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Wprowadzenie 

Zadania wykonywane na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osób stanowią jedną z naj-

mniej rozpowszechnionych czynności realizowanych przez prywatne podmioty ochron-

ne funkcjonujące na terenie Polski. Pomimo marginalnego charakteru tych działań kon-

sekwencje niewłaściwego przygotowania pracowników ochrony osobistej mogą skut-

kować pojawieniem się zagrożeń najwyższych egzystencjalnych wartości – ludzkiego 

życia i zdrowia. Stąd też niezmiernie istotne jest właściwe przygotowanie adeptów 

ochrony osób do profesjonalnego wykonywania zadań zawodowych oraz wyznaczenie 

im właściwej drogi, wiodącej do realizacji potrzeby bezpieczeństwa.  

Podstawą i początkiem przygotowań do podjęcia wszelkich czynności ochronnych, 

szczególnie związanych z ochroną osób, jest edukacja teoretyczna. Sukces praktycznej 

realizacji zabezpieczenia osób zależy bezpośrednio od poznania prawnych aspektów 

podejmowanych działań. Działania praktyczne powinny zostać poprzedzone zdobyciem 

gruntownej wiedzy z zakresu podstaw prawnych organizacji ochrony osób. Wiedza ta 

staje się niezbędna do rozpoczęcia pracy w odpowiedzialnej – i bardzo pasjonującej – 

profesji. 

Warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym, efektywnie zrealizowanej ochrony 

osób jest opanowanie treści dwóch podstawowych aktów prawnych:  

 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, 

 Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

Przepisy pierwszej z wymienionych ustaw dotyczą głównie wykonywania zadań ochro-

ny mienia w granicach chronionych obszarów, obiektów i urządzeń, traktując incyden-

talnie ochronę osób. Stanowią jedynie bazę możliwych interpretacji i źródeł analogii. Ze 

względną „pomocą” przyszła ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni pal-

nej. W ustawie o ochronie osób i mienia, po raz pierwszy w historii polskiego prawo-

dawstwa związanego z prywatnym rynkiem usług ochronnych, doszło do jednoznaczne-

go sprecyzowania zasad oraz zakresu stosowania środków przymusu bezpośredniego i 

broni palnej podczas realizacji ochrony osób. Powyższe informacje pozwalają na zrozu-

mienie, z jakimi problemami mamy do czynienia, analizując ochronę osób tylko przez 

pryzmat obowiązujących aktów prawnych. 
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1. Ochrona osób. Podstawowe definicje i terminy 

Oto podstawowe terminy z zakresu ochrony osób: 

Ochrona osób to działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i 

nietykalności osobistej.  

„Nietykalność osobista to konstytucyjna wolność obywatelska polegająca na zakazie 

pozbawienia lub ograniczenia wolności z wyjątkiem wypadków przewidzianych pra-

wem” (SJP PWN). 

Pracownik ochrony to osoba posiadająca licencję pracownika ochrony fizycznej lub 

licencję pracownika zabezpieczenia technicznego i wykonująca zadania ochrony w ra-

mach wewnętrznych służb ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję 

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, lub osoba 

wykonującą zadania ochrony w zakresie niewymagającym licencji. 

Licencja to zezwolenie na wykonywanie zadań związanych z ochroną osób i mienia w 

zakresie wymaganym ustawą.  

Użycie środka przymusu bezpośredniego to zastosowanie środka przymusu bezpo-

średniego w stosunku do osoby.  

Wykorzystanie środka przymusu bezpośredniego to zastosowanie środka przymusu 

bezpośredniego wobec zwierzęcia albo zastosowanie go w celu zatrzymania, zabloko-

wania lub unieruchomienia pojazdu lub pokonania przeszkody.  

Broń palna to każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania 

lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub sub-

stancji w wyniku działania materiału miotającego. 

Użycie broni palnej to oddanie strzału w kierunku osoby z zastosowaniem amunicji 

penetracyjnej. 

Wykorzystanie broni palnej to oddanie strzału z zastosowaniem amunicji penetracyj-

nej w kierunku zwierzęcia, przedmiotu lub w innym kierunku niestwarzającym zagro-

żenia dla osoby. 

