Kształcenie:
Centrum Kształcenia "Edukator" w Wieluniu
ul. Traugutta 38 (budynek Szkoły Podstawowej nr 5)
98-300 Wieluń
tel: 43 659-54-17 ; kom. 606 246-740
www.wielun.cedukator.pl
Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego
Województwa Łódzkiego w Sieradzu
ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz
tel/fax 43 822-44-12
mail: mszsieradz@poczta.onet.pl
www.szp.edu.pl
Szkoła Policealna Samorządu Województwa
Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
ul. Ułańska 2,
99-400 Łowicz
sekretariat: (046) 837 58 85, fax (046) 837 50 27
email: szkolapolicealna@spswlkopernik.pl
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Technik ochrony fizycznej osób i mienia
wykonuje zadania ochrony w ramach wewnętrznej
słuŜby ochrony lub na rzecz przedsiębiorcy, który
uzyskał koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

Zadania zawodowe:
• Stała lub doraźna ochrona fizyczna osób i mienia.
• Dozorowanie sygnałów w systemach alarmowych,
które są w nich gromadzone i przetwarzane.
• Konwojowanie przedmiotów niebezpiecznych
i wartościowych, w tym wartości pienięŜnych.
• Opracowywanie planu ochrony oraz organizowanie
i kierowanie zespołami pracowników ochrony
fizycznej.
• Ustalanie uprawnień do przebywania na obszarach
lub w obiektach chronionych oraz legitymowanie
osób, w celu ustalenia ich toŜsamości.
• Wzywanie osób do opuszczenia obszaru lub
obiektu w przypadku stwierdzenia braku
uprawnień do przebywania na terenie chronionego
obszaru lub obiektu albo stwierdzenie zakłócenia
porządku.
• Ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty
bezpośrednie zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia
ludzkiego, a takŜe chronionego mienia, w celu
niezwłocznego oddania tych osób policji.
• Stosowanie środków przymusu bezpośredniego,
o którym mowa w Ustawie o ochronie osób
i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z
2005 nr 145 poz. 1221), w przypadku zagroŜenia
dóbr powierzonych ochronie.
• Odpieranie ataku na pracownika ochrony.
• UŜycie broni palnej w przypadkach określonych
w Ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22
sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2005 nr 145 poz.
1221)

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
W zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia
kształcą tylko szkoły policealne. Zatem wcześniej
trzeba skończyć szkołę dającą wykształcenie średnie,
która stanowić będzie podbudowę do nauki w szkole
policealnej. Nauka w tym zawodzie trwa 2 lata. Po
ukończeniu nauki absolwenci przystępują do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu
którego uzyskują tytuł technika ochrony osób i mienia.
Uzyskują teŜ licencję II stopnia pracownika ochrony
fizycznej. Egzaminy organizuje Okręgowa Komisja
egzaminacyjna w Łodzi działająca na podstawie
Rozporządzenia MEN z dnia 18 lutego 1999 r.
w
sprawie
utworzenia
okręgowych
komisji
egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu
terytorialnego (Dz.U. 1999 nr 14).

Wymagania psychofizyczne :
To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:
• dobry stan zdrowia
• wysoka sprawność fizyczna
• podzielność uwagi i zdolność koncentracji
• spostrzegawczość
• odporność psychiczna na stres, opanowanie
• dobra pamięć
• odpowiedzialność
• systematyczność i dokładność
• obiektywizm, uczciwość
• dyskrecja (przestrzeganie tajemnicy zawodowej)
• szybkość i pewność działania
• operatywność i skuteczność postępowania
źródło:http://app.kuratorium.katowice.pl/zawodyDetails.aspx?zawod=0000
000117 data dostępu; 02.09.2013 r.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
• słaba budowa ciała i niska wydolność fizyczna,
• wszelkie wady wzroku
• choroby uszu, niedosłuch

• zaburzenia równowagi
• zawroty głowy, omdlenia
• choroby układów: nerwowego, krąŜenia (wady serca,
nadciśnienie tętnicze), oddechowego, alergie, kostnostawowego,
mięśniowego,
ruch,
(zaburzenia
sprawności kończyn, zwłaszcza rąk, płaskostopie),
• cukrzyca, reumatyzm, zaburzenia psychiki
• uzaleŜnienia

MoŜliwości i szanse zatrudnienia:
Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona
w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, Ŝe ochrona osób
i mienia jest obszarem, w którym zapotrzebowanie na
pracowników jest stosunkowo duŜe. Najwięcej ofert
pracy w branŜy „ochrona osób i mienia” skierowanych
było do: pracowników ochrony, pracowników grup
interwencyjnych, wartowników - konwojentów czy teŜ
szefów ochrony. W rankingu 30 zawodów wg deficytu
podaŜy siły roboczej w I półroczu 2011 roku
ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej Departament Rynku Pracy, zawód
pracownika ochrony bez licencji znajduje się na
wysokiej – 3 pozycji. Pracownicy ochrony z licencją
I-go stopnia są notowani w rankingu zawodów
deficytowych na pozycji 19. NaleŜy dodać, Ŝe poprzez
zawód deficytowy naleŜy rozumieć zawód, na który
występuje na rynku pracy wyŜsze zapotrzebowanie niŜ
liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.
Źródło;http://szkoly.zdz.bialystok.pl/olecko/index.php?option=com_content
&view=article&id=128:nowy-kierunek&catid=1:nowiny&Itemid=1
dostępne 03.09.2013

Płace:
W agencji ochrony nie zarabia się na początku wiele.
Poziom płac zaczyna się od 1400 zł miesięcznie, ale
moŜna zarobić teŜ 2,4 tys. złotych. Specjaliści ds.
szczegółowych zadań otrzymują znacznie więcej.
źródło:http://www.opinieouczelniach.pl/katalog-zawodow/ochroniarzpracownik-ochrony dostępne 03.09.2013

