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Techmik ochrony fizycznej mienia semestr III 

Temat nr 16 Negotiating conditions of cooperation/ 

Negocjowanie warunków współpracy. 

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 

 

WSPÓŁPRACA SPECJALISTYCZNYCH 

UZBROJONYCH FORMACJI 

OCHRONNYCH Z POLICJĄ, 

JEDNOSTKAMI OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ, OBRONY 

CYWILNEJ I STRAŻAMI GMINNYMI 

(MIEJSKIMI) W ZAKRESIE 

WYKONYWANYCH ZADAŃ OCHRONY 

OSÓB I MIENIA 

Współpraca formacji ochronnych z 

Policją i strażami gminnymi polega w 

szczególności na: 

1. Wymianie informacji o 

zagrożeniach w zakresie 

bezpieczeństwa osób i mienia 

oraz zakłócania spokoju i 

porządku publicznego, 

2. Współdziałaniu w celu utrzymania 

spokoju i porządku publicznego 

COOPERATION OF SPECIALIZED 

ARMED SECURITY FORMATIONS 

WITH THE POLICE, FIRE 

PROTECTION UNITS, CIVIL DEFENSE 

AND MUNICIPAL (URBAN) WARDS 

The cooperation of protective formations 

with the Police and municipal guards 

consists in particular in: 

1. Exchange about information security 

threats and errors, disturbance and 

allegations of a complaint, 

2.Cooperation in order to maintain the 



podczas zgromadzeń, imprez 

artystycznych, rozrywkowych i 

sportowych, w zakresie 

określonym w odrębnych 

przepisach, 

3. Współdziałaniu przy 

zabezpieczaniu miejsc 

popełnienia przestępstw i 

wykroczeń w granicach 

chronionych obszarów, obiektów 

lub urządzeń, 

4. Wzajemnych konsultacjach 

doskonalących metody 

współpracy. 

Współpraca formacji ochronnych z 

jednostkami ochrony przeciwpożarowej 

oraz obrony cywilnej polega na 

podejmowaniu działań ochronnych i 

zabezpieczających w przypadku 

wystąpienia w granicach chronionych 

obszarów, obiektów lub urządzeń 

pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia, w 

szczególności na: 

1. Wymianie informacji o powstałych 

zagrożeniach, 

2. Wprowadzaniu na teren 

chronionych obszarów i obiektów 

jednostek ratowniczych, 

3. Współdziałaniu przy 

przeprowadzaniu bezpiecznej 

ewakuacji ludzi i mienia, 

4. Zabezpieczaniu miejsc po 

pożarze, klęsce żywiołowej lub 

innym miejscowym zagrożeniu, w 

tym uratowanego mienia. 

 

case in order to maintain public order 

during meetings, entertainment, 

entertainment and sports, to the extent to 

maintain separate regulations, 

3.Cooperation in securing the places of 

crime and offenses within the boundaries 

of protected, control or policy areas, 

4. Mutual consultations to improve 

cooperation methods. 

Cooperation of protective formations with 

fire protection and civil defense units is 

undertaken in the event of protective and 

security measures in the event of a fire, 

natural disaster or other local threat in 

the protected areas, facilities or other 

local threats, in particular: 

1. Exchange of information about 

emerging threats, 

2. Introducing rescue units in protected 

areas and facilities, 

3.Cooperating in the safe evacuation of 

people and people, 

4. Securing places after a fire, natural 

disaster or other local threat, including 

the survivor. 
 



 


