
Formularz dla kwalifikacji - podgląd
Typ wniosku
Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK

Nazwa kwalifikacji*
Dozorowanie mienia

Skrót nazwy

Rodzaj kwalifikacji*
kwalifikacja cząstkowa

Proponowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji*
3

Krótka charakterystyka kwalifikacji, obejmująca informacje o działaniach lub zadaniach, które
potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikacje oraz orientacyjny koszt uzyskania dokumentu
potwierdzającego otrzymanie danej kwalifikacji*
Osoba posiadająca kwalifikację „Dozorowanie mienia” jest przygotowana do dozorowania mienia,
z wyłączeniem obiektów szczególnych (podlegających obowiązkowej ochronie), przedmiotów
wartościowych lub niebezpiecznych. W oparciu o posiadaną wiedzę zabezpiecza obiekty
niepodlegające obowiązkowej ochronie np. firmy, sklepy, centra handlowe, biurowce, osiedla
mieszkaniowe, parkingi przed wtargnięciem osób niepowołanych, czy zakłócających porządek.
Zapobiega włamaniom, awariom, pożarom, dewastacji oraz pilnuje porządku. Podejmuje
działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz wykrywa i
raportuje kradzieże, rozboje i uszkodzenia mienia. Obsługuje systemy monitorujące, a w razie
nagłego zdarzenia wzywa odpowiednie służby np. policję, straż pożarną lub pogotowie
ratunkowe. W szczególnych sytuacjach przeprowadza ewakuację i udziela pierwszej pomocy
przedmedycznej. Obserwuje oraz sprawdza strzeżony teren oraz alarmy i systemy monitorujące,
porozumiewa się za pomocą środków łączności np. radiowej i telefonicznej. Swoją pracę
wykonuje osobiście oraz przy użyciu zabezpieczenia technicznego w postaci elektronicznych
urządzeń monitorujących i alarmowych. Osoba posiadająca kwalifikację może znaleźć
zatrudnienie na stanowiskach związanych z dozorem obiektów niewymagających obowiązkowej
ochrony. Ponadto, kwalifikacja zwiększa szanse na zatrudnienie na stanowiskach związanych z
ochroną sklepów, marketów, galerii handlowych, restauracji, klubów, a także centrów
konferencyjnych. Kwalifikacja może być także wykorzystywana na stanowiskach w agencjach
ochrony, świadczących usługi w obiektach niewymagających obowiązkowej ochrony. Kwalifikacja
kierowana jest do osób zainteresowanych pracą w obszarze dozorowania mienia
nieposiadających formalnego potwierdzenia posiadanych umiejętności. Dedykowana jest także
osobom długotrwale bezrobotnym, osobom po 45 roku życia lub z niepełnosprawnością, których
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stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku związanym z posiadaniem
kwalifikacji i które chcą podjąć zatrudnienie w branży ochrony mienia. Orientacyjny nakład pracy
potrzebny do uzyskania kwalifikacji został oszacowany na 86 godzin, w tym przykładowo 56
godzin na szkolenie/kurs lub inne formy uczenia się i 30 godzin czasu pracy własnej. Koszt
dokumentu potwierdzającego kwalifikację wynosi 2000 zł.

Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji [godz.]*
86

Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji*
Uzyskaniem kwalifikacji „Dozorowanie mienia” mogą być zainteresowane osoby świadczące
pracę lub chcące podjąć pracę w obszarze dozoru , w tym: ● pracownicy monitoringu systemów
alarmowych; ● pracownicy ochrony sklepu, marketu, galerii handlowej; ● pracownicy ochrony w
restauracjach, pubach, klubach, centrach konferencyjnych; ● pracownicy zabezpieczenia
prywatnych przedsiębiorstw; ● pracownicy agencji ochrony obiektów niewymagających
obowiązkowej ochrony. Kwalifikacja może być także przydatna dla portierów i recepcjonistów,
dozorców, parkingowych, stróży, którym na stanowisku pracy zlecane są zadania związane z
dozorowaniem mienia.. Dedykowana jest także osobom długotrwale bezrobotnym, osobom po 45
roku życia lub z niepełnosprawnością, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy w
ochronie i które chcą podjąć zatrudnienie w branży ochrony mienia.

