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Grupa ekspertów Cichy Fight & Tactics Group Consult ing

klasy specjalistów z zakresu antyterroryzmu, bezpiecze

i międzynarodowego oraz ochrony osobistej osób o statusie VIP i obiektów szczególnego 

przeznaczenia.  

Działający w ramach naszej formacji eksperci i instruktorzy z

taktycznym funkcjonariuszy MSW oraz MON, a tak

Prowadzimy również specjalistyczne szkolenia na rynku cywilnym, 

analizy i raporty w zakresie szeroko poj

Grupa ekspertów Cichy Fight & Tactics Group Consulting,

Ochrony WOX  stanowiącą Specjalistyczn

 

Grzegorz „Cichy” Mikołajczyk jest jednym z najskuteczniejszych i najbardziej 

doświadczonych antyterrorystów w Polsce. To mi

rozwiązać w ostatnich latach 

w historii polskiej Policji. Po wieloletniej słu

profesjonalizmu pracy został odznaczony Krzy

Aktualnie ekspert do spraw antyterroryzmu, systemów bezpiecze

VIP i obiektów strategicznych. Szkoleniowiec specjalistycznych formacji ochrony osób z listy 

100 najbogatszych Polaków. Posiadacz stopni mistrzowskich i instruktor kilku rodzajów sztuk 

walki (boks, kick boxing, street boxing, combat kalaki, ju jitsu, free style fighting). Biegł
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My nie opowiadamy historii.
My tworzymy histori

Grupa ekspertów Cichy Fight & Tactics Group Consult ing  zrzesza najwy

klasy specjalistów z zakresu antyterroryzmu, bezpieczeństwa wewn

dzynarodowego oraz ochrony osobistej osób o statusie VIP i obiektów szczególnego 

cy w ramach naszej formacji eksperci i instruktorzy zajmują

taktycznym funkcjonariuszy MSW oraz MON, a także Ministerstwa Sprawiedliwo

ż specjalistyczne szkolenia na rynku cywilnym, 

i raporty w zakresie szeroko pojętych zagrożeń dla bezpieczeństwa.

pa ekspertów Cichy Fight & Tactics Group Consulting, jest jednocze

pecjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną

ZAŁOŻYCIEL 

Grzegorz „Cichy” Mikołajczyk jest jednym z najskuteczniejszych i najbardziej 

wiadczonych antyterrorystów w Polsce. To między innymi dzięki niemu udało si

w ostatnich latach kilka z najbardziej skomplikowanych i niebezpiecznych 

orii polskiej Policji. Po wieloletniej służbie dzięki swojej pełnej po

profesjonalizmu pracy został odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność.  

Aktualnie ekspert do spraw antyterroryzmu, systemów bezpieczeń

icznych. Szkoleniowiec specjalistycznych formacji ochrony osób z listy 

100 najbogatszych Polaków. Posiadacz stopni mistrzowskich i instruktor kilku rodzajów sztuk 

walki (boks, kick boxing, street boxing, combat kalaki, ju jitsu, free style fighting). Biegł
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My nie opowiadamy historii. 
My tworzymy historię. 

zrzesza najwyższej 

ństwa wewnętrznego 

dzynarodowego oraz ochrony osobistej osób o statusie VIP i obiektów szczególnego 

ajmują się szkoleniem 

e Ministerstwa Sprawiedliwości.  

 specjalistyczne szkolenia na rynku cywilnym, sporządzamy 

ństwa. 

jest jednocze śnie Grupą 

chronną. 

Grzegorz „Cichy” Mikołajczyk jest jednym z najskuteczniejszych i najbardziej 

ęki niemu udało się 

niebezpiecznych sytuacji 

ki swojej pełnej poświęcenia i 

 

Aktualnie ekspert do spraw antyterroryzmu, systemów bezpieczeństwa oraz ochrony 

icznych. Szkoleniowiec specjalistycznych formacji ochrony osób z listy 

100 najbogatszych Polaków. Posiadacz stopni mistrzowskich i instruktor kilku rodzajów sztuk 

walki (boks, kick boxing, street boxing, combat kalaki, ju jitsu, free style fighting). Biegły 
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sądowy w zakresie sztuk walki i samoobrony. Koordynator szkole

strzelectwa i sędzia na zawodach strzeleckich. Instruktor ratownictwa wysoko

Wraz ze swoim zespołem jako jedyni w Polsce opracowali system działania grup HR

(rozwiązywanie sytuacji zakładniczych). Z opracowanych przez niego rozwi

zakresie technik  interwencji oraz u

funkcjonariusze i pracownicy ochrony. Równie

koronnego weszły na stałe do sposobów działania Policji. 

