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Wprowadzenie 

Organizacja zespołów ochrony osób stanowi kolejną fazę procesu planistycznego, które-

go celem jest likwidacja zagrożenia życia i zdrowia ludzi objętych działaniami ochron-

nymi. Czynności te powinny być poprzedzone zdobyciem gruntownej wiedzy z zakresu 

prawnych podstaw ochrony osób oraz powinny opierać się na analizie realnych i poten-

cjalnych zagrożeń mogących wystąpić w trakcie realizacji zadań ochronnych. Stąd też 

organizacja zespołu ochrony osobistej należy do zadań ważnych, odpowiedzialnych i 

wymagających posiadania zarówno wiedzy praktycznej, jak i teoretycznej. 

Uzasadnieniem i poparciem wagi oraz znaczenia działań realizowanych na rzecz bezpie-

czeństwa osób jest wartość dobra powierzonego ochronie. Zapewne każdy zgodzi się, że 

ludzkie życie i zdrowie należą do najważniejszych wartości. Dlatego też wszelkie działa-

nia mające na celu likwidację zagrożeń chronionych osób zasługują na miano prioryte-

towych – decydujących o zachowaniu hierarchii egzystencjalnych wartości. 

Tematem III modułu – Organizacja zespołów ochrony osób – staną się między innymi 

zagadnienia dotyczące rodzajów szyków ochronnych, taktyk ich formowania, a także 

pierścieni bezpieczeństwa. Wiadomości te pozwolą zrozumieć podstawowe zasady tak-

tyki przeciwdziałania zamachom na chronione osoby oraz stanowić będą bazę do po-

znania głównych obowiązków i uprawnień pracowników ochrony osobistej. Analiza tre-

ści dydaktycznych modułu pozwoli również na zapoznanie się z rozmieszczeniem po-

szczególnych pracowników w szykach ochronnych oraz roli pierścieni bezpieczeństwa 

w organizowaniu zabezpieczenia osób. 
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1. Szyki ochronne 

Pracownicy ochrony zapewniający bezpieczeństwo osób powinni tworzyć różnego ro-

dzaju szyki ochronne.  

Czym zatem są szyki ochronne?  

Jaki jest ich cel? 

Jakie wyróżniamy rodzaje szyków ochronnych? 

Jakie miejsca zajmują poszczególni pracownicy w szykach ochronnych? 

Na te i inne pytania odpowiedzi dostarczą treści zamieszczone w niniejszym rozdziale. 

„Szyk ochronny to sposób ustawienia agentów ochrony bezpośredniej w stosunku do 

osoby ochranianej oraz nawzajem względem siebie. Wielkość oraz rodzaj zastosowane-

go szyku ochronnego zależy od liczby agentów wchodzących w skład ochrony bezpo-

średniej, stopnia zagrożenia osoby ochranianej i miejsca zabezpieczenia. Agenci wcho-

dzący w skład szyku ochronnego tworzą strefę bezpieczeństwa między sobą a osobą 

ochranianą” (Kaczyński 2009, s. 56–57). 

Podstawowym celem szyku ochronnego jest przeciwdziałanie atakom na osoby. Dodat-

kowym zadaniem jest zagwarantowanie osobie chronionej spokoju poprzez odizolowa-

nie jej od otoczenia, a także zapobieganie różnego rodzaju formom naruszenia jej niety-

kalności. Szyki ochronne mają charakter dynamiczny i uzależnione są od charakteru 

otoczenia – inną formę przyjmują w miejscach zatłoczonych (szyk zwarty), a inną, gdy 

teren pozwala na stosowanie szyku rozluźnionego. Ważne jest jednak, aby pracownicy 

ochrony znajdowali się w odpowiedniej odległości od osoby chronionej – odległości po-

zwalającej na natychmiastową i skuteczną reakcję na wszelkie zagrożenie. 

Skuteczność działań ochronnych uzależniona jest w dużym stopniu od właściwej lokali-

zacji pracowników ochrony w szyku oraz odpowiednim przydziale tzw. obszaru obser-

wacji – strefy odpowiedzialności wokół klienta. Strefa odpowiedzialności każdego pra-

cownika ochrony powinna lekko zachodzić na strefę innych członków szyku ochronne-

go. Istotne jest jednak to, aby członkowie szyku zabezpieczali 360-stopniowy obszar 

wokół osoby ochranianej.  