Obezwładnienie to pozbawienie swobody ruchów lub spowodowanie odwracalnej, 

krótkotrwałej dysfunkcji kończyn lub zmysłów w celu wyeliminowania zagrożenia ze 

strony osoby lub zwierzęcia lub przełamania oporu osoby, która nie podporządkowuje 

się poleceniom wydanym na podstawie prawa.  
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„Wykroczenie to czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w 

czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu do 30 dni, ograniczenia wolności trwa-

jącego miesiąc, grzywny do 5000 zł lub nagany. Wykroczeniem jest tylko czyn zawinio-

ny” (Boratyński 2009, s. 154). 

„Przestępstwo to czyn człowieka, zabroniony pod groźbą kary, bezprawny, zawiniony 

oraz społecznie szkodliwy” (Boratyński 2009, s. 96). 

Wybrane przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu:  

 zabójstwo, 

 dzieciobójstwo, 

 namowa i pomoc do samobójstwa, 

 nieumyślne spowodowanie śmierci, 

 ciężki uszczerbek na zdrowiu, 

 inne uszkodzenia ciała – średni i lekki 

uszczerbek na zdrowiu, 

 bójka i pobicie, 

 użycie w bójce i pobiciu niebezpiecznych 

przedmiotów, 

 narażenie na niebezpieczeństwo, 

 narażenie na zagrożenie, 

 nieudzielenie pomocy. 

(www.arslege.pl/kodeks-karny/k1/s197) 

„Obrona konieczna jest to działanie polegające na 

odpieraniu bezpośredniego, bezprawnego zamachu 

na jakiekolwiek dobro pozostające pod ochroną prawa” 

(www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/hasla/334627,obrona_konieczna.html). 

„Obronę konieczną usprawiedliwia fakt, że jest ona działaniem w obronie prawa prze-

ciwko bezprawiu. Ma to zastosowanie wówczas, gdy uzyskanie skutecznej obrony ze 

strony organów powołanych do obrony prawa (np. policji) jest niemożliwe lub wysoce 

utrudnione. Obrona konieczna jest legalna, gdy są spełnione następujące warunki: 

 bezpośredniość zamachu, 

 bezprawność zamachu, 

 współmierność do niebezpieczeństwa zamachu” (Boratyński 2009, s. 104). 

Przykład: Mąż i żona wracali wieczorem z galerii handlowej. Nieopodal swojego domu 

zostali zaczepieni przez zachowującego się agresywnie, nietrzeźwego mężczyznę, który 

zażądał oddania mu telefonów komórkowych. Małżeństwo odmówiło. Napastnik wycią-

gnął nóż i skierował go w stronę kobiety. Mąż zareagował silnym odepchnięciem na-

http://www.arslege.pl/kodeks-karny/k1/s197
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pastnika, który upadając, zranił się śmiertelnie. Sąd odstąpił od wymierzenia kary, uzna-

jąc, że jest to okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną – doszło zatem do obrony 

koniecznej. 

Przekroczenie granic obrony koniecznej zachodzi wtedy, gdy obrona przed zama-

chem przekracza granice konieczności, w szczególności gdy sprawca zastosował metody 

obrony niewspółmierne do zagrożenia, na przykład w odpowiedzi na atak pięściami 

użyto broni palnej.  

Przekroczenie granic obrony koniecznej może również polegać na podjęciu przedwcze-

snych działań, na przykład gdy bezpośredni zamach jeszcze nie zaistniał lub gdy zamach 

już się zakończył. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeśli przekroczenie granic obrony 

koniecznej było spowodowane strachem lub wzburzeniem usprawiedliwionym okolicz-

nościami. 

Przykład: W sali operacyjnej banku pojawił się podejrzanie wyglądający mężczyzna, 

który ubliżył pracownikowi ochrony, a następnie opuścił budynek banku. Znieważony 

pracownik ochrony dogonił agresora, a następnie obezwładnił go, używając paralizatora 

elektrycznego. Na skutek działania pracownika ochrony mężczyzna doznał lekkiego 

uszczerbku na zdrowiu. Powyższa sytuacja obrazuje przekroczenie granic obrony ko-

niecznej, gdyż mieliśmy do czynienia z niewspółmiernością zagrożenia oraz ustaniem 

agresji. 

Stan wyższej konieczności – nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia 

bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu 

prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone 

przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. 