Ponadto Grzegorz „Cichy” Mikołajczyk jest tak

ds. taktycznych na planie produkcji filmowych o tematyce policyjnej i wojskowej

 

  

Stawiamy na najwyższą

podejścia nauczyła nas wieloletnia słu

gdzie współdziałanie zespołu w oparciu o wysokie wyszkolenie indywidualne dawało 

gwarancję przeżycia w krytycznych sytuacjach. 
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dowy w zakresie sztuk walki i samoobrony. Koordynator szkoleń taktycznych, instruktor 

dzia na zawodach strzeleckich. Instruktor ratownictwa wysoko

Wraz ze swoim zespołem jako jedyni w Polsce opracowali system działania grup HR

zywanie sytuacji zakładniczych). Z opracowanych przez niego rozwi

zakresie technik  interwencji oraz użycia środków przymusu bezpośredniego korzystaj

funkcjonariusze i pracownicy ochrony. Również jego autorskie procedury ochrony 

koronnego weszły na stałe do sposobów działania Policji.  

Ponadto Grzegorz „Cichy” Mikołajczyk jest także kaskaderem i stałym konsultantem 

ds. taktycznych na planie produkcji filmowych o tematyce policyjnej i wojskowej

 

CEL DZIAŁANIA  

ższą jakość naszych usług, bez celów poś

cia nauczyła nas wieloletnia służba w oddziałach antyterrorystycznych i specjalnych, 

gdzie współdziałanie zespołu w oparciu o wysokie wyszkolenie indywidualne dawało 

cia w krytycznych sytuacjach.  

 

 
681 917 

ń taktycznych, instruktor 

dzia na zawodach strzeleckich. Instruktor ratownictwa wysokościowego.  

Wraz ze swoim zespołem jako jedyni w Polsce opracowali system działania grup HRT 

zywanie sytuacji zakładniczych). Z opracowanych przez niego rozwiązań m.in. w 

średniego korzystają 

 jego autorskie procedury ochrony świadka 

e kaskaderem i stałym konsultantem 

ds. taktycznych na planie produkcji filmowych o tematyce policyjnej i wojskowej 

 

 

 naszych usług, bez celów pośrednich. Takiego 

ba w oddziałach antyterrorystycznych i specjalnych, 

gdzie współdziałanie zespołu w oparciu o wysokie wyszkolenie indywidualne dawało 
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Nie opieramy naszej pracy wył

doświadczeń powstają procedury działania, a tak

znajomość procedur obowiązują

nam ponadprzeciętne możliwoś

 Potrafimy wykorzystać

były one skuteczne i zgodne z prawem, co stanowi wa

naszych działań. 

 

 Trzonem firmy są wyłą

jednostkach specjalnego przeznaczenia 

antyterrorystycznych Policji, ż

specjalnych Żandarmerii Wojskowej, wspierani w czasie szkole

policjantów/funkcjonariuszy pionów kryminalnych i wywiadowczych. 

Przewaga naszej kadry zarz

wymienionych resortach ludzie ci realizowali zadania o najwy

Korzystając ze swoich wieloletnich do

obowiązujących procedur działa

działania adekwatną do realnych zagro

Poza wyjątkowo cennym do

instruktorzy, chętnie dzielący si

pracownikami agencji ochrony terenie całej Polski, a tak
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Nie opieramy naszej pracy wyłącznie na szkoleniach - to na bazie naszych 

ą procedury działania, a także metody szkoleniowe. Szczegółowa 

ązujących w służbach oraz stała współpraca z n

żliwości w ramach podejmowanych czynności ochronnych. 

Potrafimy wykorzystać nasze doświadczenia na rynku cywilnym w taki sposób, aby 

były one skuteczne i zgodne z prawem, co stanowi ważny aspekt z uwagi na efektywno

 

KADRA ZARZ ĄDZAJĄCA 

ą wyłącznie osoby mające wieloletnie doświadczenie zawodowe w 

jednostkach specjalnego przeznaczenia - funkcjonariusze pododdziałów 

antyterrorystycznych Policji, żołnierze jednostki specjalnej 2305 GROM oraz oddziałów 

Wojskowej, wspierani w czasie szkoleń specjalistycznych przez 

policjantów/funkcjonariuszy pionów kryminalnych i wywiadowczych.  