Wymagane kwalifikacje poprzedzające
Opis
Kwalifikacja pełna z poziomem 2 PRK

Lista

W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji*
Kwalifikacja pełna z poziomem 2 PRK

Zapotrzebowanie na kwalifikację*
W świetle obowiązujących przepisów prawnych, dozór mienia jest działaniem zapobiegającym
przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, jak również przeciwdziałaniem powstawaniu
szkody wynikającej z tych zdarzeń. Jest to również niedopuszczenie na teren objęty dozorem
osób nieuprawnionych. Dynamika sektora prywatnego, globalizacja oraz rozwój gospodarczy
pociągają za sobą powstawanie coraz większej liczby firm, zarówno w skali kraju, jak i w
wymiarze międzynarodowym, a tym samym konieczność zwiększenia działań w obszarze
dozorowania mienia. Dominacja klasycznej formy funkcjonowania przedsiębiorstw przejawia się
w posiadaniu zasobów materiałowo–technologicznych, których ochrona możliwa jest dzięki
odpowiednim systemom. Systemy te muszą być stale monitorowane w celu zapewnienia
ciągłości sprawności działania przedsiębiorstw. Kontrola dostępu do mienia przedsiębiorstw
realizowana jest poprzez dozór osób, odpowiedzialnych za monitoring dostępu do mienia, który
pozwala na szybkie reagowanie na wszelkie zagrożenia zewnętrzne. Współcześnie, prawie każde
przedsiębiorstwo posiadające w swych zasobach obiekty zatrudnia podmioty lub osoby
realizujące działania z zakresu dozorowania mienia. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia[1] reguluje kwestię obiektów objętych obowiązkową ochroną. Jednocześnie, branża
ochrony obecna jest nie tylko w sferze życia publicznego, ale także zabezpiecza interesy sektora
prywatnego oraz obywateli. Współczesny wzrost anonimowości społeczeństwa obniża poczucie



bezpieczeństwa jednostki, co często przekłada się na wybory życiowe. Badanie Instytutu
badawczego MANDS na zlecenie marki Yale wykonane na próbie 500 osób w wieku 25-60 lat,
wykazało, że aż 70% respondentów, jako kluczowy czynnik wyboru mieszkania wskazuje
bezpieczeństwo rodziny[2]. Zapewnienie bezpieczeństwa mienia realizowane jest poprzez
dozorujące, które nie tylko chronią przed wtargnięciem osób nieuprawnionych, ale także powinny
być przygotowane do podjęcia ewakuacji, reagowania na zagrożenie przeciwpożarowe, czy każde
inne zagrożenie powstałe na terenie dozorowanego obiektu. Przygotowanie pracowników firm
ochroniarskich nie podlega aktualnie standaryzacji, pomimo, iż powinny one mieć odpowiednie
wyszkolenie, ponieważ to one pierwsze rozpoznają zagrożenie i zarządzają ewakuacją. Ważnym
aspektem wpływającym na zapotrzebowanie na pracowników dozorowania mienia, jest
postępująca komercjalizacja życia publicznego, a w konsekwencji przeniesienie części
realizowanych działań ze służb publicznych na sektor prywatny. Od roku 1997, czyli od
wprowadzenia rozwiązań prawnych w zakresie ochrony osób i mienia (Ustawa z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób i mienia), obniża się jakość świadczonych usług w zakresie ochrony osób
i mienia. [ Obecnie istnieje poważna luka między kwalifikowanymi pracownikami ochrony, którzy
posiadają wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony (KPO), a zwykłymi pracownikami
dozoru mienia, którzy pełniąc służbę w różnego rodzaju obiektach prywatnych nie posiadają
potwierdzonych umiejętności w zakresie reagowania w sytuacji zagrożenia osób i mienia. Ich
praca, zwłaszcza w obiektach użyteczności publicznej, jest ważna i odpowiedzialna, ponieważ
nierzadko decyduje o bezpieczeństwie zarówno mienia, jak i osób przebywających na terenie
obiektu. Jak wynika z raportu Deloitte Consulting opublikowanego w 2017 roku, w 2021 roku
wartość rynku ochrony, w tym dozorowania mienia w Polsce wyniesie ponad 11 mld zł. W 2017
roku wartość tego rynku wyniosła około 10,12 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 13 proc. rok do
roku. Jak wynika z powyższego raportu w najbliższych latach rozdrobniony rynek firm
ochroniarskich będzie się konsolidować, zaś usługi ulegną dalszej profesjonalizacji w oparciu o
nowoczesne technologie[4]. Zauważalny jest jednak ograniczony dostęp do pracowników, w
szczególności do wykwalifikowanego personelu, którego potrzebuje branża ochrony i
dozorowania mienia, co zdaniem ekspertów Deloitte może stanowić barierę rozwoju branży[5].
Odpowiedzią na te potrzeby jest kwalifikacja „Dozorowanie mienia”. Według stanu na dzień 31
grudnia 2017 roku liczba koncesjonowanych przedsiębiorców w zakresie świadczenia usług
ochrony osób i mienia, posiadających pozwolenie na broń na okaziciela według danych Biura
Prewencji Komendy Głównej Policji wynosiła 689 podmiotów[6]. Liczba zaś osób wpisanych na
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wynosiła 92 943, zaś na listę
kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego 18 633[7]. Jednak sektor
pracowników ochrony mienia i dozorowania obejmuje również pracowników
niewykwalifikowanych, co do których brakuje danych statystycznych. Pracownikiem ochrony, co
do którego nie jest wymagany wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub
kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, może zostać osoba pełnoletnia,
nieskazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Inne wymogi dotyczące
kompetencji, czy kwalifikacji takiej osoby nie są określone. Liczba przedsiębiorstw świadczących
usługi osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wynosi 7 831 (kod PKD 80.10.,
zarejestrowanych w CEiDG, stan na dzień 29 czerwca 2018 roku), zaś podmiotów świadczących
usługi ochrony osób i mienia realizowane w formie zabezpieczenia technicznego jest 23 642 (kod
PKD 80.20.Z)[9]. W ochronie w Polsce zatrudnionych jest od 250 do 350 tysięcy pracowników
[10]. Jak pokazują aktualne wyniki Barometru zawodów zapotrzebowanie na pracowników w
branży ochrony jest stałe w całym kraju. Dane statystyczne pokazują, że tylko w 5 powiatach
odnotowano spadek zapotrzebowania, a tendencja utrzymuje stały niedostatek bądź deficyt dla
tego zawodu[11]. Podobnie sytuacja kształtowała się w 2017 roku, gdzie w raporcie „Barometr
zawodów 2017” podkreślano deficyty w zawodach, wymagających mniejszego stopnia
wykwalifikowania specjalistycznego takich jak pracownik ochrony fizycznej (w tym dozoru



