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7 listopad 2020 

Technik Ochrony fizycznej i mienia semestr III 

Drodzy Państwo proszę o 

1. Zasłonięcie tekstu po lewej stronie (w języku polskim) 
2. Dokonanie tłumaczenia tekstu z prawej strony (wersja 

angielska) paragraf po paragrafie 
3. Sprawdzenie jakości tłumaczenia poprzez porównanie swojego 

tłumaczenia z tekstem po lewej stronie 
4. Podkreślenie nieznanych słów 
5. Zapamiętanie znaczenia słów podkreślonych 

 

Temat nr 15 Conduct of protective 

documentation/Prowadzenie 
dokumentacji ochronnej. 

ZAKRES DZIAŁANIA SZEFA 
OCHRONY obejmuje między 
innymi 

• opracowywanie planu 
ochrony i innej 
dokumentacji ochronnej 

 

DOKUMENTACJA OCHRONNA 

1. Tabela służby zawierająca dane 
o: 

• rodzaju służby, 
• rozmieszczeniu 

SCOPE OF THE HEAD 
PROTECTION includes, inter alia, 
 
 
• developing protection plan and 
other documentation of 
protective 
 
 
DOCUMENTATION OF 
PROTECTION 
1 Table service includes data on: 
 
 
• the type of service 
• deployment of security 
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pracowników ochrony na 
służbie i zadaniach dla nich, 

• obsadzie służby i czasie jej 
pełnienia. 

2. Dziennik zmiany zawierający 
dane o: 

• czasie rozpoczęcia i 
zakończenia zmiany,  

• obsadzie personalnej 
zmiany, 

• rozmieszczeniu 
poszczególnych 
pracowników ochrony i 
czasie wykonywania przez 
nich zadań. 

3. Dziennik wydarzeń 
zawierający: 

• wpis daty i godziny 
zaistniałego wydarzenia, 

• opis wydarzenia, 
• dane personalne osób 

uczestniczących w 
wydarzeniu, 

• dane personalne 
pracowników ochrony, 
którzy podejmowali 
interwencję. 

4. Instrukcja współpracy z Policją, 
jednostkami ochrony 
przeciwpożarowej, obrony 
cywilnej i strażami gminnymi 

personnel on duty and tasks for 
them, 
• the cast time of service and its 
performance. 
2 Official amendment containing 
information on: 
 
• During the start and end of a 
shift, 
• cast personnel changes 
 
• distribution of individual 
security personnel and the 
performance of their tasks. 
 
 
 
3 Official events including: 
 
• entry date and time of 
occurring events 
• description of the event, 
• Personal data of persons 
participating in the event, 
 
• Personal data security guards 
who attempted to intervene. 
 
 
 
4 Owner's cooperation with the 
police, fire units, civil defense 
and guards municipal / urban /. 
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/miejskimi/. 

5. Instrukcja postępowania 
pracowników ochrony w 
przypadku napadu, włamania, 
pożaru, powodzi awarii.  

6. Dziennik szkolenia 
pracowników ochrony. 

Niezależnie od wymienionej 
dokumentacji, jeżeli tego 
wymagają względy ochrony, 
można prowadzić dokumentację 
pomocniczą dotyczącą : 

• instrukcji kontroli ruchu 
osobowego i 
materiałowego  

• instrukcji konwojowania  
• instrukcji obsługi systemów 

i urządzeń sygnalizacji 
alarmowej  

Niezależnie od dokumentacji, o 
której mowa powyżej, jeżeli 
wymagają tego względy ochrony, 
można prowadzić dokumentację 
pomocniczą, dotyczącą: 

• instrukcji kontroli ruchu 
osobowego i 
materiałowego,  

• instrukcji konwojowania,  
• instrukcji obsługi systemów 

i urządzeń sygnalizacji 

 
5 User Conduct for employees 
protection against robbery, 
burglary, fire, flood, accident. 
 
 
6 Official training of security 
staff. 
 
Regardless of the said 
documents, if required by 
security considerations, can lead 
supporting documentation 
relating to: 
• manual control of the 
movement of people and 
material 
• escorting instructions 
• manual systems and alarm 
devices 
 
 
Regardless of the documentation 
referred to above, if so required 
for reasons of protection, can 
lead supporting documentation 
pertaining to: 
• manual control of the 
movement of people and 
material, 
• escorting instructions, 
• manual systems and alarm 
devices. 
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alarmowej. 

 
 