Przewaga naszej kadry zarządzającej polega na tym, iż służąc przez wiele lat w 

wymienionych resortach ludzie ci realizowali zadania o najwyższym stopniu trudno

c ze swoich wieloletnich doświadczeń w ramach pełnionej słu

procedur działań kryzysowych, stworzyli własną, unikatow

 do realnych zagrożeń dla określonego podmiotu.  

tkowo cennym doświadczeniem zawodowym, są to jednocze

ący się swoją wiedzą z funkcjonariuszami i ż

pracownikami agencji ochrony terenie całej Polski, a także poza jej granicami.
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to na bazie naszych 

e metody szkoleniowe. Szczegółowa 

bach oraz stała współpraca z nimi, zapewnia 

ści ochronnych.  

wiadczenia na rynku cywilnym w taki sposób, aby 

ny aspekt z uwagi na efektywność 

świadczenie zawodowe w 

funkcjonariusze pododdziałów 

ołnierze jednostki specjalnej 2305 GROM oraz oddziałów 

ń specjalistycznych przez 

ż żąc przez wiele lat w 

ższym stopniu trudności. 

 w ramach pełnionej służby oraz 

ą, unikatową strategię 

ą to jednocześnie znakomici 

 z funkcjonariuszami i żołnierzami oraz 

e poza jej granicami. 
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W szeregach Cichy Fight & Tactics Group Consulting działaj

operatorzy z oddziałów szturmowych, in

instruktorzy walki wręcz, ratownicy medyczni, specjali

pirotechnicznego, biologicznego i chemicznego. 

Nasi pracownicy posiadaj

przez nas usług. Zaangażowanie w wykonywanie swoich obowi

przede wszystkim skutecznie zrealizowane zadania, gwarantuj

poziomie. Pracownicy ochrony obiektowej s

zleceniodawcy i specyfiki obiektu, w oparciu o konkretne kryteria dostosowane do potrzeb 

klienta. Kadra zarządzająca oraz wszyscy pracownicy sekcji zwi

VIP posiadają poświadczenia bezpiecze

informacji niejawnych.  

Przyjęty przez nas bardzo restrykcyjny system rekrutacji pracowników oraz 

nieustanna dbałość o najwyż

NA RYNKU KRAJOWYM NIE MAMY KONKURENCJI

 

 Koordynacją szkoleń zajmuje si

CFT Tomasz Pawełko  – były ż

krótka, długa) i sędzia zawodów strzeleckich, instruktor

uzbrojenia i technik specjalnych. Ekspert w zakresie osprz

indywidualnych żołnierzy, specjalista w zakresie broni i optoelektroniki. Od wielu lat trenuje 

sztuki walki (taekwondo ITF, boks, kick

palnej. Człowiek czynu, fanatyk sprawno

internetowego GEAR4GOV.pl 

marek, wykorzystywanymi i rekomen

jednostek specjalnych.  
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PRACOWNICY 

W szeregach Cichy Fight & Tactics Group Consulting działają

operatorzy z oddziałów szturmowych, instruktorzy wyszkolenia strzelecko

ęcz, ratownicy medyczni, specjaliści rozpoznania minersko

pirotechnicznego, biologicznego i chemicznego.  

Nasi pracownicy posiadają bogate doświadczenie w zakresie realizacji oferowanych 

żowanie w wykonywanie swoich obowiązków, liczne szkolenia, a 

przede wszystkim skutecznie zrealizowane zadania, gwarantują usługi na 

poziomie. Pracownicy ochrony obiektowej są dobierani indywidualnie do potrzeb 

i specyfiki obiektu, w oparciu o konkretne kryteria dostosowane do potrzeb 

ąca oraz wszyscy pracownicy sekcji związanej z osobami o statusie 

wiadczenia bezpieczeństwa osobowego zgodnie z ustaw

ty przez nas bardzo restrykcyjny system rekrutacji pracowników oraz 

 o najwyższą jakość naszych usług sprawia, że w chwili obecnej 

RYNKU KRAJOWYM NIE MAMY KONKURENCJI . 

ń zajmuje się nasz człowiek od zadań specjalnych 

były żołnierz, instruktor czarnej taktyki, instruktor strzelectwa (bro

wodów strzeleckich, instruktor walki wręcz, specjalista od 

technik specjalnych. Ekspert w zakresie osprzętu i wyposażenia pola walki dla 

ołnierzy, specjalista w zakresie broni i optoelektroniki. Od wielu lat trenuje 

sztuki walki (taekwondo ITF, boks, kick boxing, combat, kung fu). Pasjonat broni b

Człowiek czynu, fanatyk sprawności fizycznej i profesjonalizmu.