Poniżej przedstawiono rysunki ukazujące różne rodzaje szyków ochronnych wraz z ich 

opisem. Podstawowym kryterium określającym rodzaj szyku będzie liczba pracowników 

ochrony oraz ich usytuowanie w szyku. 
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Rysunek 3.1. Ochrona jednoosobowa (obsada eskortowa) 

 
Źródło: opracowanie własne wykonawcy na podstawie Drozd, Borowicz 2006, s. 50 

Szyk ten tworzy dowódca ochrony, który zapewnia 360-stopniowe pokrycie obszaru 

wokół osoby chronionej. Dowódca znajduje się z tyłu osoby chronionej, zwykle z jej 

prawej strony, w odległości około jednego metra (mniej więcej na długość wyciągniętej 

ręki). W razie ewentualnego ataku z przodu taka lokalizacja pozwala na szybką reakcję, 

a jednocześnie nie utrudnia przemieszczania się klienta. Pozycja dowódcy ochrony w 

tym szyku nie jest stała – ustawia się on z tej strony, z której zagrożenie jest w danej 

chwili największe. 

Uwaga! 

Jednoosobowa ochrona ma najmniejszą skuteczność.  

Rysunek 3.2. Ochrona dwuosobowa 

 
Źródło: opracowanie własne wykonawcy na podstawie Drozd, Borowicz 2006, s. 50 

Szyk ten składa się z dowódcy ochrony i pracownika ochrony (pracownika rozpozna-

nia). Każdy z nich odpowiada za 180-stopniowe pokrycie obszaru wokół klienta. Tak jak 

w przypadku obsady eskortowej dowódca ochrony zajmuje miejsce z tyłu, z prawej 
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strony, a pracownik ochrony z przodu z lewej strony. Pracownik stanowi ochronę przed 

atakiem z przodu i po bokach. Dowódca odpowiada zaś za osłonę i ewakuację w razie 

zagrożenia. 

Rysunek 3.3. Ochrona trzyosobowa (klin) 

  
Źródło: opracowanie własne wykonawcy na podstawie Drozd, Borowicz 2006, s. 51 

Szyk ten składa się z: dowódcy ochrony, pracownika rozpoznania i pracownika ochrony 

(dowódca zmiany). Każdy z nich odpowiedzialny jest za 120-stopniowe pokrycie obsza-

ru wokół klienta. Tak jak w przypadku mniejszych szyków ochronnych dowódca zajmuje 

pozycję z tyłu z prawej strony, pracownik ochrony z lewej strony, a pracownik rozpo-

znania znajduje się z przodu. Szyk ten stosowany jest często w miejscach zatłoczonych. 

Rysunek 3.4. Ochrona czteroosobowa (prosty romb) 

  
Źródło: opracowanie własne wykonawcy na podstawie Drozd, Borowicz 2006, s. 51 

Szyk ten składa się z obstawy czteroosobowej: dowódcy ochrony, pracownika rozpo-

znania i dwóch pracowników ochrony. Dowódca ochrony zajmuje pozycję z tyłu z pra-

wej strony klienta, jeden z pracowników usytuowany jest także z tyłu za osobą chronio-

ną i dowódcą, drugi pracownik znajduje się z tyłu z lewej strony. Pracownik rozpoznania 

zajmuje pozycję z przodu szyku ochronnego. Dowódca koncentruje uwagę wyłącznie na 
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osobie chronionej, podczas gdy pozostali pracownicy ochrony odpowiedzialni są za 120-

stopniowe pokrycie obszaru wokół osoby chronionej. 

Rysunek 3.5. Ochrona pięcioosobowa (romb) 

  
Źródło: opracowanie własne wykonawcy na podstawie Drozd, Borowicz 2006, s. 52 

Szyk ten składa się z obsady pięcioosobowej: dowódcy ochrony, pracownika rozpozna-

nia i trzech pracowników ochrony. Dowódca ochrony zajmuje pozycję z tyłu z prawej 

strony klienta. Jeden pracownik znajduje się z tyłu osoby chronionej, drugi z jej prawej 

strony, trzeci zaś z lewej. Pracownik rozpoznania przemieszcza się w szyku ochronnym 

z przodu. Dowódca koncentruje swoją uwagę wyłącznie na kliencie, pozostali członko-

wie szyku pokrywają 90-stopniowy obszar wokół tej osoby. Romb jest szykiem ochron-

nym charakteryzującym się dużą elastycznością i w zależności od sytuacji może prze-

kształcić się w inną formację ochronną.  

Rysunek 3.6. Ochrona sześcioosobowa (rozszerzony romb) 

  
Źródło: opracowanie własne wykonawcy na podstawie Drozd, Borowicz 2006, s. 53 

Szyk ten składa się z: dowódcy ochrony, pracownika rozpoznania i czterech pracowni-

ków ochrony. Dowódca ochrony zajmuje pozycję z tyłu z prawej strony klienta. Jeden z 

pracowników ochrony zajmuje pozycję z tyłu za osobą chronioną i dowódcą, drugi z 
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prawej strony tej osoby, trzeci z lewej, a czwarty z tyłu z lewej strony. Pracownik rozpo-

znania przemieszcza się na przedzie. Dowódca ochrony koncentruje swoją uwagę wy-

łącznie na kliencie, natomiast zadaniem pozostałych pracowników ochrony jest zapew-

nienie 72-stopniowego pokrycia obszaru wokół tej osoby. Tak jak w przypadku ochrony 

pięcioosobowej romb rozszerzony charakteryzuje się dużą elastycznością i może prze-

kształcić się szybko w inną formację ochronną. 

