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TEMATY SZKOLENIA DOSKONALĄCEGO DLA KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW 

OCHRONY FIZYCZNEJ 

 

 
Temat I. Aktualny stan prawny; wykład – czas 

realizacji 4 godziny 

 

Zagadnienia: 

1. Ustawa o ochronie osób i mienia. 

2. Ustawa o broni i amunicji. 

3. Uprawnienia kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej z 

uwzględnieniem użycia i 

wykorzystania środków przymusu 

bezpośredniego lub broni palnej. 

4. Odpowiedzialność karna 

kwalifikowanego pracownika ochrony 

fizycznej. 

5. Odpowiedzialność cywilna 

kwalifikowanego pracownika ochrony 

fizycznej.  

 

Temat II. Zasady udzielania pomocy 

przedlekarskiej; wykład i zajęcia praktyczne – 

czas realizacji 8 godzin 

 

Zagadnienia: 

1. Zasady udzielania pomocy 

przedlekarskiej w przypadkach zranień 

bądź krwawień tętniczych i żylnych, 

złamań kości, oparzeń, porażenia 

przedmiotem przeznaczonym do 

obezwładniania osób za pomocą 

energii elektrycznej lub omdleń. 

2. Praktyczne opatrywanie ran 

postrzałowych, unieruchamianie 

kończyn, wykonywanie sztucznego 

oddychania i pośredniego masażu 

serca, użycie automatycznego 

defibrylatora zewnętrznego AED. 

 

Temat III. Wyszkolenie strzeleckie; zajęcia 

praktyczne – czas realizacji 12 godzin 

 

Zagadnienia: 

1. Zasady bezpiecznego posługiwania się 

i obchodzenia z bronią oraz zasady 

bezpiecznego zachowania się na 

strzelnicy. 

2. Techniki i postawy strzeleckie. 

3. Strzelanie z pistoletu, rewolweru, 

pistoletu maszynowego, karabinka, 

strzelby gładkolufowej.  

 

Temat IV. Samoobrona i techniki 

interwencyjne; zajęcia praktyczne – czas 

realizacji16 godzin 

 

Zagadnienia: 

1. Postawy i poruszanie się w walce. 

2. Techniki wyprowadzania uderzeń i 

kopnięć oraz sposoby ich blokowania. 

3. Pady i przewroty w walce wręcz. 

4. Sprowadzanie do parteru z 

wykorzystaniem: podcięć, chwytów za 

głowę lub nogi. 

5. Chwyty transportowe – dźwignie na 

stawy kończyn górnych. 

6. Uwalnianie się z chwytów, obchwytów 

i duszeń. 

7. Miejsca wrażliwe na ciele człowieka i 

sposoby obezwładniania. 

8. Techniki zakładania kajdanek i 

obszukiwania osób. 

9. Posługiwanie się pałką służbową. 

10. Techniki stosowania chemicznych 

środków obezwładniających w postaci 

ręcznych miotaczy substancji 

obezwładniających oraz posługiwania 

się przedmiotem przeznaczonym do 

obezwładniania osób za pomocą 

energii elektrycznej. 

11. Techniki usuwania z pojazdu osoby 

stawiającej opór. 

12. Obrona przed atakami nożem i 

niebezpiecznymi przedmiotami. 

13. Obrona przed zagrożeniem bronią 

palną. 

14. Podstawowe techniki posługiwania się 

bronią w walce.  


