymienne. Uczymy świadomego posługiwania się uzbro-
jeniem podstawowym i rezerwowym od dystansu walki w bliskim 
kontakcie do maksymalnego skutecznego zasięgu Twojej broni. 
Kładziemy nacisk na umiejętności manualnego posługiwania się 
bronią, zrozumienia zasady działania z wiedzą na temat balistyki,
skutecznego zasięgu broni. Na realizację kursu wymagany jest 
duży limit amunicji. 

Kurs realizowany jest w kilku etapach.  W celu opanowania i utrwa-
lenia umiejętności zasadny jest udział i pozytywne ukończenie po-
szczególnych etapów szkolenia. 

Instruktorzy W11 TC są byłymi żołnierzami jednostek specjalnych 
wojska, policji i Straży Granicznej, posiadają wiedzę nabytą podczas 
szkoleń z najlepszymi jednostkami na świecie oraz doświadczenie 
nabyte w realnej walce. Legitymują się uprawnieniami do prowa-
dzenia szkoleń strzeleckich ze wszystkich rodzajów broni oraz są 
przeszkoleni z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kurs realizowany jest w grupach od 2 do max  6 osób, z własną 
bronią i oporządzeniem. W sytuacjach szczególnych jest możli-
wość wypożyczenia broni oraz sprzętu i wyposażenia.

W11TC zapewnia sobie prawo wstępnej weryfikacji kandydatów.

3.  komercyjny kompLeksowy kurs sTrzeLecki

W WORKS 11 TC prowadzimy kursy podstawowe pistolet/karabi-
nek bojowy podczas których główny nacisk kładziemy na bezpie-
czeństwo posługiwania się bronią, wypracowanie solidnych pod-
staw strzeleckich oraz prawidłowych nawyków. 

Szkolenie skierowane jest dla miłośników broni palnej, jej posiada-
czy, którzy są obeznani z bronią i chcą rozwijać swoje umiejętności 
oraz dla tych którzy stawiają pierwsze kroki w strzelaniu prak-
tycznym (bojowym).

W W11 TC uważamy że kultury obchodzenia się z bronią nigdy 
nie jest za wiele i zawsze można się dowiedzieć, nauczyć, czegoś 
nowego lub też upewnić się że wiedza którą posiadasz jest na naj-
wyższym poziomie. 

Prawidłowa postawa strzelecka, opanowanie działania mechani-
zmów pistoletu, karabinu, jego budowa, obsługa, praca na spuście, 
sprawna wymiana magazynków i usuwanie podstawowych zacięć 
a przede wszystkim bezpieczeństwo. 

Szkolenie podstawowe jest niezwykle istotne. Pomyślne przejście 
szkolenia umożliwia szybkie i sprawne przejście do zdecydowanie 
bardziej zaawansowanych strzelań sytuacyjnych i taktycznych.

Podczas kursu podstawowego główny nacisk kładziemy na wy-
pracowanie solidnych podstaw oraz prawidłowych nawyków 
u osób, które mają za sobą pierwsze kroki w strzelaniu prak-
tycznym.

Prawidłowa sylwetka, świadome opanowanie działania mecha-
nizmów karabinka, praca na spuście, sprawna wymiana maga-
zynków i usuwanie podstawowych zacięć a przede wszystkim 
bezpieczeństwo.

Jest to niezwykle istotna część cyklu szkoleniowego. Opanowanie 
jej umożliwia szybkie i sprawne przejście do zdecydowanie bardziej 
zaawansowanych strzelań sytuacyjnych i taktycznych.

Wymagane doświadczenie kursanta: podstawowe/brak.

Ilość miejsc w jednej grupie szkoleniowej: max 5.

3.1. pisToLeT/karabin 
        – szkoLenie podsTawowe

Kurs przeznaczony jest dla osób które ukończyły szkolenie 
podstawowe pistolet/karabin i chcą rozwijać swoje umiejętności 
w kierunku strzelania bojowego.

Szkolenie zaczyna się od sprawdzenia i przypomnienia najistot-
niejszych zagadnień z poziomu podstawowego. 
 Następnie w miarę możliwości poznawczych kursanta / grupy do-
pasowujemy i rozwijamy program o kolejne złożone zagadnienia. 

Wymagane doświadczenie kursanta: po szkoleniu podstawowym.

