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Wprowadzenie 

Prywatny sektor ochrony osób i mienia, w sposób usankcjonowany prawnie, rozpoczął 

swoje funkcjonowanie pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W tym cza-

sie wiele formacji pracowało nad profesjonalizmem swoich sił i środków, stosowanych 

do zabezpieczenia osób oraz mienia. Współcześnie zrodził się dylemat, dotyczący roli 

czynnika ludzkiego w działaniach ochronnych i jego zastępowania przez nowoczesną 

technikę. Niezależnie od sporów toczonych przez zwolenników i przeciwników techni-

cyzacji, to człowiek , jego zdolność oceny oraz rozpoznania zagrożeń, stanowią najważ-

niejszy, i jak dotąd niezbywalny, potencjał ochronny. Nie należy jednak lekceważyć roli 

wyposażenia technicznego pracowników ochrony fizycznej, które wspomaga i niejedno-

krotnie ułatwia wykonywanie trudnych i odpowiedzialnych zadań zawodowych. 

W niniejszym module kursu, szczególną uwagę zwrócimy na określenie stanu osobowe-

go ochrony mienia oraz niezbędnego wyposażenia pracowników ochrony. Poruszone 

zostaną kwestie organizacji działań ochronnych, kalkulacji i dyslokacji posiadanych 

przez formacje ochronne sił i środków. Odniesiemy się do potrzeb związanych z umun-

durowaniem i identyfikowaniem pracowników ochrony. Ostatni z wymienionych tema-

tów posiada kluczowe znaczenie, gdyż właściwa identyfikacja osób wykonujących zada-

nia ochronne, pozwala na rozpoznanie ich obowiązków oraz uprawnień. Pozwala rów-

nież określić przynależność do formacji ochronnej oraz posiadane kwalifikacje. 

Pamiętajmy jednak, że wiedza to nie jazda na rowerze, która raz opanowana pozostaje 

na całe życie. Dynamika rozwoju współczesnych środków ochronnych, wyposażenia i 

uzbrojenia pracowników ochrony, a także nowe metody działania, połączone ze zmia-

nami przepisów prawnych, sprawia, że profesjonalny pracownik ochrony to człowiek 

uczący się przez całe życie zawodowe. 
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 Wyposażenie i uzbrojenie pracowników ochrony 1.

Obszary, obiekty i urządzenia podlegające 

obowiązkowej ochronie mogą być chro-

nione przez odpowiednio wyposażonych i 

uzbrojonych pracowników ochrony fi-

zycznej. Strój pracownika ochrony to zwy-

kle ubiór lub mundur. 

A czym różni się ubiór od munduru? 

Pamiętasz definicje wewnętrznych służb 

ochrony i specjalistycznych uzbrojonych 

formacji ochronnych? Jeśli nie, sprawdź 

art. 2 ustawy o ochronie osób i mienia lub 

cofnij się do modułu pierwszego kursu. 

W której z tych definicji pojawia się słowo 

„umundurowane”? Już wiesz? 

Tak, umundurowany jest pracownik ochrony, zatrudniony w wewnętrznych służbach 

ochrony (WSO). Jak to możliwe? 

 

Wynika to z Ustawy oraz jej aktów wykonawczych. Zgodnie z art. 20 Ustawy, każdy 

przedsiębiorca ma obowiązek oznaczyć pracowników ochrony w sposób jednolity oraz 

umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego. Podczas 

ochrony mienia jest to warunek konieczny dla pracowników ochrony – uzbrojonych w 

broń palną. W art. 21 ustawy natomiast podkreślono: 

 Ubiory pracowników ochrony zatrudnianych przez przedsiębiorcę powinny po-

siadać oznaczenia różniące je w sposób widoczny od mundurów pozostających 

pod szczególną ochroną lub których wzory zostały wprowadzone na podstawie 

odrębnych przepisów. 

 Identyfikatory i odznaki pracowników ochrony zatrudnianych przez przedsię-

biorcę powinny w sposób widoczny różnić się od identyfikatorów i odznak funk-

cjonariuszy i pracowników służb publicznych. 

