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Wprowadzenie 

Zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej należy do najbar-

dziej odpowiedzialnych zadań stawianych prywatnym podmiotom gospodarczym 

świadczącym usługi z zakresu ochrony osób i mienia. Zadania tego rodzaju wykonywać 

powinni pracownicy ochrony posiadający wysokie kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętno-

ści pozwalające na efektywne działanie w sytuacjach nadzwyczajnych – zagrażających 

bezpośrednio chronionym osobom. W związku z tym od pracowników ochrony osób 

oczekuje się nie tylko dobrej znajomości prawa w przedmiotowym zakresie czy też 

przestrzegania zasad moralnych, ale także – a może przede wszystkim – czujności oraz 

umiejętności przewidywania potencjalnych niebezpieczeństw. Stąd też, jedną z kluczo-

wych kwestii, niezbędnych podczas realizacji kształcenia przyszłych techników ochrony 

fizycznej osób i mienia, jest zapoznanie ich z problematyką zagrożeń oraz sposobami 

radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 

Realizacja zamierzonego celu obejmować będzie przede wszystkim określenie zakresu 

ochrony osobistej oraz charakterystykę i analizę zagrożeń chronionych osób. Dodatko-

wo wskazane zostaną etapy ataków na chronione osoby oraz sprawdzone metody i 

techniki prowadzenia wywiadu ochronnego, obserwacji i kontrinwigilacji. Jednakże nie-

jawność pewnego obszaru działań realizowanych na rzecz ochrony osób, a także ich eli-

tarność powoduje, że kształcenie teoretyczne stanowić musi jedynie wstęp, początek 

długiej drogi wiodącej do profesjonalizmu. Podobnie, niepowtarzalność okoliczności, 

zdarzeń i zagrożeń nie pozwala na wykształcenie jednej, powszechnie obowiązującej 

metody postępowania w sytuacjach bezpośredniego niebezpieczeństwa. Świadomość 

istniejących wyzwań i czyhających zagrożeń i wyzwań stojących przed pracownikami 

ochrony osobistej pozwoli na wykształcenie postawy odpowiedzialności zarówno za 

bezpieczeństwa własne, jak i osób, których życie i zdrowie powierzone zostało ochronie.  
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1. Cel i zakres ochrony osobistej 

Głównym celem ochrony osób jest zapobieganie zamachom na życie i zdrowie chro-

nionych osób, a także przeciwdziałanie naruszeniu ich nietykalności osobistej. 

Podstawowym celem ochrony osób jest działanie prewencyjne polegające na stworzeniu 

sytuacji, w której potencjalny zamach okazałby się wielce ryzykownym, trudnym orga-

nizacyjnie, a w konsekwencji nieopłacalnym. Innym, równie ważnym celem ochrony 

osób jest odparcie ewentualnego zamachu oraz bezpiecznie wyprowadzenie chronionej 

osoby z miejsca zagrożenia. 

Celem ochrony osób jest: 

 zapobieganie atakom na życie (np. zabójstwo) oraz zdrowie (np. uszkodzenie cia-

ła), 

 zapobieganie naruszeniu nietykalności osobistej (np. bezprawne pozbawienie 

wolności), 

 przeciwdziałanie potencjalnym zamachom, 

 reagowanie na zaistniałe zagrożenia. 

Działania zapobiegawcze mają na celu wykrycie zamachu na etapie jego planowania i 

tym samym przeciwdziałanie jego zajściu lub uczynienie go trudnym do przeprowadze-

nia. Cele te realizuje grupa ochrony, do zadań której należy m.in. wykrycie aktualnych i 

przyszłych zagrożeń. 

Najczęściej ochronę osób realizuje się w miejscu za-

mieszkania, pracy, hotelu, czy też pobytu osoby chro-

nionej w miejscach publicznych oraz przemieszczania 

się środkami transportu. 

