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Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i 
naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
− swój numer PESEL*,
− oznaczenie kwalifikacji,
− numer zadania,
− numer stanowiska.

3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron 
lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten 
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu 
nadzorującego.

6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji 
pracy.

7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ 
OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu 
nadzorującego.

8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania 
egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce na naklejkę z numerem 
PESEL i z kodem ośrodka 
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Zadanie egzaminacyjne 
 
Uzupełnij tabelę, która stanowi fragment instrukcji szkolenia doskonalącego pracowników ochrony, 

wchodzących w skład specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych (sufo), pełniących zadania                         

w cywilnych obiektach infrastruktury krytycznej.  

W pierwszej części tabeli określ wyposażenie i uzbrojenie pracowników ochrony.  

W części drugiej uzupełnij informacje dotyczące uprawnień pracowników ochrony, realizujących zadania                    

w granicach chronionych obiektów. 

W części trzeciej podaj przypadki użycia i wykorzystania broni palnej przez pracowników ochrony                                 

w granicach obiektów infrastruktury krytycznej. 

W części czwartej: 

A. określ kolejność działań podejmowanych przez pracownika ochrony przed użyciem broni palnej, 

B. podaj przypadki odstąpienia od standardowej procedury wykonywanej przed użyciem broni palnej. 

W części piątej tabeli określ zasady użycia broni palnej przez pracowników ochrony, realizujących zadania 

ochronne w granicach chronionych obiektów.  

 

Do rozwiązania zadania wykorzystaj zamieszczoną dokumentację. 

 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 21 października 2011 r. 
w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków 

przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji 
(wyciąg) 

(…) 
 
§ 2. Na wyposażeniu specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych pozostają następujące rodzaje 
broni: 
1) broń palna w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm; 
2) (uchylony); 
3) pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm; 
4) strzelby gładkolufowe powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12; 
5) karabinki o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm; 
6) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości 
prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA. 
§ 3. Do broni, o której mowa w § 2 pkt 1 i 3–5, stosuje się amunicję o kalibrach odpowiadających 
poszczególnym rodzajom broni, zwaną dalej „amunicją”. 
§ 4. Broń, o której mowa w § 2, i amunicję przedsiębiorca posiada na podstawie pozwolenia na broń na 
okaziciela. 
 
§ 5. 1. Broń, o której mowa w § 2 pkt 3 i 4, stosuje się wyłącznie: 
1) do ochrony stałej obiektów i magazynów wojskowych, w których przechowuje się: 
a) broń, 
b) amunicję, 
c) materiały wybuchowe, 
d) uzbrojenie, urządzenia i sprzęt wojskowy, 
e) środki odurzające, psychotropowe, toksyczne, niebezpieczne czynniki biologiczne; 
2) do konwojowania wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. 
2. Broń, o której mowa w § 2 pkt 5, stosuje się wyłącznie do ochrony stałej obiektów i magazynów 
wojskowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 
(…) 
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U S T A W A 
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

(wyciąg) 
(…) 

 
Rozdział 6 

Środki ochrony fizycznej osób i mienia oraz prawa i obowiązki pracownika ochrony 
 
Art. 36. 1. Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo do: 
1) ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób 
w celu ustalenia ich tożsamości; 
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; 
3) ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami osób stwarzających                         
w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w 
celu niezwłocznego oddania tych osób Policji; 
4) użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a, 
b i d, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1834): 
a) w granicach chronionych obiektów i obszarów – w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 2, 5, 8, 10        
i 13 tej ustawy, 
b) poza granicami obiektów i obszarów chronionych – w przypadku, o którym mowa w art. 11 pkt 9 tej ustawy; 
5) użycia lub wykorzystania broni palnej: 
a) w granicach chronionych obiektów i obszarów – w przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a–c                
i pkt 2 oraz art. 47 pkt 3, 6 i 7 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni 
palnej, z wyłączeniem przypadków przeciwdziałania 
czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachów, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a–c tej ustawy, 
b) poza granicami obiektów i obszarów chronionych – w przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. e 
oraz art. 47 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

(…) 
 

U S T A W A 
z dnia 24 maja 2013 r. 

o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej 
(wyciąg) 

(…) 
 