Sugerujemy komfortowe ubranie oraz nakolanniki.
 
Ilość miejsc w jednej grupie szkoleniowej: max 5.

3.2.  pisToLeT/karabin 
 – szkoLenie średniozaawansowane
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„nie zawsze apoLLo napina łuk”  Horacy

3.2.  2 gun. 
broŃ głÓwna i broŃ zapasowa. poz. i

3.3.  kurs Vip 

Kurs strzelecki „VIP” skierowany jest dla osób, które przewi-
dują nabyć broń w celu ochrony osobistej. Kurs VIP jest dosto-
sowywany indywidualnie do umiejętności i potrzeb strzelca, na 
początku przeprowadzamy wywiad odnośnie doświadczenia po 
czym ustalamy termin oraz zakres szkolenia strzeleckiego indy-
widualnie do możliwości i oczekiwań osoby szkolonej. Oferujemy 
pełny zakres szkolenia od poziomu podstawowego - pierwszy 
kontakt z bronią, do zaawansowanego – strzelanie z za zasłon, 
w ruchu.

Podczas podstawowego szkolenia główny nacisk kładziemy na 
wypracowanie solidnych podstaw oraz prawidłowych nawyków 
u osób, które nie mają doświadczenia strzeleckiego lub mają za 
sobą pierwsze kroki w strzelaniu praktycznym.

Prawidłowa sylwetka, świadome opanowanie działania mecha-
nizmów karabinka, praca na spuście, sprawna wymiana maga-
zynków i usuwanie podstawowych zacięć a przede wszystkim 
bezpieczeństwo i świadomość użycia broni w zgodzie z przepi-
sami prawa.
Jest to niezwykle istotna część cyklu szkoleniowego. Opanowa-
nie jej umożliwia szybkie i sprawne przejście do zdecydowanie 
bardziej zaawansowanych strzelań sytuacyjnych i taktycznych.

Czas: do ustalenia w trybie indywidualnym

Zakres: do ustalenia w trybie indywidualnym

 Szkolenie to jest przeznaczone dla osób, które w stopniu dobrym 
opanowały pracę z pistoletem i karabinkiem w poprzednich 
etapach.

Wybór broni głównej lub zapasowej w różnych okolicznościach 
odbywa się  według ściśle określonych procedur i ma swoja 
specyfikę.

Wykorzystujemy wcześniej nabyte umiejętności manualne, po-
kazując w jakich warunkach, kiedy i jak dokonać  zmiany broni, 
żeby było to taktycznie uzasadnione, szybkie, skuteczne a przede 
wszystkim bezpieczne dla strzelca / zespołu oraz osób postron-
nych. Podczas tego etapu poznasz sposoby prowadzenia sku-
tecznego ognia w ruchu i wykorzystując różne postawy. 

Kurs charakteryzuje się dużą dynamiką podejmowanych czyn-
ności, dlatego niezbędne są solidne podstawy obchodzenia się z 
bronią, po szkoleniu podstawowym, tak aby wszystko odbywało 
się bezpiecznie i miało swoją kolejność. Tylko wtedy można płyn-
nie przechodzić do trudniejszych elementów szkolenia.

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od przyswajania mate-
riału przez kursantów. Kolejne zagadnienia nie będą przedsta-
wiane zanim kursant nie opanuje wcześniejszego tematu.

Ilość miejsc w jednej grupie szkoleniowej: max 5.

4.  cykL szkoLeŃ piroTechnicznych

W W11TC poza kompleksowo opracowanym programem szkoleń 
i kursów, jest unikatowa na skalę światową możliwość ćwiczeń 
na rzeczywistych środkach bojowych, środkach pozoracji pola 
walki, profesjonalnych materiałach wybuchowych, specjalistycz-
nych ładunkach wybuchowych i środkach minersko zaporowych. 
Ćwiczenia odbywają się w warunkach najbardziej zbliżonych do 
rzeczywistych. Możliwością neutralizacji bojowych pocisków, 
bomb czy amunicji poszczycić się może tylko kilka krajów na 
świecie.

