
PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 

 

Materiał nauczania:  

1. Organizacja ochrony osób i mienia 

- struktury organizacyjna oraz zakresu działalności przedsiębiorstwa świadczącego usługi ochrony osób i mienia, 

− organizacja stanowisk pracy w firmie świadczącej usługi z zakresu ochrony osób i mienia, 

− zakres praw i obowiązków pracowników, 

− planowanie działalności przedsiębiorstwa świadczącego usługi ochrony osób i mienia, 

− przygotowywanie ofert na usługi ochrony osób i mienia, 

− prowadzenie dokumentacji w przedsiębiorstwie świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia. 

− środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, 

− przestrzeganie przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej, 

− podstawowa obsługa urządzeo biurowych, 

- zastosowanie i obsługa programów komputerowych w firmie świadczącej usługi w zakresie ochrony osób i mienia. 

2. Realizacja ochrony osób i mienia 

– stosowanie przepisów prawa w działaniach praktycznych z zakresu ochrony osób i mienia, 

– organizowanie działao zawodowych z zakresu ochrony osób i mienia, 

– stosowanie terminologii fachowej, 

– zróżnicowanie zagrożeo występujących w chronionych obszarach, obiektach, urządzeniach transportach oraz 

podczas imprez masowych, 

– charakterystyka stanu bezpieczeostwa chronionych obiektów, 

– typowe działania zawodowe podczas ochrony obszarów, obiektów, urządzeo, transportów oraz imprez masowych, 

– środki przymusu bezpośredniego i środki porządkowe, 

– sporządzanie planu ochrony, 

– techniczne środki zabezpieczeo stosowane podczas działao ochronnych. 

W trakcie realizacji praktyki zawodowej uczniowie powinni byd zapoznani z przepisami bezpieczeostwa i higieny 

pracy, przepisami ochrony przeciwpożarowej. Powinni byd uświadomieni o skutkach nieprzestrzegania przepisów. 

Podczas odbywania praktyki uczniowie powinni doskonalid umiejętności praktyczne, które są niezbędne w zawodzie 

technik ochrony fizycznej osób i mienia. Na podstawie struktury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa i profilu 

świadczonych przez nie usług, sporządzid w formie elektronicznej i drukowanej dokument uwzględniający: 

- zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy w firmie świadczącej usługi w zakresie ochrony osób i 

mienia; 



- organizację poszczególnych stanowisk pracy; 

- grafik służby dla poszczególnych pracowników. 

Uczniowie powinni obserwowad czynności zawodowe pracowników ochrony, potem wykonywad zadania zawodowe 

pod kierunkiem instruktora a następnie samodzielnie realizowad powierzone im zadania. 

Planowane do wykonania zadania polegad będą na asystowaniu pracownikowi firmy i samodzielne wykonywanie 

powierzonych zadao z zakresu: 

- ochrony osób; 

- ochrony mienia; 

- organizacji konwoju; 

-zabezpieczania imprez masowych 

 
 

 

 

 