Art. 45. Broni palnej można użyć, gdy zaistnieje co najmniej jeden z następujących przypadków: 
1) konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na: 
a) życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby albo konieczność przeciwdziałania czynnościom 
zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu, 
b) ważne obiekty, urządzenia lub obszary albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym 
bezpośrednio do takiego zamachu, 
c) mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności uprawnionego 
lub innej osoby, albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego 
zamachu, 
d) nienaruszalność granicy państwowej przez osobę, która wymusza przekroczenie granicy państwowej przy 
użyciu pojazdu, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu, 
e) bezpieczeństwo konwoju lub doprowadzenia; 
2) konieczność przeciwstawienia się osobie: 
a) 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, 
b) która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu lub innej osobie uprawnionej do jej 
posiadania; 
3) bezpośredni pościg za osobą, wobec której: 
a) użycie broni palnej było dopuszczalne w przypadkach określonych w pkt 1 lit. a–d i pkt 2, 
(…) 
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Art. 47. Broń palną można wykorzystać w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego                                     
z następujących działań: 
1) zatrzymanie pojazdu, jeżeli jego działanie zagraża życiu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby lub 
stwarza zagrożenie dla ważnych obiektów, urządzeń lub obszarów; 
2) pokonanie przeszkody: 
a) uniemożliwiającej lub utrudniającej ujęcie osoby albo ratowanie życia lub zdrowia uprawnionego, innej 
osoby lub ratowanie mienia, 
b) w przypadku naruszenia porządku lub bezpieczeństwa publicznego przez osobę pozbawioną wolności, 
zatrzymaną lub umieszczoną w strzeżonym ośrodku albo areszcie w celu wydalenia; 
3) zaalarmowanie lub wezwanie pomocy; 
4) neutralizacja przedmiotów lub urządzeń mogących stwarzać niebezpieczeństwo wybuchu, powodujących 
jednocześnie bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia uprawnionego lub innej osoby; 
5) unieszkodliwienie zwierzęcia, którego zachowanie zagraża bezpośrednio życiu lub zdrowiu uprawnionego 
lub innej osoby; 
6) oddanie strzału ostrzegawczego; 
7) zniszczenia lub unieruchomienia bezzałogowego statku powietrznego, w przypadkach określonych                        
w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637). 
 
 
 

(…) 
Art. 48. 1. Przed użyciem broni palnej uprawniony podejmuje następujące działania: 
1) identyfikuje swoją formację albo służbę okrzykiem przez wskazanie jej pełnej nazwy lub ustawowego 
skrótu, a w przypadku uprawnionego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 – okrzykiem: „Ochrona!”; 
2) wzywa osobę do zachowania zgodnego z prawem, a w szczególności do: 
a) natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może 
zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby, 
b) zaniechania ucieczki, 
c) odstąpienia od użycia przemocy. 
2. W przypadku niepodporządkowania się wezwaniom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uprawniony uprzedza 
o użyciu broni palnej okrzykiem: „Stój, bo strzelam!”, a jeżeli wezwanie to okaże się nieskuteczne, oddaje 
strzał ostrzegawczy w bezpiecznym kierunku. 
3. Od procedury, o której mowa w ust. 1 i 2, lub jej poszczególnych elementów, w szczególności od oddania 
strzału ostrzegawczego, można odstąpić, jeżeli: 
1) ich zrealizowanie groziłoby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia uprawnionego lub 
innej osoby lub 
2) jest to niezbędne dla zapobieżenia wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 
w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 452, 
650 i 730), a inne środki ze względu na okoliczności mogłyby okazać się niewystarczające. 

(…) 
 
 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 
 
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów: 

 wypełniona część I tabeli Wybrane elementy wyposażenia i uzbrojenia pracowników ochrony, 

pełniących zadania ochronne w cywilnych obiektach infrastruktury krytycznej, w których nie są 

przechowywane środki odurzające, psychotropowe, toksyczne, niebezpieczne czynniki biologiczne, 

 wypełniona część II tabeli Uprawnienia pracowników ochrony, realizujących zadania ochronne                             

w granicach chronionych obiektów 

 wypełniona część III tabeli Przypadki użycia i wykorzystania broni palnej w granicach chronionych 

obiektów 

 wypełniona część IV tabeli: 