mienia)[12]. Szacuje się, że brakuje od 10 do 15 procent pracowników w całym sektorze ochrony
i dozoru mienia[13]. Obserwuje się także bardzo dużą konkurencję pracowniczą na rynku, gdzie
firmy rywalizują między sobą o pracowników, Dodatkowa przyczyna braków kadrowych na rynku
dostrzegana jest w miesiącach letnich, od maja do września, kiedy to palące wręcz staje się
zatrudnienie osób do i pracy w kurortach turystycznych.[14] Proponowana kwalifikacja jest zatem
szczególnie istotna dla właścicieli i zarządów firm zarządzających obiektami, budynkami,
podlegającym audytom systemów bezpieczeństwa oraz właścicieli przedsiębiorstw
zatrudniających powyżej 100 osób pracujących w obiekcie, które podlegają obowiązkowo
audytowi bezpieczeństwa wynikający z wewnętrznych procedur. Coraz częściej, konieczność
przeprowadzenia tego typu audytu wynika także z rosnących wymagań firm ubezpieczeniowych,
nakładających obowiązek przeprowadzenia audytu systemów bezpieczeństwa na potrzeby oceny
poziomu ubezpieczeń. Zaznaczyć trzeba, że taki audyt obejmuje nie tylko ocenę środków
technicznych, ale również ocenę kompetencji osób obsługujących systemy bezpieczeństwa. Stąd,
potwierdzenie kwalifikacji „Dozorowanie mienia” przez pracowników będzie wiązało się ze
zwiększeniem szans ich pracodawców na uzyskanie pozytywnego audytu systemów
bezpieczeństwa i spełnieniem oczekiwań ubezpieczycieli.[15] Kwalifikacja „Dozorowanie mienia”
jest możliwa do zdobycia w stosunkowo krótkim czasie dla osób, które pozostają bez pracy lub
chcą się przekwalifikować. Daje to szansę na wypełnienie luki w branży i jednoczesną poprawę
sytuacji na rynku pracy osób długotrwale bezrobotnych, czy osób powyżej 45 roku życia..
Posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych zwiększa konkurencyjność na rynku pracy.
Zatrudnienie osób o określonych kompetencjach wraz z poświadczającymi dokumentami
kształtuje poziom świadczonych usług w obszarze dozoru mienia, co podniesie znaczące samo
postrzeganie branży w oczach klientów. Polskie Stowarzyszenie Pracowników Ochrony
przekonuje „iż, pracownik ochrony nieposiadający wpisu na listę KPOF nie powinien być
nazywany „pracownikiem ochrony” czy “ochroniarzem” gdyż ze względu na ograniczenia
ustawowe nie wykonuje czynności ochronnych a jedynie czynności nazywane dozorem lub
pilnowaniem (doglądaniem) czegoś”.[16] Dlatego też, dla odróżnienia kompetencji tych grup
osób, tak ważne jest ustandaryzowanie kwalifikacji pracownika dozorowania mienia. Na rynku
ochrony swoje miejsce znajdą osoby o wysokich kwalifikacjach, z pozwoleniem na broń i
specjalizujące się w pracy w warunkach wysokiego ryzyka, jak i osoby, które nastawione są np.
na dozór obiektów o mniejszym znaczeniu strategicznym. Zarówno jedni, jak i drudzy pracując
odpowiednio w obszarze ochrony obowiązkowej, czy dozoru mienia mają odbiorców oferowanych
przez siebie usług.[17] Z punktu widzenia bezpieczeństwa tak klienta, jak i pracownika konieczne
jest jednak określenie wymagań w zakresie kompetencji i kwalifikacji, jak i podniesienie rangi
zadań wykonywanych przez pracowników świadczących pracę z zakresu dozorowania mienia.
Zgłaszana kwalifikacja stanowić będzie istotny instrument kształtowania kompetencji osób
pracujących w branży, którzy dzięki niej w bardziej profesjonalny i bezpieczny sposób będą
wypełniać obowiązki w obszarze dozoru mienia. [1]
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971140740 [2]
https://www.zabezpieczenia.com.pl/ogolne/bezpieczenstwo-komfort-czy-ochrona-mienia-jakie-asp
ekty-zwiazane-z-mieszkaniem-maja-dla [4]
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/w-2021-roku-wartosc-rynku-ochron
y-w-polsce-wyniesie-ponad-11-mld-zl.html [5]
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/w-2021-roku-wartosc-rynku-ochron
y-w-polsce-wyniesie-ponad-11-mld-zl.html [6]
http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji/wydzial-nadzoru-nad-sp/specjalistyczne-uzbroj/7625
6,Liczba-specjalistycznych-uzbrojonych-formacji-ochronnych-oraz-liczba-kontroli-su.html [7]
http://policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji/wydzial-nadzoru-nad-sp/ochrony-fizycznej-oraz/93128,Lic
zba-osob-wpisanych-na-liste-kwalifikowanych-pracownikow-ochrony-fizycznej-ora.html [8]
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx [9] Tamże. [10]



