ZAAWANSOWANY SYSTEM SZKOLENIA STRZELECKIEGO „WISŁA” Z
MILISYSTEM – TWÓJ PROFESJONALNY WYBÓR
Zaawansowany System Szkolenia Strzeleckiego „Wisła” jest idealnym rozwiązaniem
umożliwiającym bezpieczny trening strzelecki przy wykorzystaniu własnej broni palnej lub specjalnej
repliki i przy zastosowaniu najnowocześniejszego połączenia techniki komputerowej oraz systemów
laserowych.
Zaawansowany System Szkolenia Strzeleckiego „Wisła” to technologia dostosowana do
najbardziej wymagającego klienta reprezentującego siły zbrojne, służby mundurowe, służby specjalne
oraz prywatny sektor ochrony oraz usług militarnych. „Wisła” daje możliwości efektywnego szkolenia
przy ograniczeniu jego kosztów.

INNOWACYJNY MODUŁ INTEGRACJI Z DOWOLNĄ BRONIĄ
Zaawansowany System Szkolenia Strzeleckiego „Wisła” to realistyczny symulator przeznaczony
do nauki i podnoszenia poziomu wyszkolenia strzeleckiego, na każdym poziomie umiejętności
posługiwania się, zróżnicowaną gamą uzbrojenia – obejmującą pistolety, pistolety maszynowe,
karabiny i subkarabinki.
Zaawansowany System Szkolenia Strzeleckiego „Wisła” dostarcza autorskie moduły laserowe,
gotowe do pracy zarówno z bronią palną, jak i szerokim wachlarzem profesjonalnych replik uzbrojenia,
w celu zmniejszenia kosztów szkolenia w zakresie strzelania sytuacyjnego oraz szkolenia strzeleckiego.
Umożliwiając ustawiczne podnoszenie poziomu wyszkolenia wojskowych, funkcjonariuszy lub
prywatnych operatorów, ochroniarzy bez obciążania budżetu instytucji lub firmy.
Stworzony przy współpracy ze specjalistami branży militarnej system pozwala na analizę
danych, sprawdzanie postępów w celowaniu oraz manualnej obsłudze broni. System odwzorowuje
prawdziwe warunki sytuacyjne, generowany jest odrzut broni, system nagłośnienia emituje odgłosy
pola walki, a zaprojektowane oprogramowanie doskonale realizuje kwestie związane z balistyką
pocisku i całym scenariuszem.

RÓŻNORODNOŚĆ OPCJI TRENINGU ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM UŻYTKOWNIKA
Zaawansowany System Szkolenia Strzeleckiego „Wisła” posiada szeroki wachlarz możliwości,
pozwala na treningi na strzelnicy, ale także w terenie. Co więcej, nie trzeba dysponować obszarem
specjalnie zabezpieczonym do strzelań z użyciem ostrej amunicji by prowadzić zaawansowane
szkolenia własnego personelu. Zastosowanie technologii laserowych we współpracy z autorskimi
zaawansowanymi rozwiązaniami informatycznymi pozwala na oszczędności związane z wyposażeniem
i amunicją, nie tracąc na jakości szkolenia oraz możliwości jego zróżnicowania pod względem potrzeb
danego odbiorcy.
Scenariusze treningu strzeleckiego generowane są przez system, umożliwiają rzeczywiste oddanie
symulowanych warunków, między innymi:
– pory dnia i nocy,

– warunków pogodowych,
– ruchomych celów, eksplozji, zasłon dymnych itp.,
– scenerii , w jakiej odbywa się trening (teren otwarty, zabudowany)
– balistyki pocisku – wagi, średnicy, prędkości wylotowej oraz warunków atmosferycznych
wpływających na balistykę – temperatura, ciśnienie atmosferyczne, wiatr.

