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Wprowadzenie 

Ochrona osób najczęściej kojarzona jest z 

zabezpieczeniem szczególnie ważnych oso-

bistości. Wśród nich znajdują się m.in.: 

przedstawiciele polityki, biznesu, a także 

gwiazdy filmu i estrady. Ochrona tych osób 

odbywa się, nie tylko w miejscach ich za-

mieszkania, pracy i wypoczynku, ale również 

podczas przemieszczania się w ogólnodo-

stępnej przestrzeni publicznej. Stąd też, or-

ganizując ochronę osobistą, możemy mieć do 

czynienia z działaniami realizowanymi w 

granicach chronionych obszarów i obiektów 

oraz poza ich granicami. Okoliczności te de-

cydują bezpośrednio o uprawnieniach pra-

cowników ochrony zabezpieczających osoby. 

Inne środki ochrony fizycznej stosować mogą pracownicy ochrony wykonujący zadania 

zawodowe w chronionych rezydencjach, hotelach i biurowcach czy też zabezpieczonych, 

zamkniętych osiedlach mieszkaniowych, a inne podczas przemarszu lub przejazdu 

chronionej osoby np. ulicami aglomeracji miejskich. 

Niniejszy moduł kursu poświęcony będzie omówieniu zasad stosowania środków po-

rządkowych w dwóch powyższych okolicznościach – zadań wykonywanych w granicach 

chronionych obszarów i obiektów oraz poza ich granicami. Dodatkowo poruszone zo-

staną kwestie zadań i obowiązków pracowników ochrony osobistej oraz konsekwencji 

prawnych wynikających z przekroczenia lub niedopełnienia przez nich obowiązków 

zawodowych. 
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Środki porządkowe w ochronie osób 

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia pracownik ochrony 

przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo m.in. do: 

 ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych 

oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

 wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia 

braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu 

albo stwierdzenia zakłócenia porządku, 

 ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami 

osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub 

zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania 

tych osób Policji. 

Na terenie chronionych obszarów i obiektów pracownik ochrony posiada prawo stoso-

wania wszystkich powyższych środków porządkowych. Natomiast poza obszarami i 

obiektami chronionymi – tylko ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpo-

średnie zagrożenie: 

 życia lub zdrowia ludzkiego, 

 chronionego mienia, 

w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji. 

Pracownik ochrony osobistej wykonujący zadania zawodowe w obiektach i obszarach 

chronionych, czyli np.: w rezydencjach, zakładach pracy, biurowcach, hotelach, posiada 

zatem prawo stosowania wyszczególnionych Ustawą o ochronie osób i mienia środków 

ochrony fizycznej. Natomiast pracownicy ochrony przemieszczający się wraz z osobą 

chronioną np. chodnikami czy ulicami miast posiadają jedynie prawo do ujęcia. 

Zastanówmy się teraz nieco dokładniej, co oznaczają treści wchodzące w skład opisu 

poszczególnych uprawnień porządkowych. 

Ustalenie uprawnień 

Pracownik ochrony może dokonać ustalenia uprawnień osoby do przebywania na ob-

szarach lub w obiektach chronionych poprzez: 

 sprawdzenie, czy osoba posiada przepustkę, identyfikator lub inny dokument 

uprawniający ją do przebywania na obszarach i w obiektach chronionych; prze-
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pustka powinna być wydana przez osobę zarządzającą tym obiektem lub obsza-

rem, 

 porównanie dokumentu z określonym wzorem, 

 sprawdzenie okazanego dokumentu pod względem: 

 zgodności danych personalnych w nim zawartych z tożsamością osoby, 

 terminu jego ważności (por. Wanat 2005, s. 116). 

Należy pamiętać, że uprawnienia pracowników ochrony fizycznej w zakresie ustalania 

uprawnień do przebywania w chronionych obszarach lub obiektach przysługują na ob-

szarach lub w obiektach, w których istnieje kontrolowany ruch osobowy, np.: zakładach 

pracy, biurowcach, zamkniętych osiedlach mieszkaniowych. 

Legitymowanie osób w celu ustalenia tożsamości 

„Przez legitymowanie należy rozumieć chwilowe ograniczenie wolności osoby legity-

mowanej w celu ustalenia tożsamości na podstawie okazanych dokumentów” (Wanat 

2005, s. 117). 

