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Lp. Sformułowania w pracy egzaminacyjnej uważa się za poprawne, jeśli są analogiczne, merytoryczne i wynikające z przepisów.

R.1 Przypadki u życia broni palnej przez kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. W tabeli 1 zapisane:

1. Konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby.
2. Konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na ważne obiekty, urządzenia, obszary.

3.
Konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub
wolności uprawnionego lub innej osoby. 

4. Konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na: bezpieczeństwo konwoju.

5.
Konieczność przeciwstawienia się osobie 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.

6. Konieczność przeciwstawienia się osobie, która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania.

R.2 Algorytm post ępowania kwalifikowanego pracownika ochrony przed u życiem broni palnej. W tabeli 2 zapisane:

1. Identyfikuje swoją formacje okrzykiem „Ochrona ”.

2. Wzywa osobę do zatrzymania się i porzucenia niebezpiecznego przedmiotu, zagrażającego życiu i zdrowiu pracownika ochrony.

3. Uprzedza o użyciu broni palnej okrzykiem „Stój, bo strzelam ”.

4. Jeżeli wezwanie okaże się nieskuteczne - oddanie strzału ostrzegawczego. 

R.3 Zakres działania dowódcy zmiany. W tabeli 3 zapisane:

1. Organizuje wykonanie zadań przez pracowników podległej zmiany zgodnie z dokumentacją ochronną.

2. Wydaje broń i amunicję do służby oraz przyjmuje po jej zakończeniu.

3. Sprawuje nadzór nad podległymi pracownikami ochrony.

4.
Prowadzi dokumentację dotyczącą gospodarki bronią, amunicją, środków przymusu bezpośredniego oraz dokumentację związaną z realizacją ochrony
mienia.

5. Dokonuje obchodów chronionego obiektu, instruuje i kontroluje wykonywanie zadań przez podległych pracowników ochrony.

6. Przeprowadza interwencje w związku z zaistniałymi zagrożeniami bezpieczeństwa jednostki.

7. Wykonuje polecenia przełożonych służbowych.

R.4 Notatka o u życiu broni palnej - wypełnione rubryki identyfikujące sporządzającego notatkę, firmę i miejsce pełnienia służby.

1. wpisane imię i nazwisko sporządzającego notatkę: Jan Kowalski

2. wpisany numer legitymacji: 00002356

3. wpisana nazwa i adres firmy ochrony: BETA, Lipki ul. Mała 1

4. wpisana data sporządzenia notatki: 19 maja 2014 r.

5. wpisana data rozpoczęcia służby: 18.05.2014 r.

6. wpisane godziny pełnienia służby: 19 00  – 07 00

7. wpisane miejsce pełnienia służby - nazwa firmy: Centrali automatycznej Telekomunikacji Polskiej SA

8. wpisane miejsce pełnienia służby - adres firmy: w Lipkach, ul. Wiązowa 18

9. w pozycji I "Notatki" wpisane imię i nazwisko pracownika, który użył broni: Jan Kowalski

R.5
Notatka o u życiu broni palnej - wypełnione rubryki dotyczące: numeru legitymacji, miejsca i czasu zdarzenia, osoby wobec której użyto broni palnej i celu
użycia broni palnej. 

1. w pozycji I "Notatki" wpisany numer legitymacji: 00002356.

2. w pozycji II "Notatki" wpisane: 19 maja 2014 r., godzina 02 30 ,

3. w pozycji II "Notatki" wpisane: Centrala automatyczna TP S.A.

4. w pozycji II "Notatki" wpisane: Lipki, ul. Wiązowa 18 .

5. w pozycji III "Notatki" wpisane: Konieczny Henryk

6. w pozycji III "Notatki" wpisane: dowód osobisty AFM 120975

7. w pozycji III "Notatki" wpisane: ur. 14.02.1963 r.

8. w pozycji IV "Notatki" wpisane: Usiłowanie włamania 

R.6
Notatka o u życiu broni palnej - wypełnione rubryki dotyczące: przyczyny użycia broni palnej, zastosowanych środków i skutków ich użycia, świadków
zdarzenia, użytej broni i innych informacji. 

1. w pozycji V "Notatki" wpisane: Bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia

2. w pozycji VI "Notatki" wpisane: Użyto broni palnej oraz kajdanek

3. w pozycji VII "Notatki" wpisane wezwanie: „Ochrona, stój, rzuć łom” lub „Ochrona, stój, rzuć niebezpieczne narzedzie”

4. w pozycji VII "Notatki" wpisane: Oddanie strzału ostrzegawczego

5. w pozycji VII lub VIII "Notatki" wpisane: Oddanie strzału w kierunku mężczyzny trafiając go w nogę.

6. w pozycji VII lub VIII "Notatki" wpisane: Założenie kajdanek.

7. w pozycji IX lub XII "Notatki" wpisane: Założenie opaski uciskowej lub opatrunku, wezwanie pomocy medycznej (lekarskiej). 

8. w pozycji X "Notatki" wpisane: Nie było świadków zdarzenia. 

9. w pozycji XI "Notatki" wpisane: Pistolet GLOK 17, nr seryjny: G 123456, kaliber 9 mm.

10.
w pozycji XII "Notatki" wpisane: O godzinie 02 55 przybył patrol policji w radiowozie nr rej. SK 0001 w składzie: post. Jan Kania nr leg. 00001 i sierż. Jan
Sowa nr leg. 00002.Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
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