I. SIŁY ZBROJNE
Indywidualne wyszkolenie strzeleckie każdego żołnierza stanowi od zawsze podstawę jego
przygotowania do służby dla swojego państwa. Dlatego funkcjonowania sprawnych sił zbrojnych
niezależnie od ich wielkości, rejonu działania czy też zróżnicowania jednostek wojskowych musi
zakładać efektywny i ustawiczny proces uczenia się niezbędnych nawyków szczególnie w zakresie
użytkowania broni palnej, a także precyzji strzelania z niej. Tym samym, wymaga od dowódców
inwestowania w system specjalistycznych obiektów – strzelnic oraz w zakup niezbędnej amunicji.
Współczesna technologia rozszerza jednak wachlarz możliwości i może ułatwić cały proces szkolenia,
pozwalając na uzyskanie również oszczędności.
Naprzeciw potrzebom wojskowych wychodzi Zaawansowany System Szkolenia Strzeleckiego
„Wisła”, pozwalający na prowadzenie szkolenia strzeleckiego na każdym z poziomów zaawansowania,
na różnych obiektach i przy zastosowaniu szeregu współczesnego uzbrojenia strzeleckiego. Może on
być dedykowany rekrutom, przechodzącym szkolenia unitarne, jak i żołnierzom służby czynnej na co
dzień potrzebującym utrzymania swoich umiejętności strzeleckich. Co więcej, sam proces szkolenia na
Zaawansowanym Systemie Szkolenia Strzeleckiego „Wisła” zwiększa możliwości wprowadzania
niezbędnych scenariuszy działań, pozwalając żołnierzom i ich kadrze szkoleniowej dostosować proces
treningu do potrzeb danej jednostki wojskowej, danego rejonu prowadzenia operacji wojskowych.
Pozyskanie Zaawansowanego Systemu Szkolenia Strzeleckiego „Wisła” jest również idealnym
rozwiązaniem w sytuacji państw wymagających utrzymywania znacznych zasobów rezerw na potrzeby
swoich sił zbrojnych lub rozbudowujących struktury obrony terytorialnej. Rezerwiści otrzymują łatwy
do obsługi oraz bezpieczny system pozwalający na utrzymanie własnych umiejętności, które pozyskali
w trakcie wcześniejszego przeszkolenia wojskowego. A żołnierze formacji obrony terytorialnej mogą
ćwiczyć użytkowanie broni palnej nawet bez infrastruktury strzelnic, np. ze względu na oddalenie od
strzelnic wojskowych. Bez obniżania jakości szkolenia, tylko i wyłącznie dzięki odpowiedniej technologii
zastosowanej w Zaawansowanym Systemie Szkolenia Strzeleckiego „Wisła” dowódca uzyskuje dobrze
wyszkolonego strzelca, który może później z łatwością przejść do strzelań z użyciem znajdującego się
na jego wyposażeniu pistoletu czy karabinu.
Zaawansowany System Szkolenia Strzeleckiego „Wisła” oferuje również szereg możliwości
rozszerzania scenariuszy strzelań. Dzięki temu wojskowy uzyskuje zdolność do radzenia sobie nie tylko
w warunkach strzelnicy zamkniętej lub otwartej, ale dynamiki działań poza nimi. Zwiększając chociażby
zdolność do podejmowania odpowiednich decyzji o zastosowaniu broni strzeleckiej na
skomplikowanym polu walki, gdzie cele mogą obejmować zarówno potencjalnego przeciwnika, jak i
potrzebę ochrony osób postronnych przed przypadkowym postrzałem. Zaawansowany System
Szkolenia Strzeleckiego „Wisła” daje więc możliwość szkolenia wojska na potrzeby konfliktów
zbrojnych o klasycznym przebiegu, jak i działań w obrębie konfliktów hybrydowych, działań
antypartyzanckich, operacji pokojowych oraz innych misji międzynarodowych.
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- zaawansowany system szkolenia strzeleckiego opierający się na najnowszych technologiach
laserowych oraz informatycznych kompatybilny z całą gamą najważniejszych modeli pistoletów oraz
karabinów znajdujących się na wyposażeniu sił zbrojnych na całym świecie;
- możliwość szkolenia podstawowego, zaawansowanego i utrzymywania gotowości bojowej wśród
żołnierzy zawodowych, żołnierzy jednostek obrony terytorialnej, rezerwistów, kadetów, rekrutów oraz
członków wszelkich formacji klasyfikowanych jako wojskowe;

- zdolność do wykorzystania istniejącej infrastruktury wojskowej lub infrastruktury adaptowanej do
potrzeb szkolenia wojska w warunkach bezpiecznych dla żołnierzy, kadry szkoleniowej oraz osób
postronnych;
- zastosowanie Zaawansowanego Systemu Szkolenia Strzeleckiego „Wisła” do ćwiczenia
zróżnicowanych scenariuszy strzelań, zależnie od potrzeb szkoleniowych, pozwalając na uzyskanie
niezbędnych umiejętności mogących ratować życie żołnierzy w działaniach zbrojnych, w trakcie
prowadzenia misji antyterrorystycznych, kontrpartyzanckich czy też uczestniczenia w operacjach
międzynarodowych innych typów.