Legitymowania dokonuje się poprzez wezwanie osoby do okazania dokumentu po-

twierdzającego jej tożsamość. Dokumentem tym może być: 

 dowód osobisty, 

 tymczasowy dowód osobisty, 

 tymczasowe zaświadczenie tożsamości, 

 dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca, 

 paszport, 

 inny dokument potwierdzający tożsamość, zaopatrzony w fotografię i adres za-

mieszkania osoby legitymowanej. 

Wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia 

braku uprawnień 

W przypadku braku posiadanych uprawnień do przebywania na chronionym obszarze 

lub w obiekcie przez osobę, a także w sytuacji zakłócenia przez nią porządku, pracownik 

ochrony wzywa tę osobę do opuszczenia chronionego obszaru lub obiektu.  

Poniżej przedstawiony zostanie przykład procedury, którą może wdrożyć pracownik 

ochrony wzywający osobę do opuszczenia obszaru lub obiektu chronionego. 

1. Użyć zwrotu: „Służba Ochrony” oraz podać swoje imię i nazwisko. 
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2. Wezwać osobę do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku braku upraw-

nień, bądź zakłócającej porządek, oraz poinformować ją o przyczynie wydania ta-

kiego polecenia. 

Ważne! 

„Zwracam uwagę na fakt ustawowego zakazu stosowania przez pracownika ochrony 

środków przymusu bezpośredniego dla wymuszenia podporządkowania się wydanemu 

poleceniu opuszczenia przedmiotowych obiektów i obszarów. Jedyne przysługujące 

pracownikowi ochrony uprawnienie to wezwanie przez niego Policji” (Wanat 2005, s. 

120). 

Pamiętaj! 

Pracownikowi ochrony grozi niebezpieczeństwo ze strony osoby wzywanej do opusz-

czenia obszaru lub obiektu chronionego. Dlatego pracownik ochrony powinien prze-

strzegać następujących zasad: 

 Asekuracji – czynności wykonywane wobec osoby zakłócającej porządek po-

winni wykonywać minimum dwaj pracownicy ochrony. Rolą jednego z nich jest 

wzywanie do opuszczenia obszaru lub obiektu, drugiego – obserwowanie osoby 

w celu zapobieżenia atakowi na pracownika ochrony. 

 Czujności – pracownik ochrony powinien być w pełnej gotowości do użycia 

środków przymusu bezpośredniego i w ostateczności broni palnej. 

Ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub 

zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania 

tych osób Policji 

Pamiętasz zapewne, że uprawnienie to przysługuje pracownikom ochrony zarówno po-

dejmujących zadania w granicach chronionych obszarów i obiektów, jak i poza ich gra-

nicami. Pamiętaj, że ujęcie osoby musi zostać poprzedzone bezspornym stwierdzeniem, 

że doszło do bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego. To po pierwsze! Po 

drugie, ujęcie może nastąpić, jeśli zostało w sposób bezpośredni zagrożone chronione 

mienie. Po trzecie, ujęta osoba powinna, bez zbędnej zwłoki, zostać oddana Policji. 

Podsumowanie 

Pamiętaj, że uprawnienia do stosowania środków porządkowych, to jest: 

 ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych 

oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 
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 wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia 

braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu 

albo stwierdzenia zakłócenia porządku, 

 ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych albo poza ich granicami 

osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub 

zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia w celu niezwłocznego oddania 

tych osób Policji, 

przysługują pracownikom ochrony w ściśle określonych sytuacjach. Niestosowanie się 

do powyższych zasad skutkować może przekroczeniem uprawnień lub niedopełnieniem 

obowiązków przez pracownika ochrony i w konsekwencji naruszeniem dóbr osobistych 

człowieka, co podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.  
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3. Zadania i obowiązki pracowników ochrony osobistej 

W niniejszym rozdziale kursu zajmiemy się podstawowymi zadaniami i obowiązkami 

pracowników ochrony działających na rzecz bezpieczeństwa osób przemieszczających 

się poza granicami chronionych obszarów lub obiektów. 

Czym zatem jest ochrona osób? Jaki jest jej główny cel? 

Odpowiedzi na te pytania, dostarcza Ustawa o ochronie osób i mienia, która ochronę 

osób określa jako działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, 

zdrowia i nietykalności osobistej. 

Głównym celem działań ochronnych jest zatem zapewnienie bezpieczeństwa osobie 

ochranianej przed bezpośrednim zamachem zagrażającym jej życiu, zdrowiu lub niety-

kalności osobistej. Podstawowe zadania realizowane przez pracowników ochrony oso-

bistej powinny więc koncentrować się na realizacji powyższego celu. 