Ośrodek szkolenia W11TC zapewnia doświadczonych instruk-
torów, bazę szkoleniową potrafiącą sprostać potrzebom najbar-
dziej wymagających Klientów, a scenariusze działania są zawsze 
dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. W pełni wyposa-
żone sale wykładowe zapewniają wszelkie pomoce dydaktyczne 
- od rzutnika multimedialnego począwszy, po przekroje środków 
bojowych skończywszy. 

oFerTa szkoLeniowa
W11TC

szkoLenia piroTechniczne w11Tc

Do pracy na środkach bojowych do dyspozycji Klientom oddaje-
my poligon, gdzie znajdują się ośrodki:

•  prowadzenia prac minerskich - możliwość praktycznego spo-
   rządzania, detonowania ładunków wybuchowych, wykonywania 
   niszczeń różnego rodzaju konstrukcji oraz neutralizacja środ
   ków bojowych, 

•  „Breacherski” – zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie, 
    gdzie prowadzone są zajęcia, w trakcji których kursanci szkolą 
    się z wykonywania wejść do obiektów różnymi metodami (me-
   chaniczne, termiczne, wybuchowe), wszystko na maksymalnie 
   skróconych odległościach od ładunków) 

•  C-IED (przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wy-
    buchowym), na którym żołnierze i funkcjonariusze trenują pro-
    cedury rozpoznania, procedury na wypadek wykrycia, detonacji 
   oraz procedury pooperacyjne (zabezpieczenie terenu, śledztwo 
    powybuchowe).
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Program pirotechniczny W11TC dostarcza wiedzę na różnych 
poziomach w zależności od zakresu wyszkolenia jak i wymagań 
Klientów. 
Kursanci zdobywają wiedzę z zakresu wiedzy na temat budowy, 
zasady działania, podziału improwizowanych urządzeń wybu-
chowych IED, sposobów inicjowania, TTP’s przeciwnika oraz ich 
identyfikacji. Ponadto Kursanci zapoznają się z podstawowymi 
procedurami rozpoznania, zachowania na wypadek podejrzenia 
występowania jak i procedurami po wybuchu IED - zarówno pie-
szo, jak i na pojazdach.

(Improvised Explosive Device Disposal) – neutralizacja IED

Szkolenie ukierunkowane jest na personel EOD (specjalistów 
EOD, zespoły rozminowania oraz sekcje/grupy minersko-piro-
techniczne), który poszerza swoją wiedzę o zajęcia teoretyczne 
oraz praktyczne. Techniki ręczne, szkolenie z elektroniki oraz 
techniki hakowo-linowe. Szkolenie oparte o scenariusze zbliżone 
do rzeczywistych, na w pełni sprawnych urządzeniach imitują-
cych detonację ładunku wybuchowego. 

(Homemade Explosives) – materiały domowej produkcji

Szkolenie obejmuje zakres wiedzy z dziadziny materiałów wy-
buchowych domowej roboty HME. Kursanci w trakcie szkolenia 
zdobywają wiadomości o prekursorach, podziale HME, zazna-
jamiani są z warunkami bezpieczeństwa podczas rozpoznania 
laboratoriów oraz ich neutralizacji.

W zależności od potrzeb Klienta istnieje możliwość przeprowa-
dzenia kompleksowego ćwiczenia i wkomponowania każdego 
z działów w scenariusz tak, aby w jak najbardziej wierny sposób 
odwzorować rzeczywiste warunki, z jakimi muszą się zmierzyć 
w trakcie wykonywania zadań.

4.1.  szkoLenie c-ied

4.2.  szkoLenie iedd

4.3.  szkoLenie hme

4.4.  szkoLenie z posługiwania się 
          maTeriałami wybuchowymi

Poziom I podstawowy.

W trakcie szkolenia podstawowego Kursanci zdobywają wiedzę 
z zakresu warunków bezpieczeństwa, zjawisk wybuchu, sposo-
bów inicjowania wybuchu oraz wykonywania niszczeń różnych 
konstrukcji.

Poziom II średni.

Wymagana jest wiedza z zakresu podstawowego, gdzie nastę-
puje kontynuacja i poszerzenie zakresu wiedzy o wykonywanie 
sieci wybuchowych, niszczenie konstrukcji ładunkami tnącymi. 

Poziom III zaawansowany.