II. SŁUŻBY MUNDUROWE, SŁUŻBY SPECJALNE
W codziennej pracy funkcjonariuszy służb mundurowych niezbędnym elementem komfortu
pełnienia służby jest zaufanie do własnego wyszkolenia. Dotyczy to również wyszkolenia strzeleckiego,
zakładającego posłużenie się, w ekstremalnej sytuacji, również bronią służbową. Przy czym, mowa o
takim zastosowaniu broni, aby zminimalizować zagrożenia dla życia i zdrowia swojego i wszystkich osób
będących uczestnikami sytuacji kryzysowej. Naprzeciw potrzebom funkcjonariuszy służb
mundurowych wychodzi Zaawansowany System Szkolenia Strzeleckiego „Wisła”, pozwalający na
efektywne szkolenie strzeleckie, w bezpiecznych warunkach i przy zachowaniu kluczowych elementów
realizmu prowadzenia ognia z różnych rodzajów broni służbowej.
Poprzez stosowanie Zaawansowanego Systemu Szkolenia Strzeleckiego „Wisła” na etapie
wstępnego szkolenia funkcjonariuszy służb mundurowych możliwe jest uzyskanie niezbędnej synergii
pomiędzy użyciem klasycznych metod treningu oraz najnowszych systemów laserowych, obrazujących
cele oraz sytuacje w oparciu o technologie informatyczne. Jednocześnie, codzienne użytkowanie
Zaawansowanego Systemu Szkolenia Strzeleckiego „Wisła” umożliwia utrzymanie niezbędnego
poziomu wyszkolenia przy mniejszych kosztach dla poszczególnych struktur – komend, strażnic, etc.
Nie tracąc przy tym w żadnym razie z realizmu, opierającego się na możliwości zobrazowania
warunków dzień-noc, zróżnicowania warunków atmosferycznych czy też uzyskania obrazu działania w
budynkach lub poza nimi.
Zaawansowany System Szkolenia Strzeleckiego „Wisła” powstał z myślą o wielofunkcyjności
oraz dostosowaniu się do potrzeb odbiorcy końcowego. Tym samym, możliwe jest jego stosowanie nie
tylko w przypadku specyficznych potrzeb wojska, ale może być użytkowany przez policjantów,
strażników granicznych, służby celne, straż ochrony wybrzeża, służby specjalne, służby państwowej
ochrony VIP, służbę więzienną. Każdy funkcjonariusz posiadający na swoim wyposażeniu broń palną i
potrzebujący tym samym szkolenia jest naturalnym odbiorcą możliwości jakie oferuje Zaawansowany
System Szkolenia Strzeleckiego „Wisła”. Cała formacja uzyskuje pewność wyszkolenia własnych
członków, a równocześnie pewność odpowiedniej relacji koszt-efekt.