Obowiązki pracowników ochrony osobistej uzależnione są od wielu zmiennych, wśród 

których można wymienić: rodzaj i intensywność przewidywanych zagrożeń, skład oso-

bowy grupy ochronnej czy też miejsce odbywania się ochrony osobistej. Stąd też obo-

wiązki pracowników ochrony są bardzo różne. W małych liczebnie obsadach pracowni-

cy ochrony wykonują zadania przewidziane dla różnych stanowisk.  

„Dowódca ochrony jest odpowiedzialny za: 

 planowanie, administrowanie i nadzorowanie pracy zespołu ochronnego, 

 utrzymywanie kontaktów z personelem osoby ochranianej w celu zapewnienia 

na czas wymiany informacji dot. rozkładu dnia, niezaplanowanych czynności itp., 

 przydzielenie pracownikom konkretnych zadań i ustalenie zasad ich współdzia-

łania, 

 wyposażenie zespołów alarmowych w sprzęt, tj.: środki łączności, pojazdy, broń, 

środki medyczne i inne, 

 bezpieczeństwo osoby ochranianej – tzw. »bliska ochrona ciała«, 

 dokonywanie poprawek i zmian w taktyce ochronnej dostosowując je do aktual-

nych potrzeb i ewentualnego zagrożenia” (Enerlich, Wojtal, Milewicz 2003, s. 

547). 

Dowódca zmiany jest odpowiedzialny za: 

 wyznaczenie składu ochrony, 

 udzielenie instruktaży pracownikom ochrony przed rozpoczęciem przez nich 

działań ochronnych, 
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 dowodzenie bezpośrednio wszystkimi agentami podczas ochrony, 

 nadzorowanie prawidłowego ustawienia szyku ochronnego, 

 informowanie dowódcy ochrony o wynikłych zmianach, 

 zajmowanie miejsca obok kierowcy w pojeździe jadącym bezpośrednio za pojaz-

dem osoby chronionej (por. Karabin, Kowalczyk, Stawski 2002, s. 34). 

Pracownik ochrony rozpoznania: 

 jest odpowiedzialny za prowadzenie rozpoznania miejsc, w których przebywać 

będzie osoba ochraniana, w tym: 

 rozpoznanie i zaplanowanie dróg dojazdu i powrotu, w tym dróg alternatyw-

nych, 

 rozpoznanie trasy poruszania się osoby chronionej w miejscu wizyty, 

 zaplanowanie tras awaryjnych, określenie miejsc niebezpiecznych, 

 zaplanowanie miejsc ustawienia dodatkowych członków ochrony, 

 w szczególnych wypadkach podjęcie decyzji o potrzebie wprowadzenia do-

datkowych elementów zabezpieczających, 

 w celu zebrania niezbędnych informacji o miejscu, w którym będzie przebywała 

osoba chroniona, rozpoczyna działania zwykle 24 godziny wcześniej, 

 w dniu przeprowadzenia działań ochronnych zjawia się na miejscu, w którym 

będzie przebywała osoba ochraniana, co najmniej 2 godziny przed jego planowa-

nym przybyciem w celu ponownej weryfikacji stanu bezpieczeństwa, 

 jest odpowiedzialny za stałe informowanie dowódcy o zmianie sytuacji na miej-

scu, do którego udaje się osoba chroniona, 

 po przyjeździe osoby chronionej zajmuje miejsce na czele szyku ochronnego, 

 odjeżdża z miejsca przebywania jako ostatni (por. Karabin, Kowalczyk, Stawski 

2002, s. 35). 

Pamiętaj! 

Pracownik rozpoznania nadaje kierunek marszu szyku ochronnego. 

Ochronę osobistą można podzielić na trzy podstawowe grupy, tzw. sekcje: 

 sekcję eskortową, 

 sekcję pojazdów, 

 sekcję ochrony. 

Omówmy je nieco bliżej. 
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Sekcja eskortowa 

W jej skład wchodzą pracownicy ochrony stale przebywający przy osobie chronionej. 

„Są to pracownicy specjalnie dobrani, przeszkoleni w walce, w użyciu broni, z dużym 

doświadczeniem, […] ich zadaniem jest zasłonięcie osoby ochranianej własnym ciałem, 

jeśli zajdzie taka potrzeba. Celem eskorty jest szybkie i bezpieczne dostarczenie osoby 

ochranianej do miejsca przeznaczenia, którym może być np.: miejsce pracy, miejsce za-

mieszkania, miejsce uroczystości, stadion, teatr, sklep itp.” (Enerlich, Wojtal, Milewicz 

2003, s. 548). 