Pracownik ochrony, podczas zabezpieczenia mienia, niezależnie, czy jest to bank, jed-

nostka wojskowa, czy też archiwum państwowe w zależności od zatrudniającej go for-

macji (WSO czy przedsiębiorca prywatny) musi być ubrany odpowiednio w mundur 

(WSO) lub ubiór (pracownicy ochrony zatrudnieni przez przedsiębiorców). 
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Pamiętaj!  

Ubiory pracowników ochrony zatrudnionych przez przedsiębiorców mogą mieć różnią-

ce się od siebie kroje i fasony, ale muszą: 

 umożliwiać identyfikację pracownika (wykluczone są czapki tzw. „kominiarki”); 

 umożliwiać identyfikację podmiotu zatrudniającego (zwykle nazwa firmy jest na-

szyta na plecach, piersi, czy ramieniu); 

 różnić się od mundurów pozostających pod szczególną ochroną, lub których wzo-

ry zostały wprowadzone na podstawie odrębnych przepisów (np. policja, woj-

sko). 

Kwestie umundurowania wewnętrznych służb ochrony, reguluje Rozporządzenie Mini-

stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 roku w sprawie we-

wnętrznych służb ochrony. Legislator ustalił, w tym akcie prawnym, wzory jednolitego 

umundurowania dla pracowników wewnętrznych służb ochrony. Jednocześnie odróżnił 

i wyszczególnił umundurowanie wewnętrznych służb ochrony działających w: 

 bankach, 

 portach lotniczych, 

 państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska, 

 Zamku Królewskim w Warszawie. 

Umundurowanie wewnętrznych służb ochrony zostało szczegółowo opisane w wyżej 

wspomnianym rozporządzeniu z podziałem na ubiór: 

 służbowy, 

 galowy, 

 specjalny. 

Powszechnie stosowany jest ubiór służbowy. Ubiór galowy, stanowi własność Zamku 

Królewskiego w Warszawie i jest jedynie wypożyczany pracownikom wewnętrznej 

służby ochrony na szczególne okazje. 

Ubiór specjalny przysługuje jedynie pracownikom wewnętrznych służb ochrony: 

 tworzącym grupy konwojowe, 

 w Zamku Królewskim na Wawelu – Państwowych Zbiorach Sztuki, 

 w Zamku Królewskim w Warszawie, wykonującym służbę patrolową, konwojową 

i interwencyjną. 
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Tabela 3.1. Umundurowanie służbowe i specjalne wewnętrznych służb ochrony 

Ubiór służbowy Ubiór specjalny 

– kurtka mundurowa krótka w kolorze 
ciemnogranatowym, 

– kurtka zimowa 3/4 z podpinką w kolo-
rze ciemnogranatowym lub czarnym, 

– spodnie o kroju prostym lub spódnica o 
kroju prostym w kolorze ciemnogranato-
wym, 

– koszula z długimi rękawami i koszula z 
krótkimi rękawami w kolorze niebieskim z 
czarnymi naramiennikami i patkami kie-
szeni, 

– czapka okrągła typu garnizonowego w 
kolorze czarnym z otokiem koloru ciem-
nogranatowego, 

– czapka zimowa w kolorze czarnym, 

– furażerka w kolorze ciemnogranatowym, 

– pas główny skórzany, pasek skórzany do 
spodni oraz rękawiczki skórzane w kolo-
rze czarnym, 

– krawat w kolorze czarnym, 

– szalik w kolorze ciemnogranatowym, 

– obuwie w kolorze czarnym. 

– kurtka specjalna w kolorze ciemnogra-
natowym, 

– kurtka zimowa 3/4 z podpinką w kolo-
rze ciemnogranatowym lub czarnym, 

– spodnie specjalne w kolorze ciemnogra-
natowym, 

– koszula typu safari z długimi lub z krót-
kimi rękawami w kolorze ciemnogranato-
wym, 

– sweter typu golf lub półgolf w kolorze 
czarnym lub granatowym, 

– podkoszulek z krótkimi rękawami w ko-
lorze czarnym, 

– beret w kolorze czarnym, 

– czapka letnia typu sportowego i czapka 
zimowa w kolorze czarnym, 

– pas główny skórzany, pasek skórzany do 
spodni oraz rękawiczki skórzane w kolo-
rze czarnym, 

– obuwie w kolorze czarnym. 