Najczęściej podmiotem ochrony są: 

 osoby budzące powszechny szacunek, cieszące 

się dużym uznaniem społecznym, 

 osoby mające odpowiedni status społeczny i re-

prezentujące określony poziom życia, 

 osoby z kręgów rządowych. 
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Do pierwszej grupy należą m.in. ludzie, którzy zajmują specjalną pozycję w społeczeń-

stwie, przede wszystkim głowy Kościołów, przywódcy religijni, a także osoby zyskujące 

krótkotrwały rozgłos w określonych okolicznościach, np.: gwiazdy filmu i estrady, kon-

trowersyjni pisarze, malarze i inni artyści. Do drugiej grupy można zaliczyć ludzi żyją-

cych na wysokim poziomie pod względem materialnym, np biznesmenów, właścicieli 

ziemskich, prezesów firm. Trzecią grupę stanowią ludzie zajmujący wysokie stanowiska 

w rządzie, administracji państwowej lub samorządowej (por. Kaczyński 2009, s. 15–16). 

Niestety, im wyższy status społeczny i materialny, tym większe zagrożenie! 

Podsumowanie 

Ochronę osób tworzy zespół pracowników ochrony, których zadaniem jest stworzenie 

bariery fizycznej pomiędzy zamachowcem a celem jego działań, a także: 

 ciągłe rozpoznawanie zagrożeń, 

 selekcjonowanie osób, mogących stanowić niebezpieczeństwo dla osoby chro-

nionej, 

 obserwacja otoczenia pod kątem potencjalnych ataków, 

 permanentna gotowość do podjęcia ewakuacji osoby chronionej, 

 pełna gotowość do reagowania na zaistniałe zagrożenia, 

 udzielanie pierwszej pomocy. 
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2. Charakterystyka zagrożeń chronionych osób 

„Zagrożenie – z jednej strony to pewien stan psychiczny lub świadomościowy wywoła-

ny postrzeganiem zjawisk, które subiektywnie ocenia się jako niekorzystne lub niebez-

pieczne, a z drugiej czynniki obiektywne powodujące stany niepewności i obaw” (Łep-

kowski 2009, s. 162). 

Z punktu widzenia ochrony osób, zagrożenia należy rozumieć jako zjawiska związane z 

przestępczą działalnością człowieka (zagrożenia antropogeniczne) oraz negatywnymi 

oddziaływaniami przyrodniczymi (zagrożenia nieantropogeniczne – przyrodnicze). 

Do podstawowych zagrożeń chronionych osób można zaliczyć naruszenie: 

 życia człowieka, 

 zdrowia człowieka, 

 nietykalności cielesnej. 

Pamiętaj! 

Naruszenie życia człowieka polega przede wszystkim na dokonaniu zabójstwa, czyli 

umyślnym pozbawieniu życia człowieka. Jest to każde działanie lub zaniechanie, które 

powoduje śmierć biologiczną człowieka. Umyślne spowodowanie śmierci człowieka mo-

że być popełnione m.in. w związku z wzięciem zakładnika, gwałtem albo rozbojem z 

użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych. 

Naruszenie zdrowia człowieka polega na spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu. 

Uszczerbek na zdrowiu oznacza naruszenie czynności narządów ciała oraz spowodowa-

nie rozstroju zdrowia. Naruszenie czynności narządów ciała jest to spowodowanie 

zmian w organie ciała, które zakłócają jego normalne funkcjonowanie poprzez narusze-

nie ciągłości tkanek ciała człowieka w postaci zranienia zewnętrznego lub wewnętrzne-

go (złamanie kości). 

Do ciężkich postaci uszczerbku na zdrowiu zalicza się: 

 pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczych, 

 inne ciężkie kalectwo, ciężką chorobę nieuleczalną, długotrwałą chorobę realnie 

zagrażającą życiu, trwałą chorobę psychiczną, znaczną lub trwałą niezdolność do 

pracy, trwałe, istotne zeszpecenie lub trwałe istotne zniekształcenie ciała. (por. 