A. kolejność działań podejmowanych przez pracownika ochrony przed użyciem broni palnej 

B. przypadki odstąpienia od standardowej procedury wykonywanej przed użyciem broni palnej 

 wypełniona część V tabeli Zasady użycia broni palnej przez pracowników ochrony. 
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INSTRUKCJA SZKOLENIA DOSKONALĄCEGO DLA PRACOWNIKÓW SUFO 

(fragment) 
 

CZĘŚĆ I 
 

Wybrane elementy wyposażenia i uzbrojenia pracowników ochrony 
wchodzących w skład  sufo, realizujących zadania ochronne w cywilnych 
obiektach infrastruktury krytycznej, w których nie są przechowywane 
środki odurzające, psychotropowe, toksyczne, niebezpieczne czynniki 
biologiczne  

Wstaw X w wybranych 
rubrykach każdego wiersza 

TAK NIE 

1. 

Środki przymusu bezpośredniego w postaci: kajdanek (zakładanych 
na ręce), pałki służbowej, psa służbowego, ręcznego miotacza 
substancji obezwładniających, przedmiotu przeznaczonego do 
obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej 

  

2. 

Środki przymusu bezpośredniego w postaci: kajdanek 
(zespolonych), kasku zabezpieczającego, plecakowego miotacza 
substancji obezwładniających, pojazdu służbowego, pocisków 
niepenetracyjnych 

  

3. Ubiór służbowy 
 
 

 

4. Plan ochrony jednostki 
 
 

 

5. Legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej 
 
 

 

6. 
Broń palna w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu  
o kalibrach od 6 mm do 12 mm 

  

7. Karabinki o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm 
 
 

 

8. Pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm 
 
 

 

9. 
Normatyw amunicji w ilości potrzebnej do załadowania czterech 
magazynków 

  

10. Normatyw amunicji do strzelby gładkolufowej w ilości 15 sztuk 
 
 

 

CZĘŚĆ II 

Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo do: 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
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CZĘŚĆ III 

Przypadki użycia broni palnej w granicach chronionych obiektów 

Konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na: 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

Konieczność przeciwstawienia się osobie: 

4. 
 
 

5. 
 
 

Przypadki wykorzystania broni palnej w granicach chronionych obiektów 

6. 
 
 

7. 
 
 

8. 
 
 

CZĘŚĆ IV 
A 

Kolejność działań podejmowanych przez pracownika ochrony przed użyciem broni palnej 

Wpisz cyfry  
od 1 do 4 

oznaczające 
kolejność 

podejmowanych 
działań 

1. 
Wezwanie osoby do zachowania zgodnego z prawem  

 

2. 
Identyfikowanie swojej formacji okrzykiem „Ochrona!”  

 

3. 
Uprzedzenie o użyciu broni palnej okrzykiem: „Stój, bo strzelam!”  

 

4. 
Oddanie strzału ostrzegawczego w bezpiecznym kierunku  

 

CZĘŚĆ IV 
B 

Przypadki odstąpienia od standardowej procedury wykonywanej przed użyciem broni palnej 

1. 
 
 

2. 
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CZĘŚĆ V 
 

Zasady użycia broni palnej przez pracowników ochrony (określ 
prawdziwość zdania) 

Wstaw X w wybranych 
rubrykach każdego wiersza 

Prawda Fałsz 

1. 
Użycie broni palnej należy traktować jako środek ostateczny  

 
 

2. 
Wobec osób w podeszłym wieku nie wolno używać broni palnej  

 
 

3. 
Broni palnej używa się w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą 
szkodę 

  

4. 
Wobec kobiet o widocznej ciąży nie wolno użyć broni palnej  

 
 

5. 
Broni palnej używa się wyłącznie, jeżeli użycie środków przymusu 
bezpośredniego okazało się niewystarczające 

  

6. 
Pracownicy ochrony mogą użyć broni palnej prewencyjnie   

 
 

7. 
W stosunku do osób, których wygląd wskazuje na 
wiek do 17 lat nie wolno używać broni palnej 

  

8. 
Pracownik ochrony może użyć broni palnej w stosunku do zwierzęcia  

 
 

9. 
Broni palnej nie używa się wobec osób o widocznej 
niepełnosprawności 
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