Rysunek 3.7. Pierścień ochronny (krąg defensywny) 

  
Źródło: opracowanie własne wykonawcy na podstawie Drozd, Borowicz 2006, s. 53 

Szyk ten stosuje się w sytuacjach nadzwyczajnego zagrożenia osoby chronionej oraz 

konieczności przemieszczenia jej przez agresywnie zachowujący się tłum. Wszyscy pra-

cownicy ochrony z wyjątkiem dowódcy stoją tyłem do osoby chronionej. W sytuacji 

wzmożonego zagrożenia łączą się ramionami, formując pierścień ochronny uniemożli-

wiający dostęp do klienta. Dowódca znajduje się w środku pierścienia ochronnego wraz 

z osobą chronioną. Jego zadaniem jest kierowanie klientem. 

Pamiętaj! 

 Im więcej jest pracowników ochrony, tym mniejszy jest obszar odpowiedzialno-

ści każdego z nich, co z kolei pozwala na lepszą kontrolę otoczenia. 

 Osoba chroniona nigdy nie powinna wchodzić pierwsza do niesprawdzonego 

pomieszczenia. 

 Osoby chronione powinny poruszać się środkiem korytarza, z dala od miejsc 

newralgicznych typu: otwory drzwiowe, wnęki ścienne, przedsionki i inne miej-

sca, gdzie mogą ukrywać się zamachowcy. 

Podsumowanie 

 Podstawowym celem szyków ochronnych jest niedopuszczenie do zamachu na 

chronioną osobę. 
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 Szyki ochronne można podzielić między innymi na: 

- jednoosobowe (obsada eskortowa), 

- dwuosobowe, 

- trzyosobowe (klin), 

- czteroosobowe (prosty romb), 

- pięcioosobowe (romb), 

- sześcioosobowe (rozszerzony romb), 

- pierścienie ochronne (kręgi defensywne). 

 Zadaniem pracowników tworzących szyk ochronny jest pokrycie 360-

stopniowego pola odpowiedzialności wokół osoby chronionej. 

 Zespół ochronny składający się z czterech pracowników zwiększa bezpieczeń-

stwo chronionej osoby ponad dwukrotnie w stosunku do ochrony dwuosobowej. 

 Niezależnie od rodzaju szyku ochronnego dowódca ochrony musi się w nim znaj-

dować. 

 Dowódca ochrony powinien znajdować się tuż za osobą chronioną w odległości 

gwarantującej możliwość szybkiej reakcji na zamach. 

 W razie niebezpieczeństwa pracownik ochrony powinien własnym ciałem zablo-

kować atak napastnika. 
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2. Pierścienie bezpieczeństwa 

Jedną z metod ochrony osób jest utworzenie wokół nich koncentrycznych, zamkniętych 

obszarów bezpieczeństwa. Obszary te zwane są pierścieniami bezpieczeństwa.  

Odpowiedzmy więc na następujące pytania: 

Czym są pierścienie bezpieczeństwa? 

W jakim celu są tworzone? 

Jaka jest ich struktura? 

„Pierścieniem bezpieczeństwa nazywamy odpowiednie rozstawienie ochrony wokół 

osoby ochranianej, które ma na celu zapewnienie tej osobie bezpieczeństwa i niedo-

puszczenie do niej osób postronnych” (Enerlich, Wojtal, Milewicz 2003, s. 550). 

„W każdym miejscu, w którym przebywa osoba ochraniana, wyznacza się trzy pierście-

nie bezpieczeństwa: 

 wewnętrzny, 

 środkowy , 

 zewnętrzny” (Enerlich, Wojtal, Milewicz 2003, s. 550). 

Rysunek 3.8. Pierścienie bezpieczeństwa 

  
Źródło: opracowanie własne autora na podstawie Kaczyński 2009, s. 68 
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 „Każdy kolejny obwód (pierścień) przepuszcza coraz mniejsze liczby osób dzięki efek-

tywnemu filtrowaniu. Jeśli ktoś niepowołany przedrze się przez pierścień zewnętrzny, 

powinien być wykryty i zatrzymany przy pierścieniu środkowym lub wewnętrznym. 