GEAR4GOV.pl z akcesoriami taktycznymi najlepszych polskich i 

wykorzystywanymi i rekomendowanymi przez funkcjonariuszy oraz
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W szeregach Cichy Fight & Tactics Group Consulting działają między innymi 

struktorzy wyszkolenia strzelecko-taktycznego, 

ci rozpoznania minersko-

wiadczenie w zakresie realizacji oferowanych 

ązków, liczne szkolenia, a 

ą usługi na światowym 

 dobierani indywidualnie do potrzeb 

i specyfiki obiektu, w oparciu o konkretne kryteria dostosowane do potrzeb 

ązanej z osobami o statusie 

stwa osobowego zgodnie z ustawą o ochronie 

ty przez nas bardzo restrykcyjny system rekrutacji pracowników oraz 

że w chwili obecnej 

ń specjalnych – manager 

instruktor strzelectwa (broń 

walki wręcz, specjalista od 

tu i wyposażenia pola walki dla 

ołnierzy, specjalista w zakresie broni i optoelektroniki. Od wielu lat trenuje 

asjonat broni białej i 

ci fizycznej i profesjonalizmu. Właściciel sklepu 

najlepszych polskich i światowych 

dowanymi przez funkcjonariuszy oraz operatorów 
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BROŃ, SPRZĘ

 

Do realizacji zadań

specjalistyczną broń palną, tasery i inne systemy broni, 

profesjonalny sprzęt paramedyczny, indywidualne 

do celów szkoleniowych, tabor samochodowy przystosowany do 

jazdy ochronnej.  

Zapewniamy profesjonaln

posesji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚRODEK SZKOLENIA TAKTYCZNO

  

W zasobach naszej firmy znajduj

osiami strzeleckimi, sektorem do treningu taktycznego oraz treningu bezstrzałowego a tak

z salą dydaktyczną.  

W naszych ośrodkach (w ró

treningi w ramach samodoskonalenia zawodowego, z u

sprzętu paramedycznego, pojazdów. Cel to utrzymanie wysokiej formy, umiej

aktualizowanie posiadanej wiedzy. Dodatkowo posiadamy dwa o

szkoleń terenowych, jeden z nich znajduje si
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Ń, SPRZĘT, TABOR SAMOCHODOWY, ZABEZPIECZENIE

Do realizacji zadań ochronnych posiadamy najnowocześniejszy sprz

ą, tasery i inne systemy broni, środki przymusu bezpo

t paramedyczny, indywidualne środki ochrony, środki pozoracji pola walki 

do celów szkoleniowych, tabor samochodowy przystosowany do ściśle okre

Zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie zabezpieczeń elektronicznych 

 

 

 

ŚRODEK SZKOLENIA TAKTYCZNO -STRZELECKIEGO

W zasobach naszej firmy znajdują się Ośrodki Szkolenia Strzelecko

osiami strzeleckimi, sektorem do treningu taktycznego oraz treningu bezstrzałowego a tak

środkach (w różnych lokalizacjach w całym kraju) real

treningi w ramach samodoskonalenia zawodowego, z użyciem broni palnej, fantomów, 

tu paramedycznego, pojazdów. Cel to utrzymanie wysokiej formy, umiej

aktualizowanie posiadanej wiedzy. Dodatkowo posiadamy dwa ośrodki zamiejsc

 terenowych, jeden z nich znajduje się w górach. 
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T, TABOR SAMOCHODOWY, ZABEZPIECZENIE  

 ochronnych posiadamy najnowocześniejszy sprzęt - 

rodki przymusu bezpośredniego, 

środki pozoracji pola walki 

ś śle określonej specyfiki 

ń elektronicznych osób i 

STRZELECKIEGO 

rodki Szkolenia Strzelecko-Taktycznego z 

osiami strzeleckimi, sektorem do treningu taktycznego oraz treningu bezstrzałowego a także 

nych lokalizacjach w całym kraju) realizujemy cykliczne 

yciem broni palnej, fantomów, 

tu paramedycznego, pojazdów. Cel to utrzymanie wysokiej formy, umiejętności i 

środki zamiejscowe do 
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Grupa Cichy Fight & Tactics

szkolenia dla żołnierzy i policjantów wyje

Kosowa, Bośni, Libanu, Czadu.

 

Przeprowadziliśmy kilkanaście konferencji oraz szkole

- Taktyka Antyterrorystyczna, 

- Taktyka Ochrony VIP w formułach BG oraz CPP Military, 

- Taktyka Konwojowa – wyjś

- Rozwiązywanie sytuacji zakładniczej 

- Działania ratowniczo-ewakuacyjne, 

- Czerwona Taktyka – ratownictwo medyczne na polu walki,  

- Zagrożenia Terrorystyczne w Polsce, 

- Profesjonalne zabezpieczanie obiektów oraz placówek strategicznych z punktu widzenia 

terrorysty/przestępcy,  

- Zabezpieczenie obiektów oraz personelu pracowniczego pr

rabunkowym. 