Borowicz, Drozd 2006, s. 11–12) 

Naruszenie nietykalności cielesnej „polega na fizycznym oddziaływaniu na ciało dru-

giego człowieka w formie uderzania lub w każdej innej formie (np.: oblanie, ukucie, 

oplucie itp.). Odpowiedzialność sprawcy nie jest przy tym uzależniona od tego, czy naru-

szenie nietykalności doprowadzi do powstania jakichkolwiek obrażeń u pokrzywdzone-
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go. Nie jest również uzależniona od tego, czy zachowanie się sprawcy wywoła ból u po-

krzywdzonego” (Nysztal 2010). 

Do innych istotnych zagrożeń chronionych osób można zaliczyć: 

 kradzież, 

 napad rabunkowy, 

 kradzież rozbójniczą, 

 wymuszenie rozbójnicze, 

 groźbę karalną, 

 uprowadzenie, 

 zniewagę, niszczenie cudzej rzeczy, 

 podłożenie ładunku wybuchowego. 

Tabela 2.1. Podział zagrożeń 

ZAGROŻENIA 

Rodzaj Antropogeniczne (cywilizacyjne) 
Nieantropogeniczne (przyrodni-

cze) 

Przyczyna Bezprawna działalność człowieka 

Negatywne oddziaływania przyrod-

nicze (ogień, powietrze, ziemia, wo-

da) 

Przykłady 

 przestępstwa, 

 terroryzm, 

 wypadki komunikacyjne, 

oraz: 

 …………….. 

 …………….. 

 ……………… 

 pożary, 

 powodzie, 

 wyładowania atmosferyczne, 

oraz: 

 ……………. 

 …………….. 

 ……………… 

Awarie i katastrofy techniczne mogą powstać w wyniku działań człowieka lub/i sił przy-

rody 
Źródło: opracowanie własne autora 

Podsumowanie 

Przez zagrożenie można, zatem rozumieć zjawiska wywołane siłami przyrody (np. po-

żar, silne wiatry) bądź przestępczą działalnością człowieka (np.: rozboje, gwałty, kra-

dzieże). Zagrożenie mogą wywołać również wadliwie funkcjonujące urządzenia (np. 

zwarcie instalacji elektrycznej). 

Zagrożenia chronionych osób wywołane są najczęściej przestępczym działaniem czło-

wieka. Zadaniem pracowników ochrony jest zapewnianie bezpieczeństwa życia, zdrowia 
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i nietykalności osobistej osób chronionych poprzez zapobieganie powstaniu zagrożeń 

oraz reagowanie na zaistniałe niebezpieczeństwa przede wszystkim o charakterze an-

tropogenicznym. Nie należy jednak lekceważyć zagrożeń wywołanych negatywnymi 

siłami natury.  



 

 

Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Organizacja ochrony osób 

7 
 

3. Analiza zagrożeń chronionych osób 

„Analiza oznacza rozbiór, rozłożenie całości na składniki, elementy; badanie poszcze-

gólnych cech, własności zjawiska”  

(www.slownik-online.pl/kopalinski/8C936D67826777DA4125659C0048715B.php). 

Pojęcie analizy można również rozumieć, jako wyodrębnienie z pewnej całości istotnych 

cech w celu określenia prawidłowości i cykliczności ich występowania, a tym samym, 

prognozowania możliwości ich zaistnienia w bliższej lub dalszej przyszłości. W takim 

rozumieniu analizę można wykorzystać dla potrzeb ochrony jako metodę zbierania da-

nych oraz badania stanu bezpieczeństwa chronionych osób. 

W związku z ciągłą potrzebą dokładnego rozpoznania przez pracowników ochrony osób 

stanu zagrożeń, analiza stanowi niezastąpione narzędzie procesów planistycznych, w 

zakresie przygotowania i prowadzenia działań ochronnych. 