https://www.pulshr.pl/rekrutacja/ochroniarz-potrzebny-od-zaraz-w-branzy-brakuje-10-15-proc-zal
ogi,56038.html [11]
https://barometrzawodow.pl/pl/polska/prognozy-na-mapach/2018/pracownicy-ochrony-fizycznej,2
018,polska,,polska,,15,,277,,,,0,1, [12]
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2017/Raport_polski_web.pdf [13]
https://www.pulshr.pl/rekrutacja/ochroniarz-potrzebny-od-zaraz-w-branzy-brakuje-10-15-proc-zal
ogi,56038.html [14] Tamże. [15]
https://www.cnbop.pl/pl/uslugi/jednostka-certyfikujaca-uslugi/certyfikacja-instalacji-systemow-prz
eciwpozarowych [16] https://ochrona24.info/5950,protest-stowarzyszenia-ochroniarzy/ [17]
Tamże.

Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych w ZRK
zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się*
Kwalifikacja “Dozorowanie mienia” nie zawiera żadnych wspólnych zestawów efektów uczenia się
z innymi kwalifikacjami włączonymi do ZSK. Kwalifikacją o zbliżonym charakterze jest MS.03.
Ochrona osób i mienia (4 PRK). Kwalifikacja “Dozorowanie mienia” nie zastępuje wskazanej
kwalifikacji MS.03. związanej z obowiązkową ochroną osób i mienia, której to zakres i sposób
nadawania został określony w ustawie z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(Rozdział 2 Ustawy: art. 5 – 7) oraz w Ustawie z dn. z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych. Odnosi się do obiektów niewymagających obowiązkowej ochrony zgodnie z
ustawą z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia). Osoba uzyskująca kwalifikację
„Dozorowanie mienia”, mimo podobieństw, będzie miała kwalifikację inną od kwalifikowanego
pracownika ochrony. Kwalifikacja “Dozorowanie mienia” jest kwalifikacją niższego poziomu PRK i
nie zawiera występujących w kwalifikacji MS.03. umiejętności, w szczególności dotyczących: ●
organizowania ochrony fizycznej osób, ● zapewnienia bezpieczeństwa na imprezach masowych;
● organizowania ochrony wartości pieniężnych; ● analizowania przedmiotu ochrony; ●
planowania środków ochrony; ● posługiwania się bronią palną.

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji*
Osoba posiadająca kwalifikację może znaleźć zatrudnienie (po spełnieniu dodatkowych
warunków określonych przez pracodawcę) w: ● firmach zajmujących się administracją obiektów i
terenów jako, pracownik monitoringu systemów alarmowych; ● placówkach handlowych jako
pracownik dozoru sklepu, marketu, galerii handlowej; ● miejscach publicznych o charakterze
komercyjnym – np. restauracjach, pubach, klubach, centrach konferencyjnych jako pracownik
dozoru obiektu; ● firmach zajmujących się administracją obiektów i terenów sektora prywatnego
jako pracownik zabezpieczenia prywatnych przedsiębiorstw; ● agencjach ochrony zajmujących
się zabezpieczaniem obiektów niepodlegających obowiązkowej ochronie. Kwalifikacja może być
tez przydatna dla portierów i recepcjonistów, dozorców, parkingowych, stróży w obiektach
niepodlegających obowiązkowej ochronie, którym na stanowisku pracy zlecane są zadania
związane z dozorowaniem mienia.

Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację*
1. Etap weryfikacji 1.1. Metody W weryfikacji efektów uczenia się stosuje się wyłącznie
następujące metody: ● test teoretyczny, ● obserwacja w warunkach symulowanych, w tym
studium przypadku (case study), ● wywiad ustrukturyzowany (rozmowa z komisją). Weryfikacja
składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej wykorzystuje się
metodę testu teoretycznego. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie następujących
metod walidacji: obserwacja w warunkach symulowanych (symulacja), w tym studium przypadku
(case study) oraz wywiad ustrukturyzowany (rozmowa z komisją). Dopuszcza się także metodę



analizy dowodów i deklaracji w odniesieniu do zestawu Stosowanie zasad pierwszej pomocy
przedmedycznej w sytuacji zagrożenia na terenie chronionego obiektu. Potwierdzeniem efektów
będzie zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BLS (Basic Life Support) lub KPP (Kurs
Kwalifikowany Pierwszej Pomocy). 1.2. Zasoby kadrowe W procesie walidacji bierze udział: ● w
przypadku, gdy test teoretyczny przeprowadzany jest w elektronicznym systemie - operator
systemu egzaminacyjnego, który organizuje zaplecze techniczne do przeprowadzenia weryfikacji
i nadzoruje przebieg testu; w przypadku, gdy test przeprowadzany jest poza systemem
elektronicznym należy zapewnić nadzór nad prawidłowym przebiegiem tej części walidacji; ●
komisja walidacyjna, składająca się z co najmniej 2 asesorów, która przeprowadza część
praktyczną oraz w przypadku, gdy test przeprowadzany poza systemem elektronicznym,
odpowiada za sprawdzenie testu. Osoba będąca asesorem może być jednocześnie operatorem
systemu egzaminacyjnego i osobą nadzorującą przebieg testu teoretycznego prowadzonego
poza systemem elektronicznym. Operator systemu egzaminacyjnego musi posiadać: ●
wykształcenie minimum średnie, ● znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz
podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji, ● umiejętność rozwiązywania
problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub
obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną. Weryfikację
efektów uczenia się w części praktycznej prowadzi komisja walidacyjna. Pierwszy członek komisji
walidacyjnej musi: ● posiadać kwalifikację pełną z poziomem co najmniej 6 PRK; ● posiadać
udokumentowane 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w branży ochrony lub
zarządzaniu firmą z branży ochrony; Drugi członek komisji walidacyjnej musi: ● posiadać
kwalifikację pełną z poziomem co najmniej 4 PRK; ● posiadać udokumentowane 5-letnie
doświadczenie w branży ochrony; Jeden spośród w/w członków komisji powinien posiadać
ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej w warunkach taktycznych. W przypadku
braku takich kwalifikacji u dwóch wyżej wskazanych członków komisji, instytucja certyfikująca
zapewnia trzeciego członka komisji walidacyjnej, posiadającego ukończony kurs pierwszej
pomocy przedmedycznej w warunkach taktycznych. Do zadań członków komisji należy m.in.: ●
stosowanie kryteriów weryfikacji przypisanych do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji
oraz kryteriów oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się
właściwych dla opisywanej kwalifikacji; ● stosowanie zasad prowadzenia weryfikacji, a także
różnych metod weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Jeżeli instytucja certyfikująca prowadzi kształcenie w
obszarze wnioskowanej kwalifikacji to musi stosować rozwiązania zapewniające rozdzielenie
procesów kształcenia od walidacji. W szczególności istotne jest zapewnienie bezstronności osób
przeprowadzających walidację m.in poprzez rozdział osobowy mający na celu zapobieganie
konfliktowi interesów osób przeprowadzających walidację. Osoby te nie mogą weryfikować
efektów uczenia się osób, które były przez nie przygotowywane do uzyskania kwalifikacji
“Dozorowanie mienia”. 1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne
Instytucja certyfikująca musi zapewnić warunki niezbędne do przeprowadzenia części
teoretycznej i praktycznej weryfikacji efektów uczenia się, w tym: ● do realizacji części
teoretycznej egzaminu: ○ w przypadku, gdy test teoretyczny przeprowadzany jest w
elektronicznym systemie: stanowisko komputerowe dla kandydata ubiegającego się o nadanie
kwalifikacji (jedno stanowisko dla jednego kandydata), wyposażone w przeglądarkę internetową z
dostępem do internetu); ○ w przypadku, gdy test teoretyczny jest przeprowadzany poza
systemem elektronicznym - arkusz testu oraz miejsce pozwalające na jego samodzielne
wypełnienie; ● na potrzeby części praktycznej egzaminu: ○ komputer do odtworzenia
prezentacji/symulacji dla instruktora; ○ środki i materiały niezbędne udzielenia pierwszej
pomocy: okulary i rękawiczki ochronne, opatrunek onkluzyjny, opaskę uciskową, opatrunek
hemostatyczny, ○ zestaw sygnałów alarmowych systemów technicznych, ○ przykładowy system
techniczny, ○ zdjęcia obiektów, ○ opisy sytuacyjne obiektów, ○ plany obiektów, wzór notatki