  

Od 2003 roku przeszkolili

resortowych Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewn

Ministerstwa Sprawiedliwości. Wi

charakterze instruktorów oraz koordynato

ochronnych.  
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SPEKTAKULARNE DO ŚWIADCZENIE 

 

ichy Fight & Tactics Group Consulting przeprowadzała systematyczne 

ołnierzy i policjantów wyjeżdżających na misje do Iraku, Afganistanu, Kongo, 

ni, Libanu, Czadu. 

ście konferencji oraz szkoleń:   

Taktyka Antyterrorystyczna,  

VIP w formułach BG oraz CPP Military,  

wyjścia z zasadzki,   

zywanie sytuacji zakładniczej – w różnych wariantach,  

ewakuacyjne,  

ratownictwo medyczne na polu walki,   

zne w Polsce,  

Profesjonalne zabezpieczanie obiektów oraz placówek strategicznych z punktu widzenia 

Zabezpieczenie obiektów oraz personelu pracowniczego przed napadem bandycko

Od 2003 roku przeszkoliliśmy ponad 20 000 osób, kilkadziesiąt firm oraz jednostek 

resortowych Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewn

ści. Większość współpracuje z nami do dzisiaj, czerpi

charakterze instruktorów oraz koordynatorów do spraw bezpieczeństwa i zabezpiecze
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przeprowadzała systematyczne 

cych na misje do Iraku, Afganistanu, Kongo, 

Profesjonalne zabezpieczanie obiektów oraz placówek strategicznych z punktu widzenia 

zed napadem bandycko-

ąt firm oraz jednostek 

resortowych Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz 

 współpracuje z nami do dzisiaj, czerpiąc porady w 

ństwa i zabezpieczeń 
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Jako jedyni w Polsce od 2006 roku systematycznie przeprowadzamy ogólnopolskie 

szkolenia z zakresu ochrony osobistej, bezpiecze

zagrożeniom terrorystycznym, w 

Antyterrorystycznych Policji, Jednostek Specjalnych Wojska Polskiego, Stra

Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei, Agencji Bezpiecze

Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Żandarmerii Wojskowej.  

 

 

 

Przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu bezpiecze

banków. Szkolone przez nas były równie

CBŚ w dziedzinie bezpieczeństwa, prewencji antyterrorystycznej oraz realizacji taktycznych

Szkolimy również pracowników S

 Współpracują z nami 

Moskwy, Organizacja WUMA z Anglii, KSK z Nie

ochrony, placówek i osób, których z uwagi na specyfik

przypadku nawiązania współpracy gwarantujemy pełn

COUNTTERRORISM TRAINING POLAND 

Cichy Fight & Tactics 

Group Consulting 
szkolenia specjalne & antyterrorystyczne 

T.org   -     manager@cichyF-T.org   -   tel.  +48 502 681 917

Jako jedyni w Polsce od 2006 roku systematycznie przeprowadzamy ogólnopolskie 

szkolenia z zakresu ochrony osobistej, bezpieczeństwa osobistego oraz przeciwdziałania 

eniom terrorystycznym, w których biorą udział delegacje wszystkich P

Antyterrorystycznych Policji, Jednostek Specjalnych Wojska Polskiego, Stra

ży Ochrony Kolei, Agencji Bezpieczeństwa Wewn

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Centralnego Biura Śledczego, Oddziałów Specjalnych 

śmy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla pracowników 

e przez nas były również piony Policji Sądowej, Konwojowej, Kryminalnej, 

 w dziedzinie bezpieczeństwa, prewencji antyterrorystycznej oraz realizacji taktycznych

 pracowników Służb Ochrony. 

 z nami międzynarodowe organizacje, m.in.: Biuro Alfa Expert z 

Moskwy, Organizacja WUMA z Anglii, KSK z Niemiec oraz wiele innych prywatnych firm 

ochrony, placówek i osób, których z uwagi na specyfikę działań nie moż

zania współpracy gwarantujemy pełną poufność. 
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Jako jedyni w Polsce od 2006 roku systematycznie przeprowadzamy ogólnopolskie 

stwa osobistego oraz przeciwdziałania 

 udział delegacje wszystkich Pododdziałów 

Antyterrorystycznych Policji, Jednostek Specjalnych Wojska Polskiego, Straży Granicznej, 

ństwa Wewnętrznego, 

ledczego, Oddziałów Specjalnych 

stwa dla pracowników sądów i 

dowej, Konwojowej, Kryminalnej, 

stwa, prewencji antyterrorystycznej oraz realizacji taktycznych. 

