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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 13 Installation of witness of use means of direct 
compulsion and firearms/Ustalenie 
świadków użycia ŚPB i broni palnej. 

W przypadku gdy nastąpiła 
śmierć osoby lub szkoda w 
mieniu, w związku z użyciem ŚPB 
pracownik ochrony obowiązany 
jest do: 

 powiadomienia o zdarzeniu 
bezpośredniego 
przełożonego oraz 
najbliższej jednostki Policji  

 zabezpieczenia w miarę 
możliwości, śladów na 
miejscu zdarzenia i 
niedopuszczenia na to 
miejsce, do czasu przybycia 
Policji osób postronnych 

 ustalenia w miarę 
możliwości, tożsamości 

When death occurs the 
person or damage to 
property in connection with 
the use of SPB security 
guard is obliged to: 
 
• notification of an event 
immediate supervisor and 
the nearest unit of the 
Police 
• protect as far as possible, 
evidence at the scene and 
avoid this place until the 
arrival of the police 
members of the public 
 
• determine the extent 
possible, the identity of 



osób będących świadkami 
zdarzenia 

 

those who witnessed the 
event 

Gdyby w wyniku użycia broni 
nastąpiła śmierć osoby lub 
szkoda w mieniu pracownik 
ochrony jest obowiązany do: 

 zabezpieczenia w miarę 
możliwości śladów na 
miejscu zdarzenia i 
niedopuszczenia na to 
miejsce, do czasu przybycia 
Policji osób postronnych. 

 ustalenia w miarę 
możliwości, tożsamości 
osób będących świadkami 
zdarzenia 

 niezwłocznego wezwania 
lekarza, w przypadku gdy 
nastąpiła śmierć lub 
podejrzenie śmierci osoby. 

 

If as a result of the use of 
weapons of death of the person 
or damage to property of a 
security officer is required to: 

 • protect as far as possible 
evidence at the scene and 
avoid this place until the 
arrival of the police to the 
public. 
• determine the extent 
possible, the identity of 
those who witnessed the 
event 
• immediately call your 
doctor if the death or 
suspected death of a 
person. 

 


