
 
 

 

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 

Ochrona mienia 

 

Moduł IV 

Zakres czynności i działań pracowników 

ochrony fizycznej 

Wprowadzenie 

1. Licencja pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia 

2. Zakres obowiązków wynikający ze stanowiska służbowego wewnętrznych służb 

ochrony 

Bibliografia 

  



 

 

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 

Ochrona mienia 

1 

Wprowadzenie 

Czynności ochronne wykonywane przez 

osoby zatrudnione w strukturach we-

wnętrznych służb ochrony podlegają hie-

rarchizacji. Zakres obowiązków i upraw-

nień wynikających z piastowanych stano-

wisk służbowych wyznacza możliwości 

działania pracowników ochrony. Jednakże 

regulacje prawne, pomimo że stanowią 

nieprzekraczalną granicę czynności 

ochronnych, są jedynie ogólnymi, choć niezmiernie ważnymi, schematami i drogowska-

zami, umożliwiającymi wykonywanie zadań przez pracowników ochrony. Zatem w ob-

rębie prawa dochodzić musi do uszczegółowienia realizowanych czynności, które wyni-

kają ze specyfiki chronionych obszarów i obiektów. Już na wstępie należy podkreślić, że 

zakres ochrony uzależniony jest od wielu czynników. Zapewne są nimi charakter dzia-

łalności prowadzonej w obrębie chronionego obszaru lub obiektu czy też potencjał sił i 

środków podmiotów wykonujących zadania na rzecz ich bezpieczeństwa. Inne zadania 

będą pełnić pracownicy ochrony powołani do zabezpieczenia portów morskich i lotni-

czych, a inne czynności realizować będą w muzeach – obiektach, w których zgromadzo-

ne są dobra kultury narodowej. 

Mając powyższe na uwadze, dokonamy analizy zadań wynikających z posiadanych licen-

cji pracownika ochrony fizycznej oraz odniesiemy się do podstawowego zakresu obo-

wiązków osób zatrudnionych w wewnętrznych służbach ochrony. Pamiętajmy jednak, 

że zawód technika ochrony fizycznej osób i mienia wymaga ciągłego doskonalenia umie-

jętności i pogłębiania zdobytej wiedzy, gdyż od poziomu przygotowania pracowników 

ochrony bezpośrednio uzależnione jest bezpieczeństwo ludzi oraz mienia zarówno w 

obrębie chronionych obiektów, jak i poza ich granicami. Przestrzegając przepisów pra-

wa, chronisz, nie tylko innych, lecz również zapewniasz bezpieczeństwo sobie! Przekro-

czenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez pracownika ochrony skutko-

wać może karą pozbawienia wolności do lat 5. Zapamiętaj więc treści zawarte w niniej-

szym module, a bezpieczny będziesz Ty i osoby, które chronisz. 
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1. Licencja pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia 

Niniejszy moduł kursu zacznijmy od przypomnienia i uszczegółowienia kwestii związa-

nych z licencjonowaniem czynności ochronnych, wykonywanych przez pracowników 

ochrony. 

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

zakresie wymaganym w ustawie. Licencja pracownika ochrony fizycznej ma charakter 

dwustopniowy i dzieli się na: 

 licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, 

 licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia. 

Przypomnij sobie teraz poznane wcześniej wymagania kwalifikacyjne kandydatów na 

licencjonowanych pracowników ochrony. W tym module dowiesz się, kto musi posiadać 

licencję pracownika ochrony fizycznej i jakie czynności taka osoba może wykonywać. 

Licencja pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia wymagana 

jest do wykonania bezpośredniej ochrony fizycznej, czyli ochrony: 

 stałej lub doraźnej, 

 polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwa-

rzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, 

 polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów 

wartościowych lub niebezpiecznych. 

Licencja pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wymagana jest do wykony-

wania wymienionych powyżej czynności przez: 

 członków specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, 

 członków zespołów konwojujących wartości pieniężne oraz inne przedmioty 

wartościowe lub niebezpieczne, 

 pracowników ochrony wykonujących bezpośrednio czynności związane z ochro-

ną osób, 

 osoby nadzorujące i kontrolujące pracę pracowników ochrony fizycznej niepo-

siadających licencji, 

 pracowników ochrony mających prawo do użycia lub wykorzystania środków 

przymusu bezpośredniego i broni palnej, 

 pracowników ochrony wykonujących zadania na obszarach, w obiektach i urzą-

dzeniach podlegających obowiązkowej ochronie. 

Czym zatem różnią się licencje? 
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Wyszczególniony powyżej zakres bezpośredniej ochrony fizycznej jest wspólny dla obu 

stopni licencji. Jednakże osoby posiadające licencję pracownika ochrony fizycznej dru-

giego stopnia mogą dodatkowo: 

 opracować plan ochrony, 

 organizować i kierować zespołami pracowników ochrony fizycznej. 

Zatem osoby legitymujące się licencją pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia 

upoważnione są do tworzenia bardzo ważnego dokumentu, jakim jest plan ochrony: 

 obszarów, 

 obiektów, 

 urządzeń, 

podlegających obowiązkowej ochronie, ważnych ze względu na: 

 obronność Polski, 

 interes gospodarczy naszego państwa, 

 bezpieczeństwo publiczne, 

 inne ważne interesy państwa. 

Drugim ważnym i odpowiedzialnym przywilejem, stojącym przed osobami posiadają-

cymi licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, jest możliwość planowa-

nia zadań i nadzorowania ich realizacji przez podległych pracowników ochrony fizycz-

nej. 

Pamiętaj! 

Tylko osoby posiadające licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia mogą 

zajmować kierownicze stanowiska w ramach struktur ochronnych powołanych do za-

bezpieczenia obszarów, obiektów lub urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie. 

Przykład praktyczny 

Na terenie obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie prowadzony był nabór na 

stanowisko zastępcy dowódcy ochrony. Do działu kadr zgłosiły się trzy osoby. Pierwsza 

z nich posiadała: 

 licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, 

 wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika ochrony, 

 zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla członków służb porządkowych. 
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Druga legitymowała się: 

 świadectwem ukończenia szkoły policealnej kształcącej w zawodzie technika 

ochrony fizycznej osób i mienia, 

 zaświadczeniem o niekaralności, 

 kursem z zakresu samoobrony. 

Trzecia posiadała: 

 licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, 

 półroczne doświadczenie w pracy na terenie obiektu niepodlegającego obowiąz-

kowej ochronie, 

 zaświadczenie o odbyciu szkolenia dla członków służb informacyjnych. 

Zastanów się, która osoba spełniła wszystkie formalno-prawne wymagania. Jeśli wybra-

łeś osobę pierwszą lub drugą – popełniłeś błąd. Przeczytaj dokładnie podsumowanie 

rozdziału! Jeżeli wybrałeś osobę trzecią – masz rację! Kandydat na zastępcę dowódcy 

ochrony (w obiektach obowiązkowej ochrony) musi wykonywać zadania z zakresu nad-

zoru i kontroli, a te czynności wymagają licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego 

stopnia. 

Analizując tabelę 4.1, dowiesz się, jakiego rodzaju licencję muszą posiadać pracownicy 

ochrony piastujący określone stanowiska. 

Tabela 4.1. Wymagania dotyczące licencji pracownika ochrony fizycznej na określonych 

stanowiskach 

Stanowisko 
Minimalny stopień licencji pracownika 

ochrony fizycznej 

Szef ochrony Drugi 

Zastępca szefa ochrony Drugi 

Dowódca zmiany Drugi 

Wartownik-konwojent Pierwszy 

Dowódca grupy interwencyjnej 

Pierwszy lub drugi 

(w zależności od rodzaju wykonywanych 
zadań i stopnia licencji pozostałych człon-

ków grupy) 

Dowódca konwoju Pierwszy lub drugi 
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Stanowisko 
Minimalny stopień licencji pracownika 

ochrony fizycznej 

(w zależności od rodzaju wykonywanych 
zadań i stopnia licencji pozostałych człon-

ków konwoju) 

Dyżurny stacji monitorowania alarmów 
(SMA) 

Pierwszy lub drugi 

(w zależności od charakteru zadań) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Metodyka uzgadniania planów ochrony obiektów obszarów i 

urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie 2011 

Podsumowanie 

Licencje pracowników ochrony fizycznej mają charakter dwustopniowy. Zakres czynno-

ści, które mogą wykonywać osoby posiadające licencję pracownika ochrony fizycznej 

drugiego stopnia, obejmuje wszystkie czynności i uprawnienia właściwe dla osób legi-

tymujących się licencją pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia. Dodatkowo 

pracownicy z licencją drugiego stopnia mogą tworzyć plany ochrony oraz nadzorować i 

kierować pracą zarówno pracowników z licencją pierwszego stopnia, jak i wykonują-

cych zadania niewymagające licencji. 
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2. Zakres obowiązków wynikający ze stanowiska służbowego wewnętrznych służb 

ochrony 

Omówienie obowiązków pracowników wewnętrznych służb ochrony (WSO) wymaga na 

wstępie wyjaśnienia, czym są WSO oraz jakie są ich ogólne zadania i jaki jest tryb ich 

tworzenia. 

Wewnętrzne służby ochrony są definiowane przez Ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

ochronie osób i mienