
 

 

 

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 
PROGRAM PRAKTYK 

 
 

 

 

 

NUMER ZAWODU W KLASYFIKACJI ZAWODÓW: 541315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łodź, 2019 

  



 

 
Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia 
(541315) 

str. 2 

 

 

WYMIAR PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 
Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz. 

sem I  zgodnie z podstawą programową     

sem II  zgodnie z podstawą programową     

sem III  zgodnie z podstawą programową 4 140 

sem IV  zgodnie z podstawą programową     

Razem  4 140 

 

 

CELE OGÓLNE 

 

 Praktyczna realizacja zadań ochronnych u potencjalnych pracodawców 

 

 

CELE OPERACYJNE 

 
 Uczeń potrafi: 

 identyfikować zagrożenia związane z wykonywaniem pracy zawodowej, 

 stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań 
zawodowych, 

 planować i realizować zadania zawodowe w ochronie osób i mienia, 

 obsługiwać urządzenia i systemy sygnalizujące stan zagrożenia lub naruszenie strefy 
chronionej, 

 planować i organizować transport wartości pieniężnych, 

 realizować zadania ochronne w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych. 
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MATERIAŁ NAUCZANIA  
 

MATERIAŁ NAUCZANIA PRZEDMIOTU PRAKTYKA ZAWODOWA    

Tematy jednostek 
metodycznych 

Wymagania programowe 

Podstawowe Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 

Zagrożenia 
związane z 
wykonywaniem 
pracy zawodowej 

 identyfikować zagrożenia 
występujące w związku z 
wykonywaną pracą 

 przewidywać zagrożenia dla 
zdrowia i życia człowieka oraz 
mienia i środowiska związane 
z wykonywaniem zadań 
zawodowych 

 przeciwdziałać zagrożeniom 
dla zdrowia i życia człowieka 
oraz mienia i środowiska 
związanym z wykonywaniem 
zadań zawodowych 

Środki ochrony 
indywidualnej 
stosowane 
podczas 
wykonywania 
zadań 
zawodowych  

 stosować środki ochrony 
indywidualnej odpowiednio 
do rodzaju działań i 
warunków ich realizacji 

 omawiać zastosowanie 
środków ochrony osobistej  
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Planowanie i 
realizacja zadań 
zawodowych w 
ochronie osób i 
mienia 

 realizować ustawowe 
uprawnienia i obowiązki 
osoby niewpisanej na listę 
kwalifikowanych 
pracowników ochrony 
fizycznej  

 sporządzić dokumentację 
ochronną zgodnie z 
obowiązującymi zasadami  

 zaplanować stan ilościowy 
ochrony osobistej 

 zorganizować ochronę osób i 
mienia 

 dobrać wyposażenie i strój 
dla pracowników ochrony 

 wyznaczyć zadania dla 
pracowników ochrony 
fizycznej  

 reagować odpowiednio do 
zaistniałego zagrożenia  

 stosować zwroty i formy 
grzecznościowe 

 stosować normy i zasady 
etyczne pracownika ochrony  

 współpracować z członkami 
zespołu z uwzględnieniem 
przydzielonych im zdań i 
posiadanych uprawnień 

 zaktualizować i 
przechowywać dokumentację 
ochronną 

 dobrać taktykę ochrony 
obszaru, obiektu i urządzenia 
stosownie do sytuacji 

 dobrać taktykę ochrony 
osoby stosownie do sytuacji  

 dobrać odpowiedni do 
sytuacji szyk ochronny 

 ocenić skuteczność podjętych 
działań ochronnych 

 dokonać dyslokacji 
pracowników ochrony 
fizycznej obszaru, obiektu i 
urządzenia 

 obliczyć niezbędny stan 
osobowy pracowników 
ochrony fizycznej obszaru, 
obiektu i urządzenia  

 prowadzić proste negocjacje 
w języku obcym związane z 
czynnościami zawodowymi 

 dokonać oceny 
podejmowanych zadań 
zawodowych w kontekście 
przestrzegania norm 
moralnych 

 

Obsługa urządzeń 
i systemów 
alarmowych 

 obsłużyć systemy 
sygnalizujące stan zagrożenia 
chronionych osób i mienia  

 podejmować działania po 
sygnale z systemu 
alarmowego 

  zaplanować ruch osobowy z 
wykorzystaniem systemu kontroli 
dostępu 

Planowanie 
transportu 
wartości 
pieniężnych oraz 
innych 
przedmiotów 
wartościowych i 
niebezpiecznych 

 ustalić potrzeby 
transportowe i wyznaczyć 
skład osobowy konwoju  

 zaplanować przebieg konwoju  

 przyporządkować pojazdy 
przeznaczone do transportu 
wartości pieniężnych do 
wartości konwojowanego 
mienia  

 ustalić czas trwania i trasę 
konwoju 
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Organizacja 
transportu 
wartości 
pieniężnych oraz 
innych 
przedmiotów 
wartościowych i 
niebezpiecznych 

 przeliczyć na jednostki 
obliczeniowe wartość 
transportowanego mienia  

 reagować w sytuacjach 
nadzwyczajnych 

 wskazać nietypowe sytuacje, 
jakie mogą wyniknąć w czasie 
działania pracowników 
ochrony 

 obliczyć skład grupy 
konwojowej w zależności od 
wartości transportowanego 
mienia  

 scharakteryzować stany 
nadzwyczajne mogące 
wystąpić podczas transportu 
wartości pieniężnych 

 

Organizacja 
imprez masowych 

 ustalić liczbę służb 
porządkowych w oparciu o 
planowaną liczbę 
uczestników imprezy 
masowej oraz jej rodzaj 

 ustalić wyposażenie służb 
porządkowych i służb 
informacyjnych stosownie do 
uprawnień, rodzaju, czasu i 
miejsca prowadzenia imprezy 

 postępować zgodnie z 
regulaminem obiektu i 
imprezy masowej 

 ustalić rozmieszczenie 
pracowników służb 
porządkowych i 
informacyjnych w 
poszczególnych strefach 
ochrony imprezy masowej 

Służby 
porządkowe i 
służby 
informacyjne 

 kontrolować osoby 
uczestniczące w imprezie 
masowej zgodnie z 
przepisami  

 zapobiegać powstawaniu 
paniki wśród uczestników 
imprezy masowej 

 stosować normy i zasady 
etyczne pracownika służby 
porządkowych i służby 
informacyjnej 

 współpracować z członkami 
zespołu z uwzględnieniem 
przydzielonych im zdań i 
posiadanych uprawnień 

 realizować działania 
ewakuacyjne zgodne z 
procedurami 

 dokonać oceny 
podejmowanych zadań 
zawodowych w kontekście 
przestrzegania norm 
moralnych 
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OSIĄGANIE CELÓW KSZTAŁCENIA 
 

Praktyki powinny odbywać się w podmiotach świadczących usługi z zakresu ochrony osób i mienia 
lub innych podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu technik 
ochrony fizycznej osób i mienia. Miejsca odbywania praktyki: przedsiębiorstwa zatrudniające 
pracowników ochrony fizycznej osób i mienia oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce 
zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie  

Wymiar praktyk: 4 tygodnie (140 godzin), na III semestrze 

Środki dydaktyczne 
Wyposażenie, sprzęt, urządzenia, instrukcje, procedury, druki, jakimi dysponuje firma świadcząca 
usługi w zakresie ochrony osób i mienia. 
 

Zalecane metody dydaktyczne 

Dominującą powinna być metoda pokazu oraz instruktażu i ćwiczeń praktycznych.  

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub 
grupowo. 
 

Formy indywidualizacji pracy uczniów – dostosowanie warunków, środków, metod i form 
kształcenia do potrzeb i możliwości ucznia:  
-      omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, 
-      pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie, 
-      podawanie poleceń w prostszej formie, 
-      unikanie trudnych pojęć, 
-      częste odwoływanie się do konkretu, przykładu, 
-      unikanie pytań problemowych, przekrojowych, 
-      wolniejsze tempo pracy, 
-      szerokie stosowanie zasady poglądowości, 
-      odrębne instruowanie uczniów. 

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 
Do oceny osiągnięć edukacyjnych proponuje się stosować systematyczną obserwację czynności 
uczniów wykonywanych podczas ćwiczeń z uwzględnianiem postępów, sposobu wykonywania 
poleceń i zadań zawodowych. 

 

PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU 
Obserwacja bieżąca uczniów podczas zajęć dydaktycznych, wywiad indywidualny, analiza wytworów 
i dokumentów opracowanych przez uczniów. 
 

EWALUACJA PRZEDMIOTU 
Obserwacja bieżąca uczniów podczas zajęć i samoocena dokonywana przez opiekunów praktyk. 

 