Źródło: opracowanie własne autora na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony 

Na podstawie analizy tabeli możesz zauważyć, że elementy umundurowania wewnętrz-

nych służb ochrony są jasno określone i starannie scharakteryzowane. Pamiętaj rów-

nież, że umundurowanie wewnętrznych służb ochrony na terenie różnych obiektów 

może się od siebie różnić – zostało to określone w wymienionym rozporządzeniu. 

Spójrz, oto ubiór służbowy wewnętrznych służb ochrony, proponowany przez wspo-

mniane wyżej rozporządzenie. 
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Rysunek 3.1. Ubiór służbowy 

 

Kurtka mundurowa krótka oraz spodnie o 
kroju prostym 

Koszula z krótkimi rękawami oraz 
spódnica o kroju prostym 
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Koszula z krótkimi rękawami oraz spod-
nie o kroju prostym  

(wersja kolorystyczna bankowa) 

Kurtka zimowa 3/4 z podpinką oraz spod-
nie o kroju prostym 
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Kurtka zimowa 3/4 z podpinką oraz spo-
dnie o kroju prostym 

(wersja kolorystyczna bankowa) 
Źródło: Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 

listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony 

Jeszcze inne umundurowanie noszą pracownicy oddziałów wart cywilnych. Odziały wart 

cywilnych to wewnętrzne służby ochrony powołane do ochrony mienia wojskowego. Ich 

umundurowanie i odznaki służbowe określa Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 2 czerwca 1999 roku w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na tere-

nach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej. 
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Ciekawostka! 

Tereny podległe Ministrowi Obrony Narodowej mogą być chronione na dwa sposoby: 

przez oddziały wart cywilnych (sposób coraz rzadszy) albo specjalistyczne uzbrojone 

formacje ochronne przedsiębiorców posiadających koncesje na działalność gospodarczą 

w zakresie usług ochrony osób i mienia (sposób coraz częstszy). 

Spójrz, oto wzór bluzy od munduru pracownika ochrony zatrudnionego w oddziałach 

wart cywilnych. 

Rysunek 3.2.  Wzór bluzy 

 

Źródło: Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie 

wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu 

obrony narodowej 

Umundurowanie lub ubiór pracowników ochrony ułatwia identyfikację, jednocześnie 

wskazuje, z jaką instytucją mamy do czynienia, określa gotowość do podjęcia interwencji 

w razie konieczności. Nie zapominajmy jednak, że pracownik ochrony realizuje swoje 

zadania w różnych warunkach atmosferycznych i różnym otoczeniu. Umundurowanie i 

ubiór musi być więc dostosowane do specyfiki otoczenia. Kolejną kwestią jest jego funk-

cjonalność i ergonomia, gdyż mundur, czy ubiór stanowi „bazę nośną” dla wyposażenia i 

uzbrojenia pracowników ochrony, w skład którego wchodzi szereg elementów. 
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Pracowników wewnętrznych służb ochrony, w zależności od potrzeb, wyposaża się 

w: 

 łączność bezprzewodową, 

 kamizelki i hełmy kuloodporne, 

 maski przeciwgazowe, 

 latarki elektryczne, 

 środki opatrunkowe, 

 środki transportu. 

Wyposażenie wymienione powyżej przysługuje w zależności od potrzeb, czyli nie w 

każdym przypadku pracownik ochrony musi je posiadać w komplecie. Może on również 

posiadać w wyposażeniu inne elementy, niż wyliczone powyżej – stosowne do miejsca 

prowadzenia ochrony, czy jej specyfiki, niemniej jednak nie mogą to być elementy za-

bronione prawnie, czy zastrzeżone dla innych służb. Należy również podkreślić wagę 

środków łączności bezprzewodowej – elementu wyposażenia niezbędnego pracowni-

kowi ochrony w większości sytuacji zawodowych. 