Biuro Alfa Expert z 

miec oraz wiele innych prywatnych firm 

ń nie możemy wymienić. W 
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 Na szkolenia z zagroż ń

antyterrorystycznej, bezpieczeń

wykładowcy ze szkół policyjnych oraz 

Centralnego Ośrodka Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych. 

Z pomocy szkoleniowej, instruktorskiej oraz przede wszystkim 

prywatne obiekty strategiczne zagro

instytucje państwowe i firmy prywatne dla poprawy bezpiecze

pracowniczego.  

Wykonujemy audyty bezpiecze

przeprowadzamy odpowiednie szkolenia dla zarz

programem ochronnym obiekty oraz poszczególne osoby.

Grzegorz Mikołajczyk na zlecenie Naro

szkolenia oraz procedury bezpiecze

w dziedzinie ratownictwa medycznego w sytuacjach nadzwyczajnych oraz koordynujemy go 

w skali kraju. 

 

 

Cichy Fight & Tatics Group Consulting 

tworzą detektywi licencjonowani przez Policj

rejestru Ministra Spraw Wewnę

profesjonalizm we wszelkich działaniach operacyjny

jak i biznesowych. Specjalizujemy si

wiarygodności partnerów biznesowych, windykacji zobowi

możliwości płatniczych oraz zbieraniu informacji w sprawach karnych i karno

COUNTTERRORISM TRAINING POLAND 

Cichy Fight & Tactics 

Group Consulting 
szkolenia specjalne & antyterrorystyczne 

T.org   -     manager@cichyF-T.org   -   tel.  +48 502 681 917

Na szkolenia z zagrożeń terrorystycznych, bandycko - rabunkowych oraz

antyterrorystycznej, bezpieczeństwa i realizacji taktycznych przyjeż

wykładowcy ze szkół policyjnych oraz żołnierze Wyższej Szkoły Oficerskiej i instruktorzy z 

rodka Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych.  

leniowej, instruktorskiej oraz przede wszystkim z 

prywatne obiekty strategiczne zagrożone terroryzmem czy przestępczością

stwowe i firmy prywatne dla poprawy bezpieczeństwa ich obiektów i personelu 

Wykonujemy audyty bezpieczeństwa, w celu zwiększenia/poprawy bezpiecze

przeprowadzamy odpowiednie szkolenia dla zarządu i personelu firmy. Obejmujemy 

programem ochronnym obiekty oraz poszczególne osoby. 

Grzegorz Mikołajczyk na zlecenie Narodowego Banku Polskiego opracował program 

szkolenia oraz procedury bezpieczeństwa dla pracowników ochrony. Opracowali

w dziedzinie ratownictwa medycznego w sytuacjach nadzwyczajnych oraz koordynujemy go 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETEKTYWISTYKA  

Cichy Fight & Tatics Group Consulting realizuje także usługi detektywistyczne. Grup

 detektywi licencjonowani przez Policję, działający w ramach biura wpisanego do 

rejestru Ministra Spraw Wewnętrznych. Wysokiej klasy profesjonaliści gwarantuj

profesjonalizm we wszelkich działaniach operacyjnych, zarówno dla klientów indywidualnych 

jak i biznesowych. Specjalizujemy się w obserwacji i poszukiwaniu osób, sprawdzaniu 

ci partnerów biznesowych, windykacji zobowiązań majątkowych

zbieraniu informacji w sprawach karnych i karno
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rabunkowych oraz prewencji 

stwa i realizacji taktycznych przyjeżdżają również 

szej Szkoły Oficerskiej i instruktorzy z 

z ochrony korzystają 

ę ścią kryminalną oraz 

stwa ich obiektów i personelu 

kszenia/poprawy bezpieczeństwa 

du i personelu firmy. Obejmujemy 

dowego Banku Polskiego opracował program 

stwa dla pracowników ochrony. Opracowaliśmy projekt 

w dziedzinie ratownictwa medycznego w sytuacjach nadzwyczajnych oraz koordynujemy go 

e usługi detektywistyczne. Grupę 

iura wpisanego do 

ści gwarantują dyskrecję i 

ch, zarówno dla klientów indywidualnych 

 w obserwacji i poszukiwaniu osób, sprawdzaniu 

ń ątkowych, weryfikacji 

zbieraniu informacji w sprawach karnych i karno-skarbowych. 
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OFERTA SZKOLE

 

 Instruktorzy indywidualni, jako funkcjonariusze słu

ogólnopolskie szkolenia resortowe 

- Militarna struktura ochronna VIP, 

- Konwoje,  

- Zasadzki,  

- Rozwiązywanie sytuacji zakładniczych, 

- Ćwiczenia zgrywające Pododdziały Antyterrorystyczne Policji i pozos

podlegające MSW oraz jednostki specjalne WP.