Aby można było się powołać na stan wyższej konieczności, muszą być spełnione co naj-

mniej następujące warunki: 

 grożące niebezpieczeństwo musi być bezpośrednie, 

 poświęcenie określonego dobra musi być w danej okoliczności wyjściem jedy-

nym, 

 dobro poświęcone musi przedstawiać niższą wartość, niż dobro ratowane. 

Przykład: „Podczas nieobecności lokatorów w ich mieszkaniu wybuchł pożar. Aby za-

pobiec rozprzestrzenianiu się pożaru, sąsiad wyłamuje drzwi płonącego mieszkania i 

gasi pożar. Jego działanie jest w działaniem w stanie wyższej konieczności – ratując 

mieszkanie i budynek przed spaleniem, poświęca dobro niższej wartości (mir domowy) i 

mimo że swym czynem wypełnia znamiona przestępstwa określonego w art. 193 k.k. 
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(„Kto wdziera się do cudzego mieszkania”), nie popełnia przestępstwa i nie podlega ka-

rze” (Tamże 2009, s. 107). 

Tabela 1.1. Różnice pomiędzy stanem wyższej konieczności a obroną konieczną 

Na czym polega różnica 
Stan wyższej  
konieczności 

Obrona konieczna 

Przeciwko czemu jest 
skierowane działanie? 

Przeciwko niebezpieczeń-
stwu grożącemu dobru 
chronionemu prawem 

Przeciwko bezpośrednie-
mu, bezprawnemu zama-
chowi na dobro chronione 
prawem 

Na czym polega działanie? Na ratowaniu dobra z po-
święceniem innego dobra 

Na odpieraniu zamachu 

Kiedy działanie jest do-
puszczalne? 

Tylko wtedy, gdy niebez-
pieczeństwa nie można 
uniknąć w inny sposób 

Także wtedy, gdy niebez-
pieczeństwa można unik-
nąć w inny sposób 

Źródło: Boratyński  2009, s. 107 
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2. Podstawowe wymagania prawne dla pracowników ochrony osób 

Czy trudno zostać pracownikiem ochrony osób  

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie osób i mienia od pracowników ochrony 

wykonujących bezpośrednio czynności związane z ochroną osób wymaga się posiadania 

przynajmniej licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia. 

A zatem pracownikiem ochrony osób może być osoba, która spełnia poniższe wymaga-

nia kwalifikacyjne: 

1. ma obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozu-

mienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Go-

spodarczym, 

2. ukończyła 21 lat, 

3. ukończyła szkołę podstawową, 

4. ma pełną zdolność do czynności prawnych, stwierdzoną własnoręcznym oświad-

czeniem, 

5. nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne, 

6. ma uregulowany stosunek do służby wojskowej, 

7. posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji wła-

ściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, 

8. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną 

orzeczeniem lekarskim, 

9. legitymuje się dyplomem lub świadectwem szkoły lub innej placówki oświatowej, 

które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, albo pełniła nie-

naganną służbę w stopniu podoficera lub chorążego w Biurze Ochrony Rządu 

przez co najmniej 15 lat, albo ukończyła kurs pracowników ochrony pierwszego 

stopnia i zdała egzamin przed właściwą komisją. 

Aby poszerzyć uprawnienia i otrzymać licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego 

stopnia, należy spełnić warunki 1, 2, 4, 5, 7, 8 oraz: 

 posiadać co najmniej wykształcenie średnie, 

 legitymować się dyplomem lub świadectwem szkoły lub innej placówki oświato-

wej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, albo pełnić 

nienaganną służbę w stopniu oficera w Biurze Ochrony Rządu przez co najmniej 

15 lat, albo ukończyć kurs pracowników ochrony drugiego stopnia i zdać egzamin 

przed właściwą komisją. 

Oprócz wymagań ustawowych, pracownik ochrony osób powinien: 

 mieć bardzo dobry stan zdrowia, 
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 znakomitą kondycję fizyczną, 

 posiadać wszechstronne wykształcenie i wyszkolenie (umiejętność posługiwania 

się bronią palną i środkami przymusu bezpośredniego, prowadzenia różnego ro-

dzaju pojazdów, udzielania pierwszej pomocy i in.). 