Pracownicy wewnętrznych służb ochrony, mogą być 

wyposażeni i uzbrojeni w środki przymusu bezpo-

średniego i broń palną, w ilości umożliwiającej wyko-

nywanie zadań zawodowych, z następującymi za-

strzeżeniami: 

 liczba egzemplarzy broni palnej krótkiej, broni 

gazowej, ręcznych miotaczy gazu i paralizato-

rów elektrycznych nie może przekroczyć stanu 

etatowego dwóch zmian pracowników we-

wnętrznych służb ochrony; 

 liczba egzemplarzy broni palnej długiej nie 

może przekroczyć stanu etatowego pracowni-

ków wewnętrznej służby ochrony, niezbędne-

go do ochrony największej ilości konwojów 

wykonywanych przez pracowników we-

wnętrznej służby ochrony w jednym czasie. 

 

W wyposażeniu specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, pozostają następu-

jące rodzaje broni: 

 broń palna bojowa i gazowa w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego za-

płonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm, 
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 pistolety sygnałowe, 

 pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm, 

 
 strzelby gładkolufowe powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12, 

 
 karabinki o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm, 

 paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 

10 mA. 
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Do broni stosuje się amunicję o określonym dla każdego rodzaju broni kalibrze. Broń i 

amunicja nie stanowią własności pracownika ochrony. Posiada je przedsiębiorca na 

podstawie pozwolenia na broń na okaziciela. 

Podczas ochrony obiektów pistolety maszynowe, strzelby gładkolufowe powtarzalne 

oraz karabinki stosuje się wyłącznie do ochrony stałej obiektów i magazynów wojsko-

wych, w których przechowuje się: 

 broń, 

 amunicję, 

 materiały wybuchowe, 

 uzbrojenie, urządzenia i sprzęt wojskowy, 

 środki odurzające, psychotropowe, toksyczne, niebezpieczne czynniki biologicz-

ne. 

A zatem, do ochrony większości obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, stosu-

je się wyłącznie broń palną krótką: pistolety i rewolwery, pistolety sygnałowe oraz para-

lizatory elektryczne. Do ochrony określonych obiektów i magazynów wojskowych moż-

na wykorzystywać również pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do12 mm; strzelby 

gładkolufowe powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12; karabinki o kalibrze od 5,45 

mm do 7,62 mm. 

O jednostkach broni stosowanych podczas konwojowania transportu wartości pienięż-

nych możesz się dowiedzieć z treści kursu „Ochrona transportowanych wartości pie-

niężnych”. 

Pracownicy ochrony podczas zabezpieczenia obiektu, mogą mieć w wyposażeniu rów-

nież środki przymusu bezpośredniego. Należą do nich: 

 siła fizyczna w postaci technik transportowych, obrony, obezwładnienia, 

 kajdanki zakładane na ręce, 

 
 pałka służbowa, 
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 pies służbowy, 

 ręczne miotacze substancji obezwładniających, 

 przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycz-

nej. 

Nie oznacza to, że każdy pracownik ochrony podczas ochrony obiektów powinien być 

jednocześnie wyposażony we wszystkie wymienione środki przymusu bezpośredniego. 

Niemniej jednak, prawo zezwala na wyposażenie pracownika ochrony w każdy z tych 

środków. 

Trudno nie zgodzić się, zatem z opinią Z. S. Wanata (Wanat 2005, s. 163), że na uzbroje-

nie i wyposażenie pracowników ochrony znaczący wpływ mają: 

 rodzaj wykonywanych zadań, 

 rodzaj i formy prowadzonej ochrony, 

 charakter wykonywanej służby ochronnej, 

 przepisy regulujące specjalne zadania ochronne. 

Wymienione wyżej czynniki, mają również znaczący wpływ na umundurowanie i ubiór 

pracowników ochrony. 

Zapamiętaj! 

 Pracodawca ma obowiązek umundurować pracowników ochrony lub zapewnić 

im ubiór zgodny z przepisami. 

 Ubiory pracowników ochrony zatrudnionych przez przedsiębiorców mogą mieć 

różniące się od siebie kroje i fasony, ale muszą umożliwiać identyfikację pracow-

nika i podmiotu zatrudniającego oraz różnić się od mundurów pozostających pod 

szczególną ochroną, lub których wzory zostały wprowadzone na podstawie od-

rębnych przepisów. 
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 Wzory umundurowania pracowników WSO regulują stosowne rozporządzenia. 