służbowej, ○ przykładowe procedury, ○ przykłady sytuacji wymagającej interwencji; ○ statystę
lub fantom – do zaprezentowania na nim wybranych czynności z zakresu udzielania pierwszej
pomocy, rolę statysty może pełnić jeden z członków komisji egzaminacyjnej. Instytucja
certyfikująca musi zapewnić bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której
osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji, mają możliwość odwołania się od decyzji
dotyczących spełnienia wymogów formalnych, samych wyników, a także decyzji kończącej
walidację. W przypadku negatywnego wyniku walidacji instytucja certyfikująca jest zobowiązana
przedstawić uzasadnienie decyzji. 2. Etapy identyfikowania i dokumentowania Nie określa się
wymagań.

Propozycja odniesienia do poziomu sektorowych ram kwalifikacji (o ile dotyczy)
Nie dotyczy

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się*
Osoba posiadająca kwalifikację „Dozorowanie mienia” jest przygotowana do ochraniania mienia,
z wyłączeniem obiektów szczególnych (podlegających obowiązkowej ochronie), przedmiotów
wartościowych lub niebezpiecznych określonych w ustawie z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia. Posługuje się wiedzą z zakresu wykonywania zadań dozorowania mienia, w
szczególności znajomością uregulowań formalno-prawnych związanych z dozorowaniem mienia.
Zabezpiecza obiekty niepodlegające obowiązkowej ochronie przed wtargnięciem osób
niepowołanych czy zakłócających porządek. Zapobiega włamaniom, awariom, pożarom,
dewastacji oraz pilnuje porządku. Dobiera i stosuje zasady współpracy w zakresie ochrony mienia
z podmiotami zewnętrznymi, w tym prezentuje kolejne czynności powiadamiania służb. Dobiera
procedury bezpieczeństwa odpowiednio do zdarzenia na terenie chronionym i stosuje instrukcje
na wypadek zagrożenia. Prezentuje zasady i czynności związane z przeprowadzeniem ewakuacji
ludzi znajdujących się na terenie chronionego obiektu. Wykazuje się znajomością t zasad
dozorowania mienia oraz sposobami dokumentowania działań dozoru mienia. Stosuje zasady
pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrożenia na terenie chronionego obiektu.
Rozpoznaje i obsługuje techniczne środki dozorowania mienia. Jest gotowa do wykonywania
zadań wynikających z uzyskanej kwalifikacji zgodnie obowiązującymi z przepisami prawa.

Numer zestawu w kwalifikacji*
1

Nazwa zestawu*
Posługiwanie się wiedzą z zakresu wykonywania zadań dozorowania mienia

Poziom PRK*
3

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
30

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Zestawy efektów uczenia się



Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
Określa zadania pracownika dozorowania mienia

Kryteria weryfikacji*
● omawia uprawnienia pracownika dozorowania mienia; ● wskazuje różnice w
uprawnieniach kwalifikowanego pracownika ochrony i uprawnieniach pracownika
dozorowania mienia; ● dobiera sposoby zachowania pracownika dozorowania mienia w
przykładowych sytuacjach wymagających reakcji; ● wskazuje konsekwencje wynikające z
przekroczenia granic prawa przez pracownika dozorowania mienia; ● wskazuje dane
osobowe, które może przetwarzać jako pracownik dozorowania mienia.

Efekt uczenia się
Posługuje się wiedzą na temat uregulowań formalno-prawnych pracy pracownika
dozorowania mienia