  

Z doświadczenia naszy ch instruktorów

- Pododdziały Antyterrorystyczne Policji

- 1 Pułk Specjalny Komandos

- plutony specjalne Straży Granicznej

- Centralny Ośrodek Szkolenia

- Oddziały Specjalne Żandarmerii Wojskowej 

- Morska Jednostka Działań

- Szkoły Policji z Legionowa, Katowic, Szczytna i

- Służba Ochrony Kolei z Katowic

- Centrum Szkolenia Sił Pokojowych ONZ z Kielc

- Biuro Ochrony Rządu 

- Agencja Bezpieczeństwa Wewn

- Centralne Biuro Śledcze z 

- 25 Brygada Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego

- 6 Batalion Desantowo-Szturmowy z Gliwic

- żołnierze wyjeżdżający na misje (Irak, Afganistan, Kongo, Kosowo, Wzgórza Golan, 

Czad, Bośnia) 

 

 

 

 

 

 

 

COUNTTERRORISM TRAINING POLAND 

Cichy Fight & Tactics 

Group Consulting 
szkolenia specjalne & antyterrorystyczne 

T.org   -     manager@cichyF-T.org   -   tel.  +48 502 681 917

OFERTA SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH  

Instruktorzy indywidualni, jako funkcjonariusze służb mundurowych przeprowadzili

ogólnopolskie szkolenia resortowe o tematykach:  

Militarna struktura ochronna VIP,  

zywanie sytuacji zakładniczych,  

ące Pododdziały Antyterrorystyczne Policji i pozos

oraz jednostki specjalne WP. 

ch instruktorów  skorzystały  między innymi: 

Pododdziały Antyterrorystyczne Policji 

1 Pułk Specjalny Komandosów z Lublińca 

ży Granicznej 

Szkolenia Służby Więziennej z Kalisza 

andarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego i 

Morska Jednostka Działań Specjalnych Formoza 

a, Katowic, Szczytna i Piły 

ba Ochrony Kolei z Katowic 

Centrum Szkolenia Sił Pokojowych ONZ z Kielc 

ństwa Wewnętrznego 

ledcze z Wrocławia, Warszawy 

Brygada Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego 

Szturmowy z Gliwic 

ący na misje (Irak, Afganistan, Kongo, Kosowo, Wzgórza Golan, 
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b mundurowych przeprowadzili 

ce Pododdziały Antyterrorystyczne Policji i pozostałe jednostki 

i Gliwic 

cy na misje (Irak, Afganistan, Kongo, Kosowo, Wzgórza Golan, 



11 
www.cichyF-T.org   

 

Zakres tematyczny szkole

ZIELONĄ, CZARN

SURVIVAL MILITARNY, PRZESŁUCHANIA

 

Oferta szkole ń: 

- taktyka antyterrorystyczna AT,

- taktyka kontrterrorystyczna CT,

- działanie grup HRT – uwalnianie zakładników & Combat Search and Rescue (CSAR),

- zatrzymania wysokiego ryzyka HRL (pomieszczenia, obiekty stałe, ruchome),

- taktyka ochrony VIPa  BG oraz militarnej CPP,

- ochrona obiektów, 

- patrole piesze, zmotoryzowane, zatrzymywanie i k

- alpinistyka miejska, skałkowa,

- wysokościówka śmigłowcowa,

- wyszkolenie strzeleckie podstawowe,

- wyszkolenie strzeleckie bojowe 

- wyszkolenie strzeleckie ukierunkowane Counterterrorist Shooting,

- wyszkolenie taktyczno-str

wykorzystaniem oświetlenia taktycznego na broni długiej oraz krótkiej,

- konwoje, zasadzki, napady, porwania, punkty kontrolne,

- profesjonalna obsługa jednostek broni palnej,

- taktyka militarna w terenie zurbani

- walka wręcz w systemie Street Boxing, samoobrona,

- rozpoznanie minersko-pirotechniczne,

- konsultacje w dziedzinie planowania, rozpoznania, realizacji,

- taktyka i technika interwencji,

- wsparcie militarne MS (Military Support),   

- ewakuacja z pola walki (Non Combat Evacuation),

- DA (Direct Action) – akcje bezpo

- prewencja antyterrorystyczna,

- ewakuacja w sytuacjach kryzysowych w pomieszczeniach,

- active shooter/counter active shooter,

- szkolenie specjalistyczne z „taktycznej” jazdy pojazdami,

- survival militarny na terenie przeciwnika w sytuacji zerw

- taktyka i techniki przesłuchań

COUNTTERRORISM TRAINING POLAND 

Cichy Fight & Tactics 

Group Consulting 
szkolenia specjalne & antyterrorystyczne 

T.org   -     manager@cichyF-T.org   -   tel.  +48 502 681 917

akres tematyczny szkole ń obejmuje cał ą taktyk ę pola walki tj.