Ukształtowanie obwodów zależy od zagrożenia, stanu liczbowego sekcji i dostępnych 

zasobów” (Kaczyński 2009, s. 67–68). 

„Pierścień wewnętrzny to obszar wyznaczony bezpośrednio wokół osoby ochranianej. 

Znajdują się w nim agenci ochrony bezpośredniej. Jest to pierścień najbardziej ograni-

czający dostęp i zawsze należy go obsadzać agentami w pierwszej kolejności. Swobodny 

dostęp do tego obszaru mogą mieć tylko osoby bezpośrednio związane z osobą ochra-

nianą (bliscy współpracownicy, członkowie rodziny itp.). 

Pierścień środkowy to obszar wokół wewnętrznej strefy ochrony. Znajdują się w nim 

agenci ochrony niewłączeni do zespołu ochrony bezpośredniej. Pierścień ten jest obsa-

dzony agentami zaraz po tym, jak zostaną rozmieszczeni agenci pierścienia wewnętrz-

nego. Dostęp do tego obwodu mają ludzie czasowo współpracujący z osobą ochranianą, 

na przykład urzędnicy obsługujący daną wizytę. 

Pierścień zewnętrzny stanowi pierwszą linię obrony. Jest to obszar najbardziej odda-

lony od osoby ochranianej. Mają do niego dostęp osoby zaangażowane w określone za-

bezpieczenie, kierowcy, pracownicy instytucji współpracujących przy wizycie, a także 

pozostali agenci zabezpieczenia” (Kaczyński 2009, s. 68–69). 

„Oddzielenie od siebie poszczególnych pierścieni bezpieczeństwa wymaga wprowadze-

nia barier fizycznych utrudniających dostęp do osoby chronionej. Mogą to być: 

 barykady stałe, czyli ściany, ogrodzenia, formy ukształtowania terenu naturalne-

go, zbiorniki wodne, budynki, stałe pachołki itp., 

 barykady tymczasowe, czyli podpory, liny, łańcuchy, przenośne ogrodzenia 

drewniane lub metalowe, taśmy, ścianki działowe w pomieszczeniach, zasłony 

okienne, meble, drut kolczasty, pojazdy, drogowe bariery ochronne itp.” (Kaczyń-

ski 2009, s. 69). 

Podstawowymi zadaniami pierścieni bezpieczeństwa jest przeciwdziałanie napadowi na 

chronioną osobę poprzez: 

 wprowadzenie punktów kontrolnych, 

 zamontowanie urządzeń technicznych pozwalających na wykrycie zagrożenia, 

 obserwację wszystkich osób zbliżających się do pierścienia wewnętrznego, 

 alarmowanie pracowników ochrony zajmujących stanowiska wewnątrz kolej-

nych pierścieni o zbliżającym się zagrożeniu, 
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 współpracę podczas reagowania na zaistniałe zagrożenia. 

Uwaga! 

Poszczególne pierścienie bezpieczeństwa powinny posiadać punkty kontrolne, które 

uniemożliwiałyby dostęp osób postronnych. Pracownicy ochrony powinni, dokonując 

kontroli, wymagać od osób przekraczających poszczególne pierścienie bezpieczeństwa:  

 poddania się sprawdzeniu na liście osób upoważnionych do wstępu, 

 przedstawienia dokumentu tożsamości, 

 przejścia przez bramkę wykrywającą metal. 

Rozpoznaniu osób mogących przebywać w kolejnych pierścieniach bezpieczeństwa słu-

żą różnego typu identyfikatory. Oprócz funkcji ułatwiających identyfikację pełnią one 

również zadania prewencyjne – odstraszają osoby nieuprawnione do wkraczania na 

niedozwolony dla nich teren. Członkowie ochrony osobistej posiadają identyfikatory 

stałe. Identyfikatory tymczasowe (goście, dziennikarze itp.) mogą być zróżnicowane pod 

względem koloru i/lub kształtu w zależności od strefy (pierścienia bezpieczeństwa), w 

której mają przebywać osoby uprawnione. 

Podsumowanie 

 Podstawowym celem pierścieni bezpieczeństwa jest utrudnienie dostępu osób 

postronnych do osoby chronionej. 

 Pierścienie bezpieczeństwa dzielimy na: wewnętrzne, środkowe i zewnętrzne. 

 Pierścień zewnętrzny stanowi pierwszą barierę dostępu do osoby chronionej, 

pierścień wewnętrzny – ostatnią. 

 Każdy pierścień bezpieczeństwa powinien posiadać punkty kontrolne. 

 Tworząc pierścienie bezpieczeństwa można wykorzystać znajdujące się na da-

nym terenie naturalne i architektoniczne bariery. 

 Szyki ochronne formowane są w wewnętrznym pierścieniu ochronnym. 
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