
Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia  
symbol cyfrowy: 515[01]  

Etap pisemny egzaminu obejmuje: 

Część I - zakres wiadomo ści i umiej ętności wła ściwych dla kwalifikacji w zawodzie  

Absolwent powinien umie ć: 

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, 
wykresów, dokumentacji technicznych i technologiczn ych, a w szczególno ści:  
1.1. stosować pojęcia z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia; 
1.2. identyfikować system prawny Rzeczypospolitej Polskiej; 
1.3. stosować przepisy prawa o ochronie osób i mienia w planowaniu, organizacji i praktycznym 

wykonywaniu działalności ochronnej; 
1.4. interpretować pod względem prawnym typowe sytuacje i zdarzenia związane z ochroną osób  

i mienia; 
1.5. rozróżniać poziomy kierowania i określać system powiązań funkcjonalnych i zakres kompetencji  

w podejmowaniu decyzji; 
1.6. dobierać właściwe algorytmy postępowania i taktykę działania w trakcie planowania i realizacji 

podejmowanych działań ochronnych; 
1.7. czytać rysunek techniczny, budowlany i dokumentację zabezpieczenia technicznego w zakresie 

niezbędnym do prawidłowej realizacji fizycznej ochrony obszaru, obiektu, urządzenia i transportu; 
1.8. posługiwać się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami eksploatacyjnymi urządzeń i sprzętu  

w celu ich optymalnego wykorzystania w trakcie działań ochronnych; 
1.9. planować, organizować i realizować różne formy szkolenia oraz doskonalenia zawodowego, 

dobierając właściwe metody przekazywania wiedzy i formy realizacji zadań; 
1.10. prezentować sposób prowadzonych działań ochronnych w formie szkiców i schematów, analiz, 

raportów i sprawozdań. 
2. Przetwarza ć dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ści:  

2.1. stosować zweryfikowane dane do wypełniania dokumentacji związanej z przebiegiem pracy 
ochronnej oraz sporządzać analizy, raporty i sprawozdania z prowadzonych działań ochronnych; 

2.2. weryfikować dane dotyczące zdarzeń przestępczych na terenie obiektów, obszarów i urządzeń 
objętych ochroną; 

2.3. analizować stan potencjalnych zagrożeń oraz bieżący i perspektywiczny stan bezpieczeństwa 
chronionych obszarów, obiektów, urządzeń i transportów; 

2.4. wyjaśniać przyczyny powstawania naruszeń prawa i innych zdarzeń na podstawie dostępnej 
dokumentacji z dotychczasowych działań ochronnych; 

2.5. weryfikować informacje pod względem ich wykorzystania w formułowaniu decyzji o rodzaju podjętych 
działań ochronnych; 

2.6. systematyzować materiały i informacje w celu przeprowadzenia kalkulacji sił i środków niezbędnych 
do realizacji zaplanowanych działań ochronnych; 

2.7. opracowywać plan ochrony na podstawie zgromadzonych i zweryfikowanych informacji; 
2.8. sporządzać katalog informacji niezbędnych do określenia potrzeb szkoleniowo-sprzętowych  

w planowanych i realizowanych działaniach ochronnych. 
3. Bezpiecznie wykonywa ć zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze ństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpo żarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególno ści:  
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 

ochrony środowiska podczas wykonywania prac z zakresu ochrony obiektów, obszarów, urządzeń  
i transportów; 

3.2. określać zasady współdziałania z podmiotami działającymi na terenie chronionym oraz z podmiotami 
ustawowo odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę środowiska; 

3.3. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac z zakresu ochrony obiektów, 
obszarów, urządzeń i transportów; 

3.4. dobierać i stosować środki ochrony indywidualnej i wyposażenia podczas wykonywania prac  
z zakresu ochrony obiektów, obszarów, urządzeń i transportów; 

3.5. obsługiwać i utrzymywać w sprawności i gotowości środki ochrony indywidualnej, sprzęt  
i wyposażenie oraz urządzenia zabezpieczenia technicznego; 

3.6. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 
3.7. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac  

z zakresu ochrony obiektów, obszarów, urządzeń i transportów. 



Część II - zakres wiadomo ści i umiej ętności zwi ązanych z zatrudnieniem i działalno ścią gospodarcz ą 

Absolwent powinien umie ć: 

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów,  
a w szczególno ści:  
1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, 

prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności 
gospodarczej; 

1.2. rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności 
gospodarczej; 

1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, 
bezrobotnego i klienta. 

2. Przetwarza ć dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ści:  
2.1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem 

oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej; 
2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem  

i wykonywaniem działalności gospodarczej; 
2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy. 

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego  
z zadania o treści ogólnej - opracowanie projektu realizacji określonych prac z zakresu ochrony obiektów, 
obszarów, urządzeń lub transportów w określonych warunkach na podstawie dokumentacji. 

Absolwent powinien umie ć: 

 1. Analizować dokumentację i oceniać zagrożenia dotyczące podejmowanych działań związanych z ochroną 
osób i mienia. 

 2. Dobierać metody i techniki wykonywania czynności ochronnych na podstawie przepisów prawa, zasad 
taktyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, norm, procedur i algorytmów postępowania. 

 3. Dobierać sposoby kierowania działaniami ochronnymi w warunkach zagrożenia, na podstawie rozpoznania  
i informacji uzyskanych na podstawie planów ochrony, instrukcji i dokumentacji ochronnej. 

 4. Posługiwać się podstawowymi pojęciami z taktyki prowadzenia działań ochronnych. 
 5. Nadzorować skuteczność działań ochronnych w sytuacji zagrożenia, uwzględniając bezpieczne warunki ich 

prowadzenia. 
 6. Dobierać taktykę oraz algorytmy postępowania do prognozowanego rozwoju zdarzeń wymagających 

podjęcia działań ochronnych. 
 7. Opracowywać projekt realizacji określonych działań ochronnych, w formie schematu blokowego, 

uwzględniający analizy, prognozy, kalkulację sił i środków oraz zastosowane środki zabezpieczenia 
technicznego. 

Niezbędne wyposa żenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjneg o:  

Stanowisko komputerowe: komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: 
pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), pakiet zawierający system informacji 
prawnej. Rzutnik multimedialny, rzutnik pisma. Stół umożliwiający prace planistyczne z wykorzystaniem map, 
plansz, szkiców, rysunków. Środki audiowizualne umożliwiające przekaz i zapis obrazu i dźwięku. Plansze, 
analizy, schematy, wykazy rodzaju zabezpieczeń technicznych, wzory dokumentacji ochronnej. Apteczka. 