Sekcja pojazdów 

Sekcja ta zajmuje się przygotowaniem i realizacja transportu osoby ochranianej. Przy-

pomnij sobie treści modułu V. Pamiętasz? Tak – sekcja pojazdów ma za zadanie bez-

piecznie przetransportować osobę chronioną do miejsca docelowego oraz dostosować 

styl jazdy samochodem do potrzeb wynikających z zaistniałej sytuacji. Jazdę samocho-

dem ochronnym można podzielić na trzy rodzaje: 

 jazda zapobiegawcza, tzw. bezpieczna, 

 jazda taktyczna, tzw. defensywna, 

 jazda bojowa, tzw. ofensywna. 

Sekcja ochrony 

Sekcja ta zajmuje się planowaniem ochrony, zabezpieczeniem elektronicznym, kontrolą 

dostępu, ochroną trasy i przemieszczeń, współpracą z władzami, Policją oraz zabezpie-

czeniem tajności informacji działań itp. 

Składa się z czterech podsekcji: 

 antybombowej, 

 antypodsłuchowej, 

 antyobserwacyjnej, 

 antysnajperskiej. 

Podsekcja antybombowa ma za zadanie sprawdzić wszystkie miejsca, w których ma 

przebywać osoba chroniona. Zabezpiecza również trasę przejazdu osoby chronionej, 

sprawdzając miejsca potencjalnego ukrycia materiałów wybuchowych (studzienki, bra-

my, latarnie, skrzynki na listy itp.) 

Podsekcja antypodsłuchowa ma za zadanie wykrycie wszelki prób podsłuchu osoby 

chronionej oraz inwigilacji pracowników ochrony. W tym celu przeszukuje pomieszcze-
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nia, pojazdy, telefony, koncentrując swoją uwagę na miejscach możliwego zainstalowa-

nia kamer i urządzeń podsłuchowych. 

Podsekcja antyobserwacyjna ma za zadanie ujawnić wszelkie próby obserwacji osoby 

chronionej oraz działania pracowników sekcji eskortowej oraz sekcji pojazdów. Pra-

cownicy podsekcji antyobserwacyjnej nie mogą wyróżniać się z tłumu – działają w spo-

sób ukryty, komunikując wszelkie zaobserwowane zagrożenia dowódcy ochrony. 

Podsekcja antysnajperska ma za zadanie wykryć osoby, których celem jest zamach na 

chronioną osobę przy użyciu karabinka snajperskiego. W tym celu pracownicy podsekcji 

antysnajperskiej kontrolują wszelkie miejsca, w których mogą ukryć się zamachowcy. 

Na koniec rozdziału zastanowimy się nad zasadami działania szyku ochronnego w sytu-

acji ataku na osobę chronioną. 

Jak należy zareagować w sytuacji wzmożonego zagrożenia chronionej osoby? 

W przypadku ataku na chronioną osobę pracownicy ochrony powinni: 

 zasygnalizować kierunek, z którego nadchodzi zagrożenie, 

 zabezpieczyć osobę ochranianą, 

 ewakuować osobę ochranianą w miejsce bezpieczne. 

Przyjrzyjmy się najpierw zasadom komunikowania zagrożenia. 

„Celem systemu wskazywania zagrożenia jest zaalarmowanie agentów ochrony o nad-

chodzącym zagrożeniu wraz z określeniem jego rodzaju i kierunku za pomocą ustnego 

(wyrażonego głosem) komunikatu. Komunikat ten powinien być krótki, jasny i zrozu-

miały. Należy podać rodzaj broni i jej położenie względem osoby ochranianej. 

Wiele rządowych agencji, formacji i służb zajmujących się ochroną osób używa systemu 

wskazywania zagrożenia, w którym wykorzystuje się tarczę zegara. Środkiem tej tarczy 

w stronę godziny dwunastej porusza się osoba ochraniana. Liczby wskazujące godziny 

oznaczają kierunki, np.: godzina trzecia – w prawo, dziewiąta – w lewo, jedenasta – w 

lewo na skos. Wyznacznikiem poziomu jest wzrost osoby ochranianej. Poziom poniżej 

wzrostu jest poziomem niskim, powyżej – wysokim. Jeśli z konkretnego okna, dachu czy 

samochodu może coś zagrażać ochranianemu, można podać dokładną lokalizację tego 

miejsca. Wskazując na konkretne zagrożenie, określa się rodzaj broni, np.: pistolet, nóż, 

granat, ewentualnie wymienia się konkretną osobę” (Kaczyński 2009, s. 82). 
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Praktyczny przykład 

