


 

Global Protection Group jest firmą o zasięgu międzynarodowym 
specjalizującą się w profesjonalnej ochronie osób i bezpieczeństwie biznesu. 
W oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych pracowników, zarówno  
w sektorze państwowym jak i prywatnym, przygotowaliśmy autorski, 
innowacyjny system ochrony oraz procedur postępowania w sytuacjach 
kryzysowych. Zakres naszych działań obejmuje teren całego świata, także 
regiony wysokiego ryzyka, w których mają miejsce konflikty zbrojne. 
Posiadamy przedstawicieli m.in. w USA, Australii, Indiach, Włoszech oraz na 
Haiti.  

Jako jedna z nielicznych firm w Polsce przeprowadzamy audyty 
bezpieczeństwa ochrony osobistej. Świadczymy usługi doradcze w zakresie 
wyposażenia, szkolenia oraz metod działania zespołów ochronnych 
realizujących zadania w krajach niskiego i wysokiego ryzyka.  

  

 

Nasz profesjonalizm został wyróżniony członkostwem w prestiżowej, 
międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów w dziedzinie 
bezpieczeństwa i ochrony - The International Association of Personal 
Protection Agents. W grudniu 2010 roku zostaliśmy oficjalnym 
przedstawicielem I.A.P.P.A. na terenie Polski i całej Europy Środkowej  
i Wschodniej.  

Założona w 1989 roku, I.A.P.P.A. jest uważana za jedyne, prawdziwie 
międzynarodowe stowarzyszenie ochrony z członkami w ponad trzydziestu 
krajach. Przedstawiciele IAPPA odpowiadają za ochronę rodzin królewskich, 
prezydentów, urzędników państwowych, dyplomatów oraz wojskowych, 
dyrektorów międzynarodowych korporacji, celebrytów, świadków 
koronnych oraz więźniów. 
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Realizowane przez Global Protection Group kompleksowe szkolenia dla 
polskich i zagranicznych służb mundurowych, instytucji państwowych oraz 
osób prywatnych cieszą się znaczącym uznaniem.  

 

Szkoliliśmy m.in.:  

 Wojsko Polskie - JW. Komandosów, zespoły EOD (31BLT i 16BRL) oraz 
Force Protection; 

 Policję - grupa realizacyjna, wydział kryminalny;  

 Służbę Więzienną - GISW Wrocław; 

 Biuro Ochrony Rządu; 

 Straż Graniczną - GIS Wrocław, PSG Legnica; 

 Prywatne agencje ochrony z kraju i zza granicy;  

 Służby  zabezpieczające najważniejsze obiekty w kraju m.in.  

 Parlament Rzeczypospolitej Polskiej,  

 Ministerstwo Sprawiedliwości,  

 bazę NATO - 31 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach, 

 Naczelny Sąd Administracyjny.  

 

Jesteśmy europejskim przedstawicielem zagranicznych ośrodków 
szkoleniowych do których klientów należą: DEA, FBI, United States 
Department Of Defense, United States Marine Corps, British Royal Marine 
Commandos, Belgium Commandos, Australian Military Forces, British Police 
Services, SWAT oraz szereg firm Private Military Company.  



 

Przykładowe opinie naszych klientów: 

  

„Tematyka szkolenia, profesjonalne przygotowanie, innowacyjne metody 
nauczania i imponujące doświadczenie prowadzącego sprawiły, że zdobytą 
wiedzę uczestnicy potrafią wykorzystać w swojej pracy zawodowej. 
Umiejętne połączenie zagadnień teoretycznych z ćwiczeniami praktycznymi 
przyczyniły się do tego, że czas spędzony na szkoleniu przyniósł wymierne 
efekty w postaci podwyższenia kwalifikacji zawodowych uczestników. 
Jestem przekonany, że oferta firmy Global Protection Group odpowie  
na potrzeby firm, które chcą inwestować w wiedzę i rozwój swoich 
pracowników."   

Ministerstwo Sprawiedliwości 
  Naczelnik Wydziału Ochrony 

 

 

"Szkolenie przeprowadzono w sposób rzetelny reprezentujący wysoki poziom 
przygotowania pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Na uznanie 
zasługuje profesjonalny sposób przeprowadzania zajęć, umiejętnie dobrane 
ćwiczenia praktyczne, jak również bardzo dobre zabezpieczenie szkolenia w 
materiały poglądowe. 

Z wielką satysfakcją stwierdzam, że firma GLOBAL PROTECTION GROUP 
świadczy usługi szkoleniowe na wysokim poziomie metodycznym  
i praktycznym."  

 

płk dypl. pil. Jacek Pszczoła 

D-ca 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Istnieje owo niepisane, lecz wrodzone prawo, 
którego się nie uczymy ani nie czytamy, ale 
które przyjmujemy i które akceptujemy, iż siłę 
siłą odeprzeć wolno... „ 

 
 

Marek Tuliusz Cycero "PRO MILONE" 

 