Kryteria weryfikacji*
● wymienia podstawowe dokumenty prawne regulujące kwestię dozorowania mienia; ●
definiuje pojęcia z zakresu dozorowania mienia (stan wyższej konieczności, stan obrony
koniecznej, przekroczenie obrony koniecznej, zatrzymanie obywatelskie, ochrona osób,
ochrona mienia, pracownik ochrony, obszar podlegający obowiązkowej ochronie, wewnętrzna
służba ochrony, koncesjonowane przedsiębiorstwo w zakresie ochrony fizycznej i
zabezpieczenia technicznego, regulamin obiektu, teren zamknięty, wina
umyślna/nieumyślna, pokrzywdzony, świadek, oskarżony, skazany, zasada domniemania
niewinności); ● rozróżnia pojęcia z zakresu dozorowania i ochrony mienia (zabezpieczenie
imprez masowych, specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, koncesja, ubezpieczenie,
konwojowanie wartości pieniężnych, jednostka obliczeniowa, inkaso, kierownik jednostki,
środki przymusu bezpośredniego); ● opisuje zakres odpowiedzialności karnej i cywilnej
pracownika dozorowania mienia; ● identyfikuje czyny zabronione w oparciu o przepisy
prawa; ● klasyfikuje czyn zabroniony do konkretnych przepisów prawa karnego/prawa
cywilnego; ● charakteryzuje zasady ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem
RODO i informacji niejawnych w zakresie zadań pracownika dozorowania mienia.

Efekt uczenia się
Prezentuje zasady współpracy ze służbami porządku publicznego.

Kryteria weryfikacji*
● omawia uprawnienia służb porządku publicznego (policja, straż miejska, pogotowie, straż
pożarna, inne służby o charakterze interwencyjnym); ● wskazuje sytuacje, w których
konieczne jest powiadomienie służb; ● wymienia telefony alarmowe służb; ● określa sposób
współpracy ze służbami w określonych sytuacjach; ● wymienia elementy algorytmu
powiadamiania odpowiednich służb.

Numer zestawu w kwalifikacji*
2



Nazwa zestawu*
Reagowanie na zagrożenia na terenie objętym ochroną

Poziom PRK*
3

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
32

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
Dobiera procedury bezpieczeństwa do zdarzenia na terenie chronionym

Kryteria weryfikacji*
● wymienia zdarzenia niepożądane, mogące wystąpić na terenie chronionym; ● rozpoznaje
rodzaje zdarzeń mogących wystąpić na terenie chronionym; ● prezentuje algorytm
postępowania pracownika ochrony w sytuacjach niepożądanych (na wypadek włamania,
napadu, aktu terroru, pożaru lub innego niebezpiecznego zdarzenia losowego); ● opisuje
sposób postępowania w przypadku sytuacji niebezpiecznych (np. postępowanie z osobą
agresywną lub bierną znajdującą się na terenie chronionym).

Efekt uczenia się
Obsługuje proces ewakuacji

Kryteria weryfikacji*
● określa i omawia różnice między ewakuacją planową i natychmiastową; ● dopasowuje
sygnały świetlno-dźwiękowe do rodzaju zagrożenia; ● określa kolejność etapów ewakuacji; ●
wykonuje czynności powiadamiania osób funkcyjnych w chronionym obiekcie o zdarzeniu we
wskazanej sytuacji; ● formułuje komunikat powiadamiający służby; ● wskazuje sposoby
zapobiegania panice; ● formułuje instrukcję służącą do wyprowadzania osób z obiektu oraz
ustawienia w miejscu wyznaczonym do ewakuacji; ● formułuje pełną informację o sytuacji w
miejscu zdarzenia na potrzeby kierownika jednostki oraz służb porządku publicznego.

Efekt uczenia się
Stosuje instrukcje na wypadek zagrożeń

Kryteria weryfikacji*
● wymienia instrukcje postępowania podczas włamania, napadu, aktu terroru, pożaru lub
innego niebezpiecznego zdarzenia losowego; ● przyporządkowuje zapisy instrukcji do
wskazanej sytuacji; ● wskazuje pożądane zachowania pracownika dozorowania mienia w
sytuacji zagrożenia.



Efekt uczenia się
Stosuje wewnętrzne procedury bezpieczeństwa oraz dokumentowania działań dozorowania
mienia

Kryteria weryfikacji*
● dobiera określone czynności do wskazanego zdarzenia (np. uruchomienie alarmu, blokada
dostępów, postępowanie z osobą agresywną na terenie chronionym, itp.; ● omawia
zawartość dokumentacji dozorowania mienia (książka wydawania kluczy, książka
wjazdów/wyjazdów, książka wejść, książka pełnienia służby, książka zdarzeń, notatka
służbowa, protokół z badania trzeźwości, protokół z kontroli osobistej, dokumenty dostawy
(transport delivery document); ● wypełnia przykładową dokumentację dozorowania mienia
(np. notatka służbowa); ● przedstawia algorytm wskazanych działań prewencyjnych (np.
kontrola pojazdów, obchody, kontrola trzeźwości).

