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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 14 Writing a note from use means of direct 
compulsion and firearms/Sporządzenie 
notatki z użycia ŚPB i broni palnej. 

Jeśli ujęciu towarzyszyło 
zastosowanie środków przymusu 
bezpośredniego lub broni palnej, 
oprócz opracowania stosownej 
notatki służbowej, każdy taki 
przypadek wymaga 
udokumentowania w ewidencji 
zastosowania środków przymusu 
bezpośredniego, zgodnie z § 9 
rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 30 czerwca 1998 r. w 
sprawie szczegółowych 
warunków i sposobów użycia 
przez pracowników ochrony 
środków przymusu 
bezpośredniego 

If recognition was accompanied 
by the use of coercive measures 
or firearm, in addition to 
developing an appropriate 
memorandum, any such incident 
should be documented in the 
records of the application of 
coercive measures, in accordance 
with § 9 of the Council of 
Ministers of 30 June 1998 on the 
detailed conditions and methods 
of use security staff coercive 
measures / Dz.U.98.89.563 /. 
 
 
 



/Dz.U.98.89.563/.  

§ 9. 1. Każdy przypadek 
zastosowania środków przymusu 
bezpośredniego oraz 
towarzyszące mu okoliczności 
dokumentuje się w ewidencji 
prowadzonej przez wewnętrzną 
służbę ochrony lub przedsiębiorcę 
prowadzącego działalność 
gospodarczą w zakresie usług 
ochrony osób i mienia. 
2. Wpis w ewidencji, o której 
mowa w ust. 1, powinien w 
szczególności zawierać: 
1) dane personalne osoby, w 
stosunku do której zastosowano 
środki przymusu bezpośredniego, 
2) datę, godzinę i miejsce 
zastosowania środka przymusu 
bezpośredniego, 
3) przyczynę, rodzaj i skutek 
zastosowania środka przymusu 
bezpośredniego, 
4) numer licencji, imię i nazwisko 
pracownika ochrony, 
5) informację o udzieleniu 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej i jej zakresie 
 
 

 
 
§ 9. 1. Each application of 
coercive measures and the 
accompanying circumstances are 
documented in the records 
maintained by the internal 
security service, or an 
entrepreneur doing business in 
services protect persons and 
property. 
2. An entry in the records 
referred to in paragraph. 1 shall 
in particular include: 
 
 
1) personal data of the person 
against whom any coercive 
measures, 
2) The date, time and location of 
the means of coercion, 
 
3) the cause, type, and due to the 
use of means of coercion, 
 
4) the license number, the name 
of a security guard, 
5) information on the award of 
first aid and its scope 

W przypadku użycia broni palnej, 
obowiązek udokumentowania 
tego faktu wynika z § 4.1. 
rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 30 czerwca 1998 r. w 

In the case of the use of firearms, 
to document this fact results 
from § 4.1. Council of Ministers 
of 30 June 1998 on the detailed 
conditions and manner of 



sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu 
postępowania pracowników 
ochrony przy użyciu broni palnej 
/Dz.U.98.86.543/. To, co 
najważniejsze przy 
dokumentowaniu wydarzeń 
związanych z ujęciem oraz 
ewentualnym użyciem środków 
przymusu, to kompletność i 
rzetelność informacji. Mogą one 
stanowić w przyszłości dowód w 
ewentualnym postępowaniu 
karnym przeciwko ujętemu przez 
nas sprawcy zagrożenia. Jej 
spójność i jasność nie może 
pozostawić wątpliwości co do 
rzeczywistego przebiegu 
wydarzenia oraz zgodnego z 
prawem wykonywania czynności 
przez pracownika ochrony.  

§ 4. 1. W każdym przypadku 
użycia broni palnej lub podjęcia 
czynności określonych w § 2  
( § 2. 1. Pracownik ochrony przed użyciem broni 
palnej jest obowiązany: 
1) po okrzyku "Pracownik ochrony" wezwać 
osobę do zachowania zgodnego z prawem, a w 
szczególności do natychmiastowego porzucenia 
broni lub niebezpiecznego narzędzia, odstąpienia 
od bezprawnych działań lub użycia przemocy, 
2) w razie niepodporządkowania się wezwaniom 
określonym w pkt 1 zagrozić użyciem broni 
palnej okrzykiem "STÓJ - BO STRZELAM", 
3) oddać strzał ostrzegawczy w górę, jeżeli nie 
zagraża to życiu lub zdrowiu pracownika ochrony 
lub innej osoby, a czynności określone w pkt 1 i 2 
okażą się bezskuteczne. 
2. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się, w 
przypadku gdy wszelka zwłoka groziłaby 