FUNKCJONARIUSZE SŁUŻB MUNDUROWYCH KORZYSTAJĄCY Z ZAAWANSOWANEGO SYSTEMU
SZKOLENIA STRZELECKIEGO „WISŁA” OTRZYMUJĄ:
- możliwość szkolenia podstawowego oraz zaawansowanego w zakresie użytkowanej w trakcie ich
służby broni palnej;
- łatwość dostępu do możliwości treningu strzeleckiego w obiektach, gdzie pełnią na co dzień służbę w
swojej formacji, a w której znajduje się Zaawansowany System Szkolenia Strzeleckiego „Wisła”;
- zdolność dostosowania scenariuszy szkolenia strzeleckiego do własnych potrzeb, definiowanych
wymogami i specyfiką służby w danej formacji;
- obniżenie kosztów procesu szkoleniowego i codziennego treningu na służbie, bez obniżania realizmu
strzelania z broni.
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Działania kontrterrorystyczne oraz operacje specjalne zawsze cechują się wysokim stopniem
skomplikowania oraz potrzebą elastyczności i zdolności dostosowania się operatorów do konkretnych
warunków taktycznych. Tym samym, trening strzelecki winien być równie mocno zdywersyfikowany i
złożony pod względem rozpatrywanych scenariuszy, specyfiki zachowania się potencjalnych
napastników oraz osób postronnych.
To wszystko znajduje się w Zaawansowanym Systemie Szkolenia Strzeleckiego „Wisła”. Jego
zastosowanie w ramach szkolenia to proces wzmacniania nie tylko samych umiejętności strzeleckich,
obejmujących całą gamę współczesnej broni lekkiej, spotykanej zarówno w arsenałach poszczególnych
państw, jak i wśród podmiotów niepaństwowych. To również zdolność do uzyskania odpowiedniego
poziomu analizy zachowań operatorów w jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistości warunkach,
oddających wysoki poziom skomplikowania budynków, obszarów niezurbanizowanych, a przede
wszystkim czynnika ludzkiego.
Zastosowanie Zaawansowanego Systemu Szkolenia Strzeleckiego „Wisła” pozwala na
uzyskanie lepszych efektów szkoleniowych przy obniżonych kosztach, związanych z zastosowaniem
konwencjonalnych środków. Do ręki operatorów, ich dowódców oraz kadry szkoleniowej trafia
narzędzie skrojone na miarę XXI w. i potrzeb sił specjalnych, jednostek kontrterrorystycznych policji
oraz innych formacji mundurowych. Należy podkreślić, że jest to system wysoce otwarty na współpracę
z ostatecznym odbiorcą, tak aby to on mógł uczyć się również w oparciu o swoje własne doświadczenia.
Co więcej, Zaawansowany System Szkolenia Strzeleckiego „Wisła” pozwala na budowanie procesu
szkoleniowego względem wszystkich środowisk prowadzenia działań przez formacje specjalne – od
zatłoczonych ulic miast i obiektów użyteczności publicznej, zajętych przez hipotetycznych terrorystów,
po obszary leśne i wodne, gdzie operatorzy stykają się z zupełnie innym katalogiem wyzwań dla
skuteczności ich akcji.
Zaawansowany System Szkolenia Strzeleckiego „Wisła” to nie tylko skuteczny i skrojony na
miarę sposób szkolenia własnych formacji specjalnych i kontrterrorystycznych, to również potencjalne
wzmocnienie działań na rzecz formacji sojuszniczych prowadzonych przez wojska specjalne poza
granicami państwa. Operatorzy mogą sami doskonalić swoje umiejętności lub dzielić się z nimi ze
szkolonym lokalnym personelem wojskowym, policyjnym na różnych poziomach – od podstawowego
strzelania, po zaawansowane scenariusze. Wizualizacja i zastosowanie technologii laserowej
połączonej z odpowiednim oprogramowaniem, przy łatwości obsługi oraz instalacji osprzętu określa
cechy charakterystyczne Zaawansowanego Systemu Szkolenia Strzeleckiego „Wisła”.

OPERATORZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH I KONTRTERRORYSTYCZNYCH OTRZYMUJĄ:
- możliwość zaawansowanego treningu strzeleckiego, obejmującego zróżnicowaną gamę uzbrojenia,
którym mogą posługiwać się na co dzień lub z którym mogą spotkać się w swoich działaniach;
- łatwością instalacji Zaawansowanego Systemu Szkolenia Strzeleckiego „Wisła” w obiektach, które są
przez nich użytkowane zarówno na terytorium ich kraju, ale również w bazach poza nimi, np. w toku
prowadzenia operacji bojowych, szkolno-treningowych;
- możliwość rozgrywania specjalistycznych scenariuszy, obejmujących zróżnicowane środowiska
prowadzenia działań specjalnych i kontrterrorystycznych, w różnych warunkach pogodowych, w czasie
dnia i nocy;

- uzyskanie niezbędnej synergii koszt-efekt przy potrzebie utrzymania ciągłości wyszkolenia
specjalistycznego, zarówno w warunkach stacjonowania na terytorium swojego państwa, jak i poza
nim;
- możliwość rozgrywania szeregu scenariuszy wynikających z własnych, wyjątkowych doświadczeń
praktycznych, które mogą zostać odpowiednio odwzorowane w działaniu Zaawansowanego Systemu
Szkolenia Strzeleckiego „Wisła”.