Pracownicy ochrony mogą być wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego i 

broń palną. 

 W zależności od potrzeb, pracowników ochrony można wyposażyć również w: 

o łączność bezprzewodową, 

o kamizelki i hełmy kuloodporne, 

o maski przeciwgazowe, 

o latarki elektryczne, 

o środki opatrunkowe, 

o środki transportu, 

o i inne niezabronione prawnie elementy. 

 Na uzbrojenie i wyposażenie pracowników ochrony, znaczący wpływ mają: 

o przepisy prawa, 

o rodzaj wykonywanych zadań, 

o rodzaj i formy prowadzonej ochrony, 

o charakter wykonywanej służby ochronnej. 
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 Kalkulacja, dyslokacja, harmonogram prowadzenia działań ochronnych oraz 2.

zadania na poszczególnych stanowiskach 

Kalkulacja sił i środków to zestawienie, będących w dyspozycji agencji ochrony zaso-

bów ludzkich oraz technicznych środków ochrony, służących do skutecznej realizacji 

przyjętych przez firmę zadań ochronnych (Wanat 2005, s. 162). 

Kalkulacja sił i środków to przeliczenie, pozostających w dyspozycji przedmiotu 

ochrony, zasobów ludzkich oraz technicznych środków ochrony w celu skutecznego wy-

konywania zadań wynikających z ochrony osób, mienia lub obiektów (Wojtal, Milewicz 

2011, s. 319). 

Na podstawie analizy tych dwóch definicji z pewnością dojdziesz do wniosku, że kalku-

lacja to nic innego, jak obliczenie, jakimi „środkami” należy dysponować, aby zapewnić 

skuteczną ochronę. I słusznie! 

Na kalkulację sił i środków ma wpływ szereg czynników. 

W tab. 3.2. zestawione zostały elementy wyodrębnione przez trzech autorów. 

Tabela 3.2. Zestawienie czynników, jakie należy wziąć pod uwagę dokonując kalkulacji sił 

i środków 

Elementy kalkulacji sił i środków 

Z. S. Wanat (Wanat 2005, 

s. 162) 

S. Kulczyński (Kulczyński 

2006, s. 86) 

Z. Borowicz (Wojtal, Mi-

lewicz 2011, s. 319–320) 

– wielkość i charakter 
chronionych obiektów oraz 
urządzeń i obszarów, jak 
też rodzaj występujących 
zagrożeń; 
– rodzaje zabezpieczeń 
technicznych występują-
cych na terenach chronio-
nych obiektów, obszarów i 
urządzeń; 
– życzenia zleceniodawcy 
dotyczące ochrony; 
– adekwatność i proporcjo-
nalność sił i środków do 
istniejącego zagrożenia; 
– koordynacja działania 
poszczególnych grup 
ochronnych; 

– rodzaj i struktura organi-
zacyjna zatrudnionej służ-
by ochrony; 
– stan etatowy; 
– rozmieszczenie elemen-
tów fizycznych ochrony 
oraz pozostałych elemen-
tów systemu ochrony; 
– zadania elementów sys-
temu ochrony obiektu; 
– magazyny broni i amuni-
cji oraz sposób ich zabez-
pieczenia; 
– rozmieszczenie pomiesz-
czeń wykorzystywanych 
przez system ochrony oraz 
sposób ich przygotowania i 
wykorzystania w działa-

– wielkość i charakter ob-
szarów, obiektów i urzą-
dzeń podlegających ochro-
nie; 
– rodzaje i kierunki zagro-
żeń oraz potencjalni ich 
sprawcy; 
– przepisy prawne dot. spe-
cyficznych form ochrony; 
– siły i środki będące w 
dyspozycji specjalistycznej 
uzbrojonej formacji 
ochronnej; 
– życzenia zleceniodawcy 
dot. ilości sił i środków 
oraz czasu trwania ochro-
ny. 
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– koszty związane z reali-
zacją ochrony; 
– aktualne przepisy prawne 
dot. poszczególnych form 
ochrony; 
– kwalifikacje pracowni-
ków, jakość i ilość posiada-
nych środków technicz-
nych. 

niach ochronnych; 
– stopień wykorzystania 
technicznych środków 
ochrony; 
– sposób kierowania sys-
temem ochrony; 
– rodzaj prowadzonej do-
kumentacji. 