Numer zestawu w kwalifikacji*
3

Nazwa zestawu*
Stosowanie zasad pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrożenia na terenie
chronionego obiektu

Poziom PRK*
3

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
12

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
Dobiera techniki pierwszej pomocy przedmedycznej do stanu poszkodowanego

Kryteria weryfikacji*
● dobiera czynności ratownicze do stanu poszkodowanego w danej sytuacji taktycznej; ●
demonstruje sposoby udrażniania dróg oddechowych; ● prezentuje sposoby przenoszenia
osoby rannej przytomnej i nieprzytomnej; ● prezentuje sposoby przeciwdziałania hipotermii;
● wymienia zasady przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej; ● omawia zasady
korzystania z automatycznego defibrylatora (AED); ● układa osobę w pozycji bocznej
ustalonej; ● zakłada opaskę uciskową typu CAT; ● dobiera opatrunek hemostatyczny,
uciskowy, wood packing, onkluzyjny odpowiednio do sytuacji; ● zakłada jeden z wskazanych
opatrunków: hemostatyczny, uciskowy, wood packing lub onkluzyjny.



Efekt uczenia się
Ocenia stan poszkodowanych

Kryteria weryfikacji*
● wymienia zasady bezpieczeństwa udzielania pierwszej pomocy; ● opisuje sposoby
mierzenia funkcji życiowych; ● sprawdza możliwości nawiązania kontaktu z poszkodowanym;
● sprawdza reakcję na dotknięcie/uszczypnięcie; ● sprawdza stan oddechu; ● sprawdza stan
tętna i krążenia; ● sprawdza stan skóry; ● charakteryzuje zasady segregacji rannych
(TRIAGE).

Efekt uczenia się
Podejmuje działania po udzieleniu pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia

Kryteria weryfikacji*
● formułuje komunikat o stanie poszkodowanego w celu przekazania go ratownikom
medycznym; ● opisuje sposoby dokumentowania zdarzenia z udziałem poszkodowanych
(notatka służbowa, ustalenie świadków, zabezpieczenie nagrań z monitoringu wizyjnego); ●
wypełnia notatkę służbową z miejsca zdarzenia z udziałem poszkodowanych na podstawie
przykładu; ● omawia sposób zabezpieczenia miejsca zdarzenia.

Numer zestawu w kwalifikacji*
4

Nazwa zestawu*
Obsługiwanie technicznych środków dozorowania mienia

Poziom PRK*
3

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
12

Rodzaj zestawu
opcjonalny

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
Charakteryzuje rodzaje technicznych środków dozorowania mienia

Kryteria weryfikacji*
● wymienia grupy technicznych środków zabezpieczania mienia oraz omawia ich
przeznaczenie (przegrody budowlane, mechaniczne środki zabezpieczania mienia,
elektroniczne środki zabezpieczania mienia); ● podaje po 2 przykłady systemów dozorowania
mienia w poszczególnych grupach technicznych środków dozoru mienia; ● identyfikuje



elementy systemu dozoru na przedstawionym schemacie; ● charakteryzuje klasy systemów
sygnalizacji włamania; ● rozpoznaje rodzaje sygnałów alarmowych technicznych środków
zabezpieczenia mienia.

Efekt uczenia się
Obsługuje techniczne środki ochrony mienia

Kryteria weryfikacji*
● omawia zasady obsługi systemu kontroli dostępu, ● wskazuje zasady obsługi systemu
ppoż, ● omawia zasady obsługi elektronicznych systemów ochrony: systemów alarmowych,
systemów telewizji dozorowej, stacji monitorowania sygnałów alarmowych; ● podaje
algorytm postępowania w przypadku wykrycia zagrożenia przez techniczne środki ochrony; ●
podaje algorytm postępowania w przypadku awarii jednego z wybranych systemów; ●
wskazuje zasady przekazywania nagrań i danych z systemów bezpieczeństwa.

Informacje o instytucjach uprawnionych do nadawania kwalifikacji

Wnioskodawca*
Fundacja VCC

Minister właściwy*
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i warunki przedłużenia jego
ważności*
Certyfikat ważny bezterminowo

Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji*
Certyfikat

Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji*
Nie dotyczy

Kod dziedziny kształcenia*
861 - Ochrona osób i mienia

Kod PKD*
Kod Nazwa
80.1 Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Status

Dokumenty
# Tytuł dokumentu
1 KRS rejestr przedsiębiorców
2 KRS rejestr stowarzyszeń
3 Potwierdzenie wniesienia opłaty



# Tytuł dokumentu
4 Statut
5 ZRK_FKU_Nadzorowanie i ochrona mienia

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji są zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.*

Dane o podmiocie, który złożył wniosek
Fundacja VCC
Siedziba i adres: Matki Teresy z Kalkuty 18 lok.16, 20-538 Lublin
NIP: 7123281299
REGON: 061608116
Numer KRS: 0000479551
Reprezentacja: Radosław Panas - Prezes Zarządu, Edyta Migałka - Dyrektor ds. komunikacji

Adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek: edyta.migalka@vccsystem.eu