Istotą analizy, w zakresie podejmowanych działań ochronnych, jest badanie negatyw-

nych i pozytywnych zjawisk oraz sytuacji mających wpływ na bezpieczeństwo osób, a 

także prognoza ewentualnych zagrożeń. 

Szczególnym celem analizy stanu zagrożenia winno być: 

 scharakteryzowanie podmiotu ochrony, 

 określenie stopnia nasilenia czynników, zdarzeń i zjawisk wpływających na bez-

pieczeństwo, 

 wskazanie relacji zachodzących pomiędzy stanem zagrożenia, a poziomem za-

bezpieczenia technicznego i ochrony fizycznej, 

 wskazanie struktury zagrożeń w stosunku do określonych podmiotów, obiektów, 

miejsc i obszarów, 

 wskazanie przedziałów czasowych najbardziej sprzyjających powstawaniu za-

grożeń oraz związku przyczynowego z miejscem ich występowania, 

 wskazanie osób, mających bezpośredni lub pośredni związek z zagrożeniem, 

 wypracowanie ogólnych kierunków działania służb ochrony, 

 opracowanie skutecznych form, metod oraz technik postępowań zapewniających 

bezpieczeństwo, 

 określenie sił i środków koniecznych do właściwej i prawidłowej realizacji zadań 

ochronnych, 

 dokonanie właściwej oceny jakości i poprawności wykonanych, bądź aktualnie 

realizowanych zadań z zakresu bezpieczeństwa osób. 

file://192.168.0.252/KOWEZiU/SCENARIUSZE/46.%20Organizacja%20ochrony%20osób/Moduł%202/www.slownik-online.pl/kopalinski/8C936D67826777DA4125659C0048715B.php
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Generalnie, celem analizy stanu zagrożeń jest wypracowanie wniosków posiadających 

ogólny charakter wskazań lub szczególnych zaleceń do realizacji, wskazujących miejsce, 

czas i sposób oraz osoby je realizujące (por. Wanat 2005, s. 155–156). 

Ze względu na różnorodną strukturę organizacyjną podmiotów świadczących usługi 

ochrony osób, metody przeprowadzania analiz stanu zagrożeń mogą być różne. Ważne 

jest jednak, aby analiza zagrożeń zawierała elementy: 

 statystyczne, 

 graficzne, 

 opisowe. 

Pamiętaj! 

Analiza zagrożeń musi być działaniem przeprowadzonym metodycznie, podzielonym na 

etapy, stanowiącym wewnętrznie spójną całość. Każda analiza zagrożeń chronionych 

osób powinna składać się minimum z analizy wstępnej i właściwej. 

Analiza wstępna ma za zadanie wskazywać na ogólne zagadnienia, dotyczące przed-

miotu i podmiotu ochrony oraz prowadzonych badań. Winna ona zawierać: 

 ogólną diagnozę stanu zagrożeń, 

 wskazanie rodzaju, czasu i miejsca zaistniałych zagrożeń, 

 dokonanie porównań, zestawień i wykazów zależności ze wskazaniem okresów i 

danych porównawczych, 

 dane statystyczne (liczbowe), 

 opis zaistniałych faktów. 

Analiza właściwa (podstawowa) ma za zadanie, w oparciu o dane analizy wstępnej, 

wyodrębnić poszczególne elementy przedmiotu badań oraz wskazać na ich oddziaływa-

nie na całokształt analizowanych problemów. Winna ona: 

 usystematyzować posiadane informacje według kategorii zagrożeń, 

 wskazać związki czasowo-przestrzenne oraz czasowo-przyczynowe poszczegól-

nych zagrożeń, 

 ocenić przydatność stosowanych dotychczas działań, 

 prognozować zagrożenia, 

 wskazać miejsce, czas i rodzaj zagrożeń oraz przez kogo mogą być powodowane, 

 określić możliwości skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom poprzez kalkula-

cję oraz dyslokację sił i środków, 

 określić przyczyny występowania zagrożeń oraz najczęściej stosowane metody i 

sposoby działań przestępczych (por. Wanat 2005, s. 156). 
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Pamiętaj! 