Źródło: opracowanie własne autora 

Analizując zapisy w tabeli zapewne zauważyłeś, że nie ma jednej wytycznej odnośnie 

stanu osobowego ochrony obiektu. Nie znajdziesz nigdzie zapisu, że ma być 5, czy 50 

pracowników ochrony. Na stosowną, zapewniającą bezpieczeństwo kalkulację ma 

wpływ szereg czynników. Jeśli zakład jest duży, pracowników ochrony potrzeba więcej. 

Jeśli są w nim zainstalowane elektroniczne systemy zabezpieczeń, kalkulacja może się 

zmienić. Jeśli zakład jest szczególnie narażony na zagrożenia, kalkulacja może się zmie-

nić po raz kolejny. Na następną zmianę kalkulacji, mogą mieć wpływ indywidualne ży-

czenia zleceniodawcy i oczywiście koszty. Pamiętaj więc, że istotne jest, by koszty ponie-

sione na ochronę nie przewyższały wartości chronionego mienia. W innym przypadku 

możesz odnieść pyrrusowe zwycięstwo. 

Czym jest dyslokacja? 

Dyslokacja to rozmieszczenie pozostających w dyspozycji sił i środków w taki sposób, 

by skutecznie i jak najmniejszym nakładem zapewnić ochronę (Wojtal, Milewicz 2011, s. 

319). 

Dyslokacja – rozmieszczenie, rozlokowanie na terenach chronionych obiektów, bądź 

trasach wymagających ochrony, posterunków, patroli itp. - sposób zapewniający sku-

teczną ochronę (Wanat 2005, s. 162). 

Właściwe obliczenie i rozmieszczenie sił i środków jest bardzo istotnym czynnikiem 

wpływającym na bezpieczeństwo chronionych obszarów, obiektów i urządzeń. 

Przykładową dyslokację służby, zawiera Metodyka uzgadniania planów ochrony obsza-

rów obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, jej wytyczne zawarto w 

tab. 3.3. 
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Tabela 3.3. Przykładowa dyslokacja służby w obiektach i poza obiektem. 

Dyslokacja służby 

Obiekt przemysłowy Obiekt bankowy 
Poza obiektem chronio-

nym 

a) Posterunek stały nr 1 
(PS-1) - wejście główne 
osobowe, w bloku Nr ........ 
od strony (nazwa ulicy); 
b) Posterunek doraźny nr 2 
(PD-2) kasa zakładowa na 
wydziale Nr ...... , 2 piętro w 
bloku Nr ..........; 
c) Patrol nr 1 (P-1) wzdłuż 
wewnętrznego ogrodzenia 
zakładu. 

a) Posterunek stały nr 1 
(PS-1) - wejście główne 
osobowe na salę operacyj-
ną od strony (nazwa ulicy); 
b) Posterunek stały nr 2 
(PS-2) - na wartowni; 
c) Patrol nr 1 (P-1) – kon-
trola ruchu osobowego do 
strefy nr II- klatka schodo-
wa nr 1 i piwnica; 
d) konwój nr 1 (K-1) - na 
trasie pomiędzy bankiem a 
lotniskiem, realizowany po 
trasie. 

a) Stacja monitorowania 
systemów alarmowych 
(SMA); 
b) Grupa interwencyjna 
(GI) – w miejscu umożli-
wiającym niezwłoczne pod-
jęcie czynności służbowych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Metodyki uzgadniania planów ochrony obiektów, obszarów i 

urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, KGP. 

Wiesz już, co to jest kalkulacja, i jak wyglądają przykładowe dyslokacje. A czego dotyczy 

harmonogram? 

Harmonogram to, np.: 

 wykres albo opis planowanego przebiegu czynności. 

 porządek, rozkład, agenda. 

 rozkład zajęć. 

 opis kolejności i czasu trwania kolejnych etapów jakiegoś przedsięwzięcia 

(http://definicja.net/Harmonogram-definicja). 