Jan Kowalski jest szczególnie ważną osobą ochranianą przez pracowników ochrony osobi-

stej. Przemieszcza się on ulicami dużej aglomeracji miejskiej w asyście trzech pracowników 

ochrony formujących szyk, zwany klinem. Kierunek marszu Jana Kowalskiego, oznacza 

zawsze godzinę dwunastą. Za plecami Jana Kowalskiego pojawia się nagle mężczyzna 

uzbrojony w przedmiot przypominający pistolet. W takiej sytuacji pracownik ochrony, któ-

ry pierwszy dostrzegł zagrożenie, przekazuje komunikat: „szósta broń dół”. 

Za wizualizację powyższej sytuacji, niech posłuży rys. 7.1. 

Rysunek 7.1. System zegarowy wskazania celów 

 
Źródło: opracowanie własne wykonawcy 

Po zasygnalizowaniu zagrożenia pracownicy ochrony mają za zadanie zneutralizować 

niebezpieczeństwo. Podejmują więc interwencję zmierzającą do obezwładnienia zama-

chowca, ujęcia go i przekazania Policji. Należy pamiętać, że przynajmniej jeden pracow-

nik ochrony osobistej pozostaje zawsze obok osoby ochranianej. Jest to najczęściej do-

wódca ochrony, który powinien osobę chronioną „obniżyć” i osłonić własnym ciałem. „W 

tym celu chwyta osobę ochranianą w pasie i zmusza ją do ugięcia kolan, ściągając w kie-

runku ziemi. Pozostali pracownicy szyku własnym ciałem także osłaniają ją przed na-

pastnikiem. Jeżeli napastnik został obezwładniony, a ponowienie ataku nie nastąpiło, 

należy osobę ochranianą ewakuować” (Wojtal, Milewicz 2011, s. 148–149). 

Ewakuacja w tym przypadku jest czynnością polegającą na przemieszczeniu osoby 

ochranianej wraz z całym szykiem w bezpieczne miejsce. Ewakuacja na ogół powinna 

przebiegać w kierunku przeciwnym do miejsca, z którego nastąpił atak. Jednakże inny 
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kierunek ewakuacji może okazać się lepszy. Uzależniony jest on od ukształtowania tere-

nu, naturalnych i sztucznych barier, lokalizacji bezpiecznych miejsc, zaułków itp. 

Oto kilka praktyczny rad: 

1. W czasie ewakuacji dowódca ochrony powinien znajdować się pomiędzy osobą 

ochranianą a intruzem. 

2. Jeżeli podczas ewakuacji istnieje możliwość skorzystania z samochodu, osoba 

ochraniana zajmuje miejsce na tylnym siedzeniu. 

3. W czasie ewakuacji samochodem pracownicy ochrony tworzą wokół niego pier-

ścień bezpieczeństwa. 

4. Jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa, kierowca samochodu powinien 

jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. 

5. Należy skorzystać z osłony ścian budynków lub naturalnych schronień (górka, 

drzewo itp.). 

6. Bądź przygotowany na ponowny atak. 

7. Pamiętaj o podstawowych zasadach udzielania pierwszej pomocy. 

Podsumowanie 

 Pracownicy ochrony osobistej wykonujący zadania poza obiektami i obszarami 

chronionymi mogą korzystać wyłącznie z jednego środka porządkowego – ujęcia 

osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub 

zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania 

tych osób Policji. 

 Właściwie zorganizowana ochrona osobista posiada hierarchiczną strukturę, z 

wyraźnie wyodrębnionymi zadaniami. Najczęściej w skład szyków ochronnych 

wchodzą: dowódca ochrony, pracownik rozpoznania oraz pracownicy ochrony. 

Powtórz sobie ich zadania i obowiązki. 

 Pamiętaj, że ochronę osobistą można podzielić na trzy podstawowe grupy, tzw. 

sekcje: 

 sekcję eskortową, 

 sekcję pojazdów, 

 sekcję ochrony. 

 W przypadku ataku na chronioną osobę należy: 

 zasygnalizować kierunek, z którego nadchodzi zagrożenie, 
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 zabezpieczyć osobę ochranianą, 

 ewakuować osobę ochranianą w bezpieczne miejsce. 
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