Pamiętaj! 

Licencja pracownika ochrony fizycznej ma charakter dwustopniowy i dzieli się na: 

 licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, 

 licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia. 

 

Kto jest organem decydującym o wydaniu, cofnięciu i zawieszeniu licencji 

pracownika ochrony fizycznej 

Licencję wydaje, odmawia wydania, zawiesza i cofa, w formie decyzji administracyjnej, 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby komendant wojewódzki Policji. 

Licencję wydaje się na czas nieokreślony. Licencja wygasa na mocy prawa w przypadku 

niewykonywania przez pracownika ochrony zawodu przez okres dłuższy niż 2 lata. 

Tabela 1.2. Przyczyny niezdobycia/utraty uprawnień przez pracowników ochrony osób  

Organ 
decyzyj-

ny/forma 
decyzji 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 

D
ecyzja ad

m
in

istracyjn
a  

Odmowa wy-
dania licencji 

Cofnięcie licencji Zawieszenie licencji 

Kandydat na 
pracownika 
ochrony nie 
spełnia wyma-
gań kwalifika-
cyjnych. 

 

Pracownik ochrony przestał 
spełniać określone wymaga-
nia kwalifikacyjne. 
 
Osoba zgłosiła pisemnie za-
przestanie wykonywania 
zadań pracownika ochrony. 
 
Osoba wykonuje zadania 
pracownika ochrony z naru-
szeniem przepisów prawa. 

Wszczęcie postępowania 
karnego przeciwko pra-
cownikowi ochrony o 
przestępstwo przeciwko 
życiu, zdrowiu i mieniu. 
 
Fakultatywnie. Wszczęcie 
postępowania karnego 
przeciwko pracownikowi 
ochrony o inne przestęp-
stwo niż podane powyżej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

Komendant wojewódzki Policji, w przypadku zawieszenia praw wynikających z licencji, 

zatrzymuje dokument stwierdzający posiadanie licencji. 
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Pracodawca jest zobowiązany do powiadomienia właściwego terytorialnie komendanta 

wojewódzkiego Policji o każdym przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowie-

dzenia, z winy pracownika ochrony, gdy: 

 pracownik ciężko naruszył obowiązki pracownicze, 

 w czasie trwania umowy o pracę, pracownik popełnił przestępstwo, które unie-

możliwia dalsze zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku, lub jeżeli przestęp-

stwo jest oczywiste albo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, 

 pracownik w sposób zawiniony utracił uprawnienia konieczne do wykonywania 

pracy na zajmowanym stanowisku. 

 

Jak rozpoznać pracownika ochrony osobistej  

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób 

i mienia jest zobowiązany: 

 oznaczyć pracowników ochrony w sposób jednolity, umożliwiający ich identyfi-

kację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego, 

 zapewnić noszenie przez pracowników ochrony ubioru umożliwiającego ich 

identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego w przypadkach, gdy 

pracownik ochrony nosi przydzieloną broń palną. 

Z obowiązku występowania w umundurowaniu lub ubiorze używanym przez specjali-

styczną uzbrojoną formację ochronną zwolnieni zostali uzbrojeni w broń palną pracow-

nicy ochrony wykonujący zadania ochrony osób w miejscach publicznych. 

Nie zwalnia to ich jednak z konieczności posiadania identyfikatora, który powinien róż-

nić się widocznie od identyfikatorów funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych. 

Każdy pracownik ochrony, w tym realizujący zadania na rzecz bezpieczeństwa osób, 

musi być wyposażony w identyfikator – inaczej mówiąc: nie ma tajnych pracowników 

ochrony.  

Podsumowanie 

Pracownik ochrony osobistej posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej pierw-

szego stopnia upoważniony jest do wykonywania bezpośredniej ochrony fizycznej. 

Pracownik ochrony osobistej posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej drugie-

go stopnia upoważniony jest do podejmowania czynności dozwolonych dla osób posia-

dających licencję pracownika ochrony pierwszego stopnia oraz: 

 opracowania planu ochrony, 

 organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej. 
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Ku przestrodze! 

Pracownik ochrony, który przy wykonywaniu zadań przekroczył uprawnienia lub nie 

dopełnił obowiązku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 
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