Prognozowanie zagrożeń w realizacji ochrony osób ma podstawowe i najważniejsze 

znaczenie, pozwala bowiem na właściwe zaplanowanie, przygotowanie oraz realizację 

najbardziej niebezpiecznych zadań. 
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4. Przyczyny, etapy oraz metody ataków na chronione osoby 

Skuteczne zapobieganie atakom na chronione osoby, wymaga rozpoznania motywów ich 

popełniania, kolejności czynności podejmowanych przez agresorów oraz metod działań 

przestępczych. 

Do najczęściej występujących przyczyn zamachów na osoby należy zaliczyć motywy: 

 rewolucyjne lub polityczne (np. obalenie ustroju), 

 ekonomiczne (np. korzyści majątkowe), 

 ideologiczne (np. przekonania religijne), 

 osobiste (np. zemsta), 

 psychologiczne (np. fanatyzm).  

Najczęstsze motywy ataków na chronione osoby mają przyczyny psychologiczne, prze-

jawiające się niezrównoważeniem emocjonalnym sprawcy, jego fanatyzmem, chęcią ze-

msty i nienawiści czy też chorobami psychicznymi. 

Kolejnym czynnikiem, ułatwiającym organizację ochrony osób, jest znajomość etapów 

ataku na osoby. Można wymienić pięć etapów ataku na chronione osoby. Są nimi: 

 wybór celu ataku, 

 inwigilacja (obserwacja) celu ataku, 

 planowanie ataku, 

 wykonanie ataku, 

 ucieczka i wykorzystanie ataku. 

Wybór celu ataku uwarunkowany jest „atrakcyjnością” ofiary oraz przebywaniem jej w 

„dogodnym” dla sprawcy czasie i miejscu. Zatem zamachowcy, planując atak kierują się 

zasadą: najlepszy cel – najmniejsze ryzyko. 

Inwigilacja celu ataku jest stałym elementem planowanego ataku. Jest ona formą roz-

poznania codziennego rozkładu zajęć przyszłej ofiary. Celem inwigilacji jest odpo-

wiedź, między innymi, na następujące pytania: 

 o której godzinie „cel” wychodzi z domu, 

 czy posiada ochronę osobistą i w jakiej liczbie, 

 jaką trasą udaje się do pracy i w jaki sposób, w czasie jazdy, jest chroniony, 

 jakiego pojazdu używa, 

 kiedy i gdzie spożywa posiłki, 

 czy są to czynności stałe czy zmienne, 
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 jakie posiada przyzwyczajenia i nawyki, 

 jaki jest najbardziej dogodny termin, miejsce i metody ataku (por. Enerlich, Woj-

tal, Milewicz 2003, s. 516). 

Uzyskane podczas inwigilacji informacje pozwalają sprawcy na opracowanie planu ata-

ku. Szczegółowy plan uwzględnia między innymi następujące elementy: 

 zaskoczenie, 

 kamuflaż, 

 adekwatność stosowanych metod i narzędzi do założonego celu, 

 przewagę taktyczna i fizyczną sprawców nad grupą ochrony, 

 odwrócenie uwagi, 

 znajomość scenariusza ataku. 

Pamiętaj! 

Planując działania przeciwdziałające atakom na chronione osoby, bierz  

pod uwagę powyższe elementy. 

Wykonanie ataku zwykle poprzedzone jest jego identyfikacją. Najczęściej na miejsce 

ataku wybierane są tzw. „wąskie gardła”, czyli miejsca newralgiczne z punktu widzenia 

sprawców ataku. Są to miejsca, przez które cel ataku musi się przemieszczać, ze względu 

na topografię terenu czy infrastrukturę miejską (np. most, jedyna droga dojazdowa do 

posesji, wąska uliczka utrudniająca efektywną ochronę itp.). 