IV. PRYWATNE FIRMY WOJSKOWE (PMC/PSC) ORAZ PRYWATNA BRANŻA
SECURITY
Wysoka niestabilność współczesnego świata generuje olbrzymie potrzeby w zakresie
funkcjonowania zaawansowanego systemu szkolenia prywatnego segmentu ochrony czy też
prywatnych firm wojskowych. Ich pracownicy częstokroć muszą stykać się jako pierwsi z takimi
zagrożeniami jak ataki terrorystyczne, działania zorganizowanej przestępczości czy też uderzeniami
współczesnych piratów. Stąd też, z jednej strony istnieje potrzeba szkolenia dużej liczby nowych kadr,
które będą do dyspozycji podmiotów prywatnej ochrony i usług wojskowych, a z drugiej do obniżenia
ostatecznych kosztów tego rodzaju szkoleń – obejmujących m.in. wydatki na proces szkolenia w
obrębie użytkowania broni palnej, począwszy od pistoletów, po zróżnicowane typy karabinów.
Twórcy Zaawansowanego Systemu Szkolenia Strzeleckiego „Wisła” wychodzą naprzeciw
ogromnym potrzebom prywatnego sektora usług bezpieczeństwa i militarnych, oferując możliwość
prowadzenia zróżnicowanej gamy szkoleń z użyciem broni palnej oraz replik na podstawie najnowszych
rozwiązań technologicznych opierających na systemach laserów, obrazowania środowiska wirtualnego
oraz odpowiedniego zaplecza informatycznego. Rozumiejąc chociażby potrzebę użytkowania wysoce
intuicyjnego sprzętu oraz oprogramowania w przypadku występowania kadry międzynarodowej czy
też wymogu szkolenia osób nie dysponujących wcześniejszym przeszkoleniem wojskowym lub w
służbach uzbrojonych.
Zaawansowany System Szkolenia Strzeleckiego „Wisła” gwarantuje szereg możliwości idealnie
dopasowanych do potrzeb ochrony VIP, ochrony infrastruktury krytycznej, ochrony dużych obiektów
użyteczności publicznej oraz obiektów prywatnych, a także działań w zakresie ochrony szlaków
żeglugowych. Zastosowanie Zaawansowanego Systemu Szkolenia Strzeleckiego „Wisła” umożliwia
budowanie świadomości sytuacyjnej, opanowania technik strzeleckich na różnych poziomach
zaawansowania, utrzymania pozyskanych kompetencji w obrębie techniki strzelania z broni palnej, a
to wszystko przy zachowaniu niezbędnego balansu pomiędzy kosztem i efektem końcowym. System
Zaawansowany System Szkolenia Strzeleckiego „Wisła” jest bowiem nastawiony na uniwersalność
rozwiązań, ich odpowiednie sformatowanie na potrzeby ostatecznego odbiorcy, a także
długookresowe obniżenie kosztów szkolenia kadr.

WYBIERAJĄC ZAAWANSOWANY SYSTEM SZKOLENIA STRZELECKIEGO „WISŁA” DLA SWOJEJ FIRMY
SZKOLENIOWEJ LUB W RAMACH SEGMENTU SZKOLENIA WŁASNYCH PRACOWNIKÓW Z SEKTORA
BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI UZYSKUJESZ:
- wyspecjalizowane narzędzie do praktycznego szkolenia strzeleckiego pracowników ochrony oraz
prywatnego segmentu militarnego, wpisujące się w najnowsze światowe standardy tego rodzaju
rozwiązań szkoleniowych;
- możliwość prowadzenia bezpiecznych szkoleń podstawowych dla osób nie dysponujących
doświadczeniem w zakresie użytkowania broni palnej, a także szkoleń zaawansowanych,
zwiększających kompetencje wśród pracowników wywodzących się np. z wojska czy też służb
mundurowych;
- sposób aby utrzymać ciągłość we wzorcach pracy z bronią przez pracowników w toku ich pracy, przy
ograniczeniu kosztów realistycznego oraz odpowiednio dostosowanego treningu.

