
Nazwa 
kwalifikacji: Ochrona osób i mienia

Oznaczenie 
kwalifikacji: MS.03

Numer zadania: 01

Kod arkusza: MS.03-01-iania

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1

 Rezultat 1: Cz ęść I. Wyposa żenie i uzbrojenie pracowników sufo, pełni ących zadania ochronne 
w cywilnych obiektach infrastruktury krytycznej, w których nie s ą przechowywane środki 
odurzaj ące, psychotropowe, toksyczne, niebezpieczne czynnik i biologiczne

Znak X wstawiony tylko w kolumnie (drugie pole pozostaje niezaznaczone):
R.1.1 W wierszu 1.:  TAK
R.1.2 W wierszu 2.:  NIE
R.1.3 W wierszu 3.: TAK
R.1.4 W wierszu 4.:  NIE
R.1.5 W wierszu 5.: TAK
R.1.6 W wierszu 6.: TAK
R.1.7 W wierszu 7.: NIE
R.1.8 W wierszu 8.: NIE
R.1.9 W wierszu 9.: TAK
R.1.10 W wierszu 10.: NIE

R.2
Rezultat 2:  Cz ęść II. Uprawnienia pracowników sufo, realizuj ących zadania w granicach 
chronionych obiektów 
W dowolnej kolejności wpisane:

R.2.1
Ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania 
osób w celu ustalenia ich tożsamości

R.2.2
Wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do 
przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu
albo stwierdzenia zakłócania porządku

R.2.3
Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a 
także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji

R.2.4 Użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego
R.2.5 Użycia lub wykorzystania broni palnej

R.3
Rezultat 3: Cz ęść III. Przypadki u życia i wykorzystania broni palnej w granicach chron ionych 
obiektów
W dowolnej kolejności wpisane przypadki uzycia broni palnej:
Konieczno ść odparcia bezpo średniego, bezprawnego zamachu na:

R.3.1 życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby
R.3.2 ważne obiekty, urządzenia lub obszary

R.3.3
mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności uprawnionego 
lub innej osoby
Konieczno ść przeciwstawienia si ę osobie:

R.3.4
niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego 
lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności 
uprawnionego lub innej osoby

R.3.5
która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu lub innej osobie uprawnionej do jej 
posiadania
Przypadki wykorzystania broni palnej w granicach ch ronionych obiektów

R.3.6 Zaalarmowanie lub wezwanie pomocy
R.3.7 Oddanie strzału ostrzegawczego
R.3.8 Zniszczenie lub unieruchomienie bezzałogowego statku powietrznego

R.4

Rezultat 4:  
Część IV A. Kolejno ść działań podejmowanych przez pracownika ochrony przed u życiem broni 
palnej
Część IV B. Przypadki odst ąpienia od standardowej procedury wykonywanej przed użyciem 
broni palnej 
W kolejnych wierszach wpisane:

R.4.1 W wierszu 1. wpisane 2
R.4.2 W wierszu 2. wpisane 1
R.4.3 W wierszu 3. wpisane 3
R.4.4 W wierszu 4. wpisane 4

R.4.5
Jeśli ich zrealizowanie groziłoby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia 
uprawnionego lub innej osoby 

R.4.6
Jest to niezbędne dla zapobieżenia wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym, 
a inne środki ze względu na okoliczności mogłyby okazać się niewystarczające

R.5
Rezultat 5: Cz ęść V. Zasady u życia broni palnej przez pracowników Znak X wstawiony tylko w 
kolumnie (drugie pole pozostaje niezaznaczone):

R.5.1 W wierszu 1. zaznaczone Prawda
R.5.2 W wierszu 2. zaznaczone Fałsz
R.5.3 W wierszu 3. zaznaczone Prawda
R.5.4 W wierszu 4. zaznaczone Prawda
R.5.5 W wierszu 5. zaznaczone Prawda
R.5.6 W wierszu 6. zaznaczone Fałsz
R.5.7 W wierszu 7. zaznaczone Fałsz
R.5.8 W wierszu 8. zaznaczone Fałsz
R.5.9 W wierszu 9. zaznaczone Prawda
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