Wymagany jest zakres wiedzy z poziomu podstawowego oraz 
średniego, poszerzający tę wiedzę o wiadomości z zakresu nisz-
czenia amunicji konwencjonalnej. Tutaj Kursanci mają możliwość 
detonowania rzeczywistych środków bojowych. 
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„caVe canem” – sTrzeż się psa.
Poziom I. Mechaniczne/termiczne:

Kursanci szkolą się w zakresie wykonywania przejść metodami 
mechanicznymi oraz strzelby. W czasie szkolenia zdobywają wie-
dzę teoretyczną i przede wszystkim praktyczną w wykonywaniu 
przejść w drzwiach, oknach, czy ścianach przy użyciu sprzętu 
mechanicznego.

Poziom II. Wybuchowe poziom BASIC.

Kursanci zdobywają wiedzę z zakresu budowy konstrukcji nisz-
czonych oraz wykonywania podstawowych ładunków wybucho-
wych wykorzystywanych do wykonywania przejść w drzwiach i 
oknach.

Poziom III. Wybuchowe poziom INTERMEDIATE.

Kursanci pogłębiają wiedzę z zakresu budowy konstrukcji nisz-
czonych oraz wykonywania podstawowych ładunków wyko-
rzystywanych do wykonywania przejść w drzwiach i oknach 
poszerzoną o wykorzystanie specjalistycznych ładunków wybu-
chowych na drzwiach i oknach o podwyższonej klasie odporności.

Poziom IV. Wybuchowe poziom MASTER.

Zakres szkolenia przeznaczony dla doświadczonych pirotechni-
ków skupiający się na wykonywaniu przejść w ścianach i stropach 
przy użyciu materiałów wybuchowych.

W zależności od potrzeb Klienta istnieje możliwość przeprowa-
dzenia kompleksowego ćwiczenia i wkomponowania każdego
z działów w scenariusz tak, aby w jak najbardziej wierny sposób 
odwzorować rzeczywiste warunki, z jakimi musiałyby się one  
zmierzyć w trakcie wykonywania zadań.

4.5.  kurs „breacherski” 
         z wykonywania przejść

                                                                                              Z psami bojowymi Rzymianie zetknęli się podczas długotrwałych wojen z Germanami i 
Celtami. W bitwie z Cymbrami na Polach Randyjskich koło Yercellae musieli stoczyć z tymi zwierzętami formalną bitwę. Psy walczyły na-
wet wtedy, kiedy ich panowie zginęli lub popadli w niewolę.

Program szkolenia W11TC K9 oparty jest na bazie wiedzy pro-
fesjonalnych trenerów zdobywających doświadczenie w naj-
lepszych jednostkach specjalnych. Instruktorzy W11TC K9  
wyspecjalizowani są w trenerstwie, ale pracują również jako 
przewodnicy psów bojowych. Starannie dobrane zwierzęta są 
szkolone w celu wykonywania pewnych prac na rzecz oddziału. 

To, co wyróżnia nas spośród innych to: 

•   wieloletnie ogromne międzynarodowe doświadczenie zdoby-
    wane w czasie szkoleń w kraju, za granicą i misjach zagranicznych,

•  praca na rzeczywistych materiałach wybuchowych, a nie na ich 
    markerach,

•  szkolenie taktyczne w warunkach zbliżonych najbardziej do 
    rzeczywistych (połączone ze strzelaniem ostrą amunicją z żywą 
    pozoracją, detonacją ładunków wybuchowych). 

Oferta ukierunkowana jest na szeroką gamę odbiorców. Od szko-
lenia psów cywilnych,  służby cywilnej, poprzez szkolenie z wykry-
wania materiałów wybuchowych policji, służb specjalnych i wojska 
oraz psów bojowych dla  pododdziałów i sił specjalnych.

Profesjonalnie przygotowany ośrodek zapewnia doskonałe 
warunki do prowadzenia szkoleń teoretycznych, ale przede 
wszystkim praktycznych.

Trening k9

oFerTa szkoLeniowa
W11TC

przewodnik psa w11Tc
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szkoLenie medyczne

Trening medyczny W11TC MED jest oparty na założeniach pro-
gramu Tactical Combat Casualty Care (TCCC) realizowanego przez 
USSOCOM. 

Personel W11TC MED wywodzi się z jednostek specjalnych wojska 
i policji oraz cywilnych służ ratowniczych.