security personnel with firearms 
/ Dz.U.98.86.543 /. That's what is 
most important for documenting 
events relating to the recognition 
and the possible use of coercive 
measures, the completeness and 
accuracy of the information. They 
can be in the future, possible 
evidence in criminal proceedings 
against the perpetrators causing 
the danger. Its consistency and 
clarity can not leave doubt as to 
the actual course of events and 
the legitimate exercise of 
activities by a security guard. 
 
 
 
 
 
 
 
§ 4. 1 .In any case, the use of 
firearms or take the steps set out 
in § 2 
(§ 2 1 worker protection against the use of 
firearms shall: 
1) the cry of "worker protection" to call a person 
to behave in accordance with the law, and in 
particular to immediately drop a weapon or 
dangerous object, to withdraw from the illegal 
activity or violence, 
2) In the event of non summons referred to in 
paragraph 1 to jeopardize the use of firearms 
shouting "STOP - I'll shoot", 
3) give a warning shot up, if it does not 
jeopardize the life or health of a security guard 
or another person, and the operations referred 
to in paragraphs 1 and 2 prove to be ineffective. 
2 The provisions of paragraphs. 1 points 2 and 3 



bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub 
zdrowia pracownika ochrony lub innej osoby.) 

pracownik ochrony jest 
obowiązany sporządzić pisemny 
meldunek, który powinien w 
szczególności zawierać: 
1) wskazanie numeru licencji, 
imię i nazwisko pracownika 
ochrony, 
2) datę, godzinę i miejsce użycia 
broni palnej, 
3) informację dotyczącą 
okoliczności poprzedzających 
użycie broni palnej, 
4) informację o skutkach użycia 
broni palnej, 

5) informację o udzieleniu 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej i jej zakresie 

shall not apply in cases where any delay would 
risk an immediate danger to the life or health of 
the worker protection or another person.) 

 security officer shall make a 
written report, which should in 
particular include: 

1) identification of the license 
number, the name of a security 
guard, 
2) The date, time and place of use 
of firearms, 
3) the circumstances prior to the 
use of firearms, 
 
 
4) the effects of the use of 
firearms, 
 
5) information on the award of 
first aid and its scope 

W zakres pierwszej pomocy 
przedmedycznej wchodzą takie 
czynności jak (istotna kolejność): 

1. zabezpieczenie miejsca 
wypadku 

2. sprawdzenie stanu 
poszkodowanego 
(podstawowych funkcji 
życiowych – krążenia, 
oddechu i świadomości, 
zlokalizowanie 
odniesionych urazów) 

3. zapewnienie sobie pomocy, 
wezwanie pogotowia 
ratunkowego lub innych 

The scope of first aid includes 
activities such as (a significant 
order): 

 
1 securing of an accident 

 
2 check the status of the victim 
(basic life functions - circulation, 
respiration and consciousness, 
locate a sustained injuries) 

 
 
 

3 providing any aid, medical 
emergencies or other specialized 
rescue 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Oddychanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiadomo%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pogotowie_ratunkowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pogotowie_ratunkowe


specjalistycznych służb 
ratowniczych 

4. prowadzenie resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej, 
zatamowanie krwotoków i 
działanie 
przeciwwstrząsowe 

5. wykonanie 
pozostałych/innych 
czynności ratunkowych 
zależnych od stanu 
poszkodowanego 

6. ułożenie poszkodowanego 
w pozycji bezpiecznej 
(jedynie jeżeli 
poszkodowany jest 
nieprzytomny i zaistniała 
potrzeba pozostawienia go 
bez opieki na dłuższy czas) 

 

 
4 conducting CPR, bleeding and 
obstruction anti-shock effect 

 
 
 
 

5 perform other / other recovery 
operations depend on the state 
of the victim 

 
6 position of the victim in the 
recovery position (only if the 
patient is unconscious and there 
is a need to leave it unattended 
for a long period of time) 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Resuscytacja_kr%C4%85%C5%BCeniowo-oddechowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Resuscytacja_kr%C4%85%C5%BCeniowo-oddechowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krwotok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wstrz%C4%85s