 

Harmonogram może wskazywać następstwo, czy też kolejność działań pracowników 

ochrony. Może zawierać przewidywany czas trwania tych działań, może też zawierać 

terminy początku i końca danych czynności służbowych. Harmonogram może przyjmo-

wać różną formę (wykres, tabela, lista). Jednakże jest on ściśle związany ze specyfiką 

ochrony danego obiektu. 

W skrócie: 

Kalkulacja, czyli – kto (ile osób), co(ile urządzeń) będzie ochraniać dany obiekt. 

Dyslokacja, czyli – gdzie (w którym miejscu) będziemy ochraniać. 
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Harmonogram, czyli – kiedy (od kiedy do kiedy) będziemy ochraniać. 

Zadania pracowników ochrony podczas ochrony mienia są ściśle uzależnione od ro-

dzaju pełnionej przez nich służby. Podział rodzajów służby zawiera Metodyka uzgadnia-

nia obszarów obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie. Oto one: 

 posterunek stały (PS) – wystawiony w miejscu wymagającym ochrony całodo-

bowej lub w określonej z góry porze doby lub godzinach; 

 posterunek doraźny (PD), patrol doraźny (PLD) – wystawiany w miejscu, które 

wymaga wzmocnienia ochrony, w tym innego rodzaju służby, bądź w miejscu i 

czasie nieobjętym ochroną stałą, w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia; 

 obchód (OB) – przeprowadzany w celu skontrolowania sposobu wykonywania 

zadań ochrony przez pracowników ochrony oraz rozpoznania aktualnego stanu 

bezpieczeństwa jednostki; 

 patrol (P) – wykonuje zadania ochrony odcinka obszaru po wyznaczonej trasie; 

 grupa interwencyjna (GI) – co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochro-

ny, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyj-

nego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagroże-

nie chronionych osób lub mienia wspólnie realizują zadania ochrony osób lub 

mienia w formie bezpośredniej;  

 monitoring (M) – rodzaj służby realizowanej w stacji monitorowania alarmów 

(SMA), przez którą rozumie się uzbrojone stanowisko interwencyjne sprawujące 

stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektro-

nicznych urządzeniach, systemach alarmowych, sygnalizujących zagrożenie 

chronionych osób i mienia w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie 

oraz podejmujące decyzję o rozdzieleniu środków niezbędnych do usunięcia za-

grożenia; 

 konwój (K) – polega na wyprowadzeniu mienia poza obiekty przedsiębiorcy na 

zewnątrz jednostki, w której było chronione np. przez stworzony w tym celu sys-

temem ochrony fizycznej lub/i zabezpieczenia technicznego. 

 

Metodyka uzgadniania planów ochrony obszarów obiektów i urządzeń podlegających ob-

owiązkowej ochronie, zawiera również przykładowy zapis rozmieszczenia pracownika 

ochrony i czas wykonywania przez niego zadań. Zapis ten informuje nas - kto/gdzie 

/kiedy/ pełni służbę. Spójrz: 

Jan Kowalski 
   

    
, 

   

     
 

  

     
 

tzn. Jan Kowalski pełnił służbę w godzinach od 8 do 10 na posterunku stałym nr 1 (wej-

ście główne osobowe), następnie w godzinach od 10 do 12 na posterunku stałym nr 2 
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(wartownia) i od godz. 12 do 13 w patrolu nr 1 (strefa nr II – klatka schodowa nr 1 i 

piwnica). 

Podsumowanie 

 Kalkulacja sił i środków to przeliczenie, pozostających w dyspozycji formacji 

ochronnej – zasobów ludzkich oraz technicznych środków ochrony, w celu sku-

tecznego wykonywania zadań zawodowych. 

 Dyslokacja to rozmieszczenie pozostających w dyspozycji sił i środków, w taki 

sposób, by skutecznie i jak najmniejszym nakładem zapewnić ochronę. 

 Harmonogram – opis kolejności i czasu trwania kolejnych etapów jakiegoś przed-

sięwzięcia. 

 Zadania pracowników ochrony podczas ochrony mienia są ściśle uzależnione od 

rodzaju pełnionej przez nich służby. 
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