Medyczne szkolenie podstawowe.
 
Kurs podstawowy W11TC MED ma na celu nauczyć podstaw ana-
tomii niezbędnej do prawidłowego udzielenia pomocy, skuteczne-
go zabezpieczenia poszkodowanego w styczności  i bez styczności 
z przeciwnikiem oraz  ewakuacje rożnymi metodami. Kurs skiero-
wany jest do wszystkich niezależnie od posiadanych umiejętności
i wiedzy. Pozwoli na zdobycie doświadczenia od podstaw i/lub 
ujednolici poziom posiadanego wyszkolenia. 

oFerTa szkoLeniowa
W11TC

medycyna w11Tc

Podstawowe szkolenie medyczne oparte jest o  najnowsze wy-
tyczne i metody szkolenia oraz doświadczenie instruktorów mają-
cych niestandardowe umiejętności w ratowaniu życia na polu walki.

„nie poTrzebują Lekarza zdrowi” BIBLIA, EWANGELIA MATEUSZA 9, 12

medyczne szkoLenie podsTawowe

Medyczne szkolenie zaawansowane.

Kurs zaawansowany W11TC MED  oparty o schemat TCCC, PHTLS 
oraz płynoterapię. Do elementów szkolenia zaawansowanego 
wprowadzane są coraz trudniejsze elementy sytuacji medycznych 
w połączeniu z działaniami taktycznymi i/lub zadaniami strzelec-
kimi. 
Dodatkowe zagadnienia kursu zaawansowanego to praktyczna 
ewakuacja poszkodowanych za pomocą etatowych i improwizo-
wanych środków oraz przy użyciu pojazdów, łodzi i śmigłowca.    
 
Zaawansowane szkolenie skierowane jest do medyków, parame-
dyków pragnących podnieść swoje umiejętności związane  z udzie-
laniem pomocy na współczesnym polu walki w jak najbardziej zbli-
żonych do realnych warunkach.

Kompleksowe szkolenie medyczne.

Kurs expert W11TC MED  dostarczy informacji, jak planować przy-
szłe misje pod względem zabezpieczenia medycznego, jak przygo-
towywać zespól, grupę, sekcję na wypadek nieprzewidzianych strat 
w ludziach i/lub strat po stronie ludności. 

Nasze schematy i rozwiązania zaczerpnięte są od najlepszych na  
świecie jednostek podległych USSOCOM.   

Poziom ten obejmuje, poza wiedzą i umiejętnościami medycznymi, 
praktykę w technikach ewakuacji z miejsc trudno dostępnych z za-
chowaniem procedur medycznych. 

W czasie końcowych dzienno-nocnych zajęć kompleksowych 
kładziemy nacisk na stały wysiłek szkoleniowy i permanentnie 
utrzymujący się stres połączony z ciągle zmieniającą się sytuacją 
taktyczno-medyczną.                       

Kurs jest skierowany do paramedyków SF, ratowników medycz-
nych, pracujących w instytucjach podległych MSWiA oraz dla 
wszystkich, którzy pomyślnie ukończyli szkolenia poprzedzające.

•   Koncentracja wysiłku na najistotniejsze aspekty;

•   Partnerska relacja „instruktor – student”;

•   Ponad 80% praktycznych ćwiczeń na sprzęcie;

Nasza gotowość / zdolność do dostarczania niestandardowych 
programów nauczania w celu spełnienia wymagań.

W11TC MED w połączeniu z innymi działami szkoleń W11TC za-
pewnia szeroki zakres rozbudowanych scenariuszy w zakresie me-
dycyny pola walki.

kLuczowe wyrÓżniające cechy 
szkoLenia w11Tc med

medyczne szkoLenie zaawansowane

kompLeksowe szkoLenie medyczne

https://pl.wikiquote.org/wiki/Biblia_(literatura)
https://pl.wikiquote.org/wiki/Ewangelia_Mateusza
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przygoTowanie pododdziałÓw do
reaLizacji zadaŃ poza granicami 
kraju 

W11TC oferuje niestandardowe, multidyscyplinarne, kompleksowe  
szkolenie przed wyruszeniem na misje poza granice kraju dla per-
sonelu jednostek specjalnych i jednostek wojsk konwencjonalnych.

Istnieje możliwość przeszkolenia dowolnej liczby żołnierzy.

Szkolenie przed misyjne w W11TC ma na celu maksymalizację 
efektów i optymalizację cennego czasu szkolenia. 

Oferta szkoleniowa przed realizacją zadań poza granicami kraju 
obejmuje między innymi: pracę na sprzęcie i uzbrojeniu wystę-
pującym w rejonie misji, dostosowane scenariusza ćwiczenia do 
wymogów misji, wykłady i prezentacje, ćwiczenia bez ogniowe, 
ćwiczenia i praca w terenie, pełne profile misji - dowolny, wie-
lodyscyplinarny szkoleniowy scenariusz dla konkretnej misji. 
Ponadto oferujemy szkolenie z zakresu kulturoznawstwa i oby-
czajowości oraz zapoznajemy szkolonych z aktualną sytuacją 
polityczno-militarną i gospodarczą w rejonie.

Instruktorzy W11TC pomogą w odświeżeniu i/lub podniesie-
niu poziomu wiedzy szkolonych i w miarę potrzeb uporządkują 
zakres informacji adekwatnie do aktualnie panującej, w rejonie 
misji, sytuacji. W11TC zatrudnia personel wywodzący się ze 
struktur dyplomatycznych i kadrę instruktorską, która jest w 
stanie prowadzić zajęcia we wszystkich wymaganych dyscy-
plinach szkoleniowych, które stanowią obszar pracy  jednostki 
organizacyjnej / pododdziału w celu zapewnienia szkolonym 
niezbędnych umiejętności i wiedzy niezbędnej do realizacji za-
dań. Zdolności te są sprawdzane i testowane w ramach pełne-
go profilu misji, aby obejmować sposoby realizacji zadań poza 
granicami kraju.

oFerTa szkoLeniowa
W11TC

przygoTowawczy kurs 
operacyjny

oFerTa szkoLeniowa
W11TC

scuba w11Tc

Zakres szkolenia obejmuje techniki od podstaw nurkowania aż po 
realizacje złożonych scenariuszy ćwiczeń gdzie nurkowanie wy-
stępuje jako element niezbędny do realizacji zadania.

Zakres tematyczny szkolenia zgodny jest z zakresem w jednej 
z najstarszych federacji nurkowych "PSAI".

Siedziba główna PSAI mieści się w Ocali na Florydzie w USA. Od 
2005 r. PSAI posiada swoją filię w Polsce funkcjonującą na pod-
stawie licencji krajowej. Organizacja ta kładzie bardzo duży na-
cisk na jakość, z tego względu jej instruktorzy dobierani są bardzo 
starannie.

Organizacja PSAI oferuje bogaty zakres kursu podstawowego
z najwyższym maksymalnym limitem głębokości spośród 
wszystkich organizacji nurkowych.

w11Tc scuba organizuje kompLeksowe kursy nurkowania Technicznego

Utrzymujemy ciągłą współpracę z  serwisem i wypożyczalnią 
sprzętu nurkowego dzięki czemu dysponujemy dostępem do naj-
nowocześniejszego sprzętu.
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Kurs W11 Frog Man przeznaczony jest dla adeptów nurkowania 
i jego celem jest , nauczyć studenta bezpiecznego nurkowania od 
podstaw aż do opanowania wybranych elementów z zakresu za-
awansowanego. Po zakończeniu szkolenia zdobędziesz upraw-
nienia  do wykonywania nurkowań na głębokość do 20 m w wo-
dach otwartych na całym świecie. 

Szkolenie podstawowe w zakresie nurkowania prowadzone jest 
do  głębokości maksymalnej szkoleń  40 m, bez dekompresji. 

Zakres  szkolenia podstawowego obejmuje między innymi:

   • elementy i techniki nawigacji podwodnej;

   • szkolenie w maskach pełnotwarzowych (full face mask);

   • szkolenie w zakresie nitrox Diver;

   • szkolenie w zakresie R.A.P.I.D. PROGRAM Diver PSAI 
   (Rescue, Accident Prevention & Intervention Diver PSAI);

   • szkolenie w suchy skafandrze  (dry suit);

   • szkolenie z zestawem dwubutlowym  (twinset  diver);

   • pełny zakres nurkowania wrakowo-morskiego;

   • pełny zakres nurkowania podlodowego  (ice diving);

   • kurs skuterowy -DPV Scooter

zaawansowany kurs 
w11Tc deLphine

Specjalistyczne szkolenia techniczne prowadzone są max  
głębokość szkolenia 100m, z dekompresją.

Zakres  szkolenia zaawansowanego obejmuje między innymi:

   • Advanced Nitrox Diver – 45 m

   • Deep AIR, Extanded  Range – 55 m

   • Trimix Diver –
       Fundamental  60 m , Expedytion  75m, Explorer  100m.

Szkolenia Rebreather – obieg zamknięty

Zakres  szkolenia Rebreather obejmuje między innymi:

   •  Poziom Dil Air max 45 m;

   • Poziom Trimix max 100 m.

kurs nurkowania z wykorzysTaniem
sysTemu obiegu zamknięTego w11Tc 
shark

kurs w11 Frog man kurs w11 ambLyops

Szkolenia  Jaskiniowe /Kopalniane  (Full Cave  /Mine diver) 
w tym szkolenia na obiektach infrastruktury krytycznej.

Szkolenia prowadzone są z użyciem sprzętu o obiegu otwartym 
(Open circuit ) i obiegu zamkniętym (Closed circuit).

Szkolenia w zakresie Pierwszej Pomocy Medycznej  dla Nurków.

   • BLS Kurs Resuscytacji DAN Basic Life Support

   • Kurs pomocy tlenowej - pierwsza pomoc tlenowa 

   • AED Kurs AED (Automated External Defibrillation) 

Szkolenie z zakresu mieszania gazów-  nitrox, trimix, heliox.

Szkolenie z zakresu Advanced Gas Blender PSAI (Trimix, Heliox). 
Celem kursu jest nauka  przygotowania żądanej mieszaniny od-
dechowej zawierającej hel. Wymaga to opanowania techniki oraz 
precyzji w doborze odpowiedniej proporcji gazów składowych. 
Kurs ten przygotowuje kandydata jako technika w sporządzaniu 
mieszanek Nitrox, Trimix, Heliox.

scuba med w11Tc

scuba bLending w11 Tc 
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zapLecze sprzęTowe

• Kompresory powietrzne  230 bar   stacjonarne i przenośnie
   380W i 220W

• Gazy techniczne tlen, hel, Argon

• RIB  morski  -5 m 50KM z przyczepą podłodziową 

• Booster pompy do przetaczania tlenu

• Rebreathery CCR 

• Skutery podwodne 

• Kompletny sprzęt nurkowy  dla 9 osób -  OC 

• Analizatory tlenowe+ tlenowo/helowe 

• Maski pełnotwarzowe  Aga

Serwis sprzętu nurkowego:

•   Automaty oddechowe, 

•   skafandry nurkowe,

•   zawory butli 

•    inne

usługi  dodaTkowe

oFerTa szkoLeniowa
W11TC

szkoLenia z obsługiwania 
uzbrojenia, wyposażenia
i sprzęTu specjaLisTycznego

W ramach dostaw realizowanych przez WORKS 11 wydział 
szkoleń specjalistycznych W11TC prowadzi szkolenia użytkow-
ników w zakresie obsługiwania i konserwacji oraz dokonywania 
drobnych napraw uzbrojenia, wyposażenia i sprzętu specjali-
stycznego.

Posiadamy szeroki wachlarz uzbrojenia i wyposażenia oraz 
amunicji, który udostępniamy Szkolonym.

W naszych magazynach czekają na ciebie:

•  broń strzelecka z całego świata od konstrukcji z czasów II Woj-
   ny Światowej do najnowocześniejszych jednostek broni wy-
   korzystywanych przez siły zbrojne i Wojska Specjalne na ca-
   łym świecie;

• broń wsparcia taka jak karabiny wyborowe, RKM, KM, granatniki
   podwieszane, leworwerowe i automatyczne;

• broń przeciwpancerna w tym wyrzutnie i granatniki przeciw-
  pancerne lekkie i granatniki przeciwpancerne ciężkie i środki 
   minowe;

• broń przeciwlotnicza i zestawy przeciwlotnicze do kalibru 30 mm 
   włącznie

• środki minersko zaporowe i specjalistyczne ładunki wybuchowe
   z różnorakimi systemami detonacji.
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Zakres szkolenia obejmuje:

• przegląd i przygotowanie zestawów do wykonania zadania,

• prawidłowe czynności eksploatacyjne na sprzęcie,

• usuwane zacięć i niesprawności oraz przyczyny ich powstawania

• wykonywanie złożonych zadań na sprzęcie

• dokonywanie przeglądów po realizacji zadania, inspekcja części
    i mechanizmów

• obsługa sprzętu po wykonaniu zadania

• dokonywanie kontroli zużycia części i mechanizmów

• kwalifikowanie części i mechanizmów do wymiany lub remontu 

oFerTa szkoLeniowa
W11TC

dziął projekTowy i wykonawczy 
obiekTÓw inFrasTrukTury 
szkoLeniowej

Naszą działalność prowadzimy w oparciu o:
WSK, ISO 9001:2008 oraz AQAP 2110:2009.
Jesteśmy zarejestrowanym oraz sprawdzonym partnerem NATO 
Support and Procurement Agency (NSPA).

Poza dostawami dla odbiorców Rządowych związanych z obron-
nością państwa, WORKS 11 współpracuje z instytutami nauko-
wo-badawczymi w Polsce i za granicą. Dostarczamy technologię 
kontrolno-pomiarową do badań balistycznych oraz prac badaw-
czo-rozwojowych.

WORKS 11 bierze czynny udział w pracach badawczych, których 
efekty są doceniane przez wielu klientów.
Zapewniamy transfer technologii poprzez udział w międzyna-
rodowych projektach, których celem jest dostarczenie odbiorcy 
końcowemu produktów o najwyższej jakości.

Dzięki temu możesz liczyć na nasze wsparcie w zakresie:

• Dostępu do najnowocześniejszych rozwiązań technicznych
   i technologicznych;

•  Zapewnienie serwisu dla dostarczonych przez WORKS 11
    produktów i usług;

• Doskonalenia personelu w oparciu o szeroki zakres szkoleń
   prowadzonych przez W11TC.
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ul. Porcelanowa 51         tel.: +48 32 353-93-92
40-246 Katowice            fax: +48 32 353-93-89
www.works11.com        info@works11.com

Kontakt:

Works 11 Training Center

tel.: +48 538 212 236
e-mail:   training@works11.com

Zespół inżynierów i projektantów WORKS 11 wsparty bogatym 
wieloletnim doświadczeniem bojowym i szkoleniowym naszej 
kadry instruktorskiej jest w stanie tworzyć niestandardowe roz-
wiązania dla Twoich potrzeb strzeleckich i szkoleniowych.
 
Jesteśmy w stanie zaprojektować strzelnicę każdego rodzaju lub 
inne obiekty infrastruktury szkoleniowej na miarę twoich potrzeb.
Nasi instruktorzy w trakcie procesu projektowania doradzą Ci 
optymalne rozwiązania, które spełnią twoje wymagania z pełną 
optymalizacją kosztów w stosunku do oczekiwań.

Jesteśmy w stanie, pracując z Toba stworzyć koncepcję programu 
szkolenia, wyszkolić Twoich instruktorów i objąć Twoją Jednostkę 
programem opieki zarówno w zakresie obsługiwania techniczne-
go jak i nadzoru merytorycznego nad prowadzonym szkoleniem.
 
To nie spotykane dotąd połączenie funkcji projektowych i szko-
leniowych pozwoli Ci zaoszczędzić dużo środków w procesie bu-
dowy bazy szkoleniowej oraz procesie planowania, organizacji i 
prowadzenia szkolenia.
 
Jeżeli myślisz o budowie lub przebudowie czy tez rewitalizacji 
obiektów swojej bazy szkoleniowej otrzymasz od nas wsparcie 
oraz doradztwo w zakresie:

• opracowanie koncepcji i wizualizacji obiektów infrastruktury
   szkoleniowej;

• opracowanie planów i dokumentacji budowlanej obiektów 
   infrastruktury szkoleniowej;

• adaptacje budynków, budowli nie będących budynkami dla
   potrzeb infrastruktury szkoleniowej;

• kompleksowa rewitalizacja istniejącej bazy szkoleniowej
   i dostosowanie jej walorów użytkowych do wymagań aktu-
   alnego środowiska operacyjnego;
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