TEMATY PRAC KONTROLNYCH
TECHNIK OCHRONY OSÓB I MIENIA SEMESTR II
Podstawy prawa w ochronie osób i mienia
1. Omów zasady legalizmu i jej oddziaływanie na organizację administracji
publicznej .
2. Istota wezwania w postępowaniu administracyjnym.
3. Opinia biegłego i jej znaczenie w procesie.
Język obcy
Kilka tygodni temu dokonałeś/dokonałaś zakupu w sklepie internetowym.
Pomimo zapewnień sklepu że paczka dotrze do Ciebie w ciągu 2 dni,
musiałeś/musiałaś czekać na nią dłużej. Po otwarciu okazało się, że jest problem
z zamówionym towarem. Napisz e-mail z reklamacją.
• Wyjaśnij, co i kiedy kupiłeś/kupiłaś
• Poskarż się na nieterminowe dostarczenie przesyłki
• Opisz problem dotyczący otrzymanego towaru
• Przedstaw oczekiwany przez Ciebie sposób rozwiązania problemu
Spędzasz wakacje u rodziny w Anglii. Dowiedziałeś/dowiedziałaś się, że
lokalna firma poszukuje pracownika na pół etatu. Napisz list do właściciela
firmy.
• Napisz w jaki sposób dowiedziałeś/dowiedziałaś się o ofercie pracy
• Przedstaw się i wyjaśnij dlaczego interesuje cie ta oferta pracy
• Opisz swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe
• Wyraź chęć spotkania z właścicielem w dowolnym terminie
Długość prac powinna wynosić od 80 do 130 słów
Ochrona osób
1. Prawne determinanty ochrony osób, mienia, obszarów i obiektów
2. Środki ochrony fizycznej osób i mienia (środki porządkowe, przymusu i
obrony itd.)
3. Taktyka ochrony osób (struktura grupy ochronnej; szyki ochronne; ochrona
osób w określonych obiektach itp.)
Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
1. Uzbrojenie i wyposażenie w ochronie
2. Organizacja i taktyka w ochronie osób i mienia (rodzaje technicznych
środków zabezpieczenia, ich klasyfikacja i przeznaczenie; elektroniczne
systemy alarmowe; mechaniczne systemy zabezpieczenia; środki łączności)
3. Zasady współpracy z Policją i innymi służbami publicznymi

Zabezpieczenie imprez masowych
1) Rola służb porządkowych i informacyjnych w zabezpieczeniu imprez
masowych. Wymień prawa i obowiązki tych służb. Czy wg. ciebie są
wystarczające?

2) Przedstaw zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących
bezpieczeństwa imprez masowych w świetle „Ustawy o ochronie danych
osobowych z dn. 22.08.1997 (Dz.U.2015 poz.2135)
3) Opracuj dowolny wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie
imprezy artystyczno - rozrywkowej na przykładzie miasta Jarosławia.