Ą, CZARNĄ, NIEBIESKĄ, CZERWONĄ TAKTYKĘ

SURVIVAL MILITARNY, PRZESŁUCHANIA , PIROTECHNIKA BOMBOWA

taktyka antyterrorystyczna AT, 

taktyka kontrterrorystyczna CT, 

uwalnianie zakładników & Combat Search and Rescue (CSAR),

zatrzymania wysokiego ryzyka HRL (pomieszczenia, obiekty stałe, ruchome),

taktyka ochrony VIPa  BG oraz militarnej CPP, 

patrole piesze, zmotoryzowane, zatrzymywanie i kontrola osób oraz pojazdów,

alpinistyka miejska, skałkowa, 

migłowcowa, 

wyszkolenie strzeleckie podstawowe, 

wyszkolenie strzeleckie bojowe – taktyczne, 

wyszkolenie strzeleckie ukierunkowane Counterterrorist Shooting, 

strzeleckie w ograniczonej widoczności por

świetlenia taktycznego na broni długiej oraz krótkiej, 

konwoje, zasadzki, napady, porwania, punkty kontrolne, 

profesjonalna obsługa jednostek broni palnej, 

taktyka militarna w terenie zurbanizowanym MOUT, 

cz w systemie Street Boxing, samoobrona, 

pirotechniczne, 

konsultacje w dziedzinie planowania, rozpoznania, realizacji, 

taktyka i technika interwencji, 

wsparcie militarne MS (Military Support),    

walki (Non Combat Evacuation), 

akcje bezpośrednie, 

prewencja antyterrorystyczna, 

ewakuacja w sytuacjach kryzysowych w pomieszczeniach, 

active shooter/counter active shooter, 

szkolenie specjalistyczne z „taktycznej” jazdy pojazdami, 

rvival militarny na terenie przeciwnika w sytuacji zerwania kontaktu z siłami własnymi,

taktyka i techniki przesłuchań. 
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ę pola walki tj.  

 TAKTYKĘ 

, PIROTECHNIKA BOMBOWA . 

uwalnianie zakładników & Combat Search and Rescue (CSAR), 

zatrzymania wysokiego ryzyka HRL (pomieszczenia, obiekty stałe, ruchome), 

ontrola osób oraz pojazdów, 

ści porą nocną z 

 

ania kontaktu z siłami własnymi, 
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Zapraszamy na nasz
(szkolenia specjalistyczne, 

 

www.cichy
 

Jeżeli w powyższej ofercie nie zostały uwzgl
pamiętać, że wszelkie informacje maj

Każdy klient oraz jego zlecenie jest rozpatrywane indywid ualnie.
Z uwagi na specyfikę działania dalsze ustalenia co do zakresu ochrony, szkole

związanych oraz odpowiedzi na pytania udzielamy podczas indywidualnego spotkania z klientem

COUNTTERRORISM TRAINING POLAND 

Cichy Fight & Tactics 

Group Consulting 
szkolenia specjalne & antyterrorystyczne 

T.org   -     manager@cichyF-T.org   -   tel.  +48 502 681 917

 
 

Potrzebujesz wi ęcej informacji? 
Zapraszamy na nasz ą stron ę celem zapoznania si ę z pełn ą ofert

(szkolenia specjalistyczne, ochrona, transport, wywiad gospodarczy itp.)

www.cichy F-T.org
 
 

UWAGA! WA ŻNA INFORMACJA  

szej ofercie nie zostały uwzględnione jakiekolwiek treści lub zagadnienia nale
ę ć, że wszelkie informacje mają charakter poglądowy. 

klient oraz jego zlecenie jest rozpatrywane indywid ualnie.
ę działania dalsze ustalenia co do zakresu ochrony, szkoleń

oraz odpowiedzi na pytania udzielamy podczas indywidualnego spotkania z klientem
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ą ofert ą 
gospodarczy itp.)  

.org  

ści lub zagadnienia należy 
ądowy.  

klient oraz jego zlecenie jest rozpatrywane indywid ualnie.  
 działania dalsze ustalenia co do zakresu ochrony, szkoleń, usług z tym 

oraz odpowiedzi na pytania udzielamy podczas indywidualnego spotkania z klientem. 