Na etapie planowania ataku sprawcy opracowują trasę ucieczki z miejsca zdarzenia 

oraz miejsce ukrycia się. Sprawcy wybierają miejsce ataku, które sprzyja wycofaniu się 

(najczęściej przy wykorzystaniu pojazdu). 

Głównym celem ochrony jest udaremnienie któregoś ze wskazanych powyżej ogniw 

etapu planowania i realizacji ataku na osoby. Optymalnym rozwiązaniem, zapobiegają-

cym tragicznym skutkom ataku, byłoby przerwanie „łańcucha operacji przestępczej” na 

etapie inwigilacji celu. Służyć temu mogą czynności kontrinwigilacyjne, czyli wykrywa-

jące obserwację prowadzoną przez zamachowców. 

Kontrinwigilacja, prowadzona w celu ochrony osób, to zespół czynności stosowanych 

do zapobiegania śledzenia zachowań ludzi, stanowiących potencjalny cel ataków. Innymi 

słowy, wykrywanie inwigilacji polega na demaskowaniu zespołów wywiadowczych 

podczas zbierania przez nie informacji o osobie objętej działaniami ochronnymi oraz 

organizacji systemu ochrony. 
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Oto kilka praktycznych metod pozwalających zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia 

inwigilacji. 

 Nagłe zatrzymanie się i odwrócenie do tylu. 

 Nagła zmiana kierunku i prędkości przemieszczania się. 

 Nagłe zatrzymanie się za budynkiem. 

 Obserwowanie odbić (np. w wystawach sklepowych). 

 Wejście do budynku i natychmiastowe opuszczenie go innym wyjściem. 

 Wypuszczenie kawałka papieru, by zorientować się, czy ktoś to zauważy (por. 

Enerlich, Wojtal, Milewicz 2003, s. 523). 

Pamiętaj! 

Jeśli, stosując się do powyższych metod, zaskoczy kogoś twoje zachowanie, spo-

woduje niestosowną do okoliczności reakcję, należy zwiększyć czujność – być mo-

że jesteś obserwowany. 

Przygotowując ochronę osób nie należy zapomnieć o profesjonalnie zorganizowanym i 

przeprowadzonym wywiadzie ochronnym. Polega on na pozyskiwaniu i analizie in-

formacji dotyczących zagrożeń chronionych osób. Głównym jego celem jest ustalenie 

poziomu bezpieczeństwa osoby chronionej poprzez identyfikację potencjalnych moty-

wów zamachu na jej życie lub zdrowie. Zdaniem Z. Borowicza – „zespół ochrony osobi-

stej prowadząc rozpoznanie potencjalnych zagrożeń jest zobowiązany: 

 aktualizować kompleksową wiedzę dotyczącą szczególnych zagrożeń osoby 

ochranianej, 

 dokonać analizy i oceny potencjalnych zagrożeń, w oparciu o uzyskane informa-

cje, np. od grupy wywiadu i potwierdzone przez grupę obserwacji, 

 rozpoznać symptomy bezpośredniego ataku. 

Do obowiązków pracowników ochrony prowadzących wywiad ochronny w szcze-

gólności należy: 

 pozyskiwanie informacji z wszelkich możliwych źródeł (np.: Policji, władz samo-

rządowych, innych agencji ochrony), 

 gromadzenie i analiza informacji o decydującym znaczeniu z określeniem priory-

tetu ich ważności pod kątem zapobiegnięcia atakowi, 

 szybkie przekazanie dowódcy grupy wywiadu relacji o działaniach i uzyskanych 

informacjach. Informacje te (opisy, zdjęcia, rodzaje pojazdów itp.) powinny być 

przekazane wszystkim członkom zespołu ochrony osobistej” (Borowicz, Drozd 

2006, s. 37–38).  
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