
Firma Professional Gracjan Grela zaprasza na darmowe szkolenie z zakresu kwalifikowany pracownik 

ochrony fizycznej I stopnia z  

licencja na broń. Kursy odbywać się będą na terenie Wrocławia, lub jeśli zaistnieje taka wola większej 

liczby uczestników, w innym mieście na terenie Dolnego Śląska. 

 

Zawód Ochroniarz jest jednym z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. W ostatnich latach 

"Pracownik ochrony fizycznej I stopnia" wskazany został jako zawód deficytowy, a co za tym idzie 

branża ochroniarska ma ogromny potencjał kreowania nowych miejsc pracy.  

 

Jedynie 40% kandydatów na ochroniarzy ma kierunkowe wykształcenie, lub certyfikat, a jedynie 5% z 

nich dodatkowo posiada licencję na broń. Korzystając z naszego szkolenia mogą stać się Państwo 

bezkonkurencyjni na rynku pracy. Zdobycie kierunkowego wykształcenia jest o tyle trudne, że w 

całym województwie dolnośląskim istnieją jedynie 4 szkoły policealne przygotowujące do zawodu.  

 

Oferujemy: 

 profesjonalną i doświadczoną kadrę trenerską; 

 wyposażoną salę szkoleniową; 

 przygotowanie teoretycznie i praktyczne w zakresie samoobrony, strzelectwa, technik 

interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa; 

 materiały szkoleniowe; 

 uzyskanie certyfikatu zgodnego ze wzorem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 11.01.2012 r.  

 przejście od poziomu kształcenia do zatrudnienia - dla wybranych uczestników 

zorganizowane zostaną płatne staże z możliwością zatrudnienia. 

 

Kryteria obligatoryjne przystąpienia do kursu (zgodnie z wytycznymi MSW): 

 obywatelstwo polskie,  

 ukończone 21 lat,  

 prawomocne orzeczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,  

 uregulowany stosunek do służby wojskowej, 

 orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu 

ochroniarza (pomagamy w uzyskaniu odpowiedniego orzeczenia), 

 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 

 nienaganna opinia wydana przez komendanta komisariatu właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania kandydata. 

 



Pierwsza edycja bezpłatnego kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej I stopnia z 

licencją na broń potwierdzona certyfikatem już ruszyła. Nie czekaj aż skończą się miejsca. Następna 

rusza już 10. maja.  

 

Serdecznie zapraszamy Panie i Panów w każdym wieku, z doświadczeniem, wykształceniem lub bez 

nich, telefonicznie, mailowo, lub osobiście.  

Ścieżka kariery stoi przed Państwem otworem! 

 

Kontakt: 
Małgorzata Minorczyk, 
Specjalista ds. szkoleń 
 
ul. Wiaduktowa 21 
52-111 Wrocław-  
www.professional-group.pl 
https://www.facebook.com/Professional-szkolenia-Wroc%C5%82aw-454367174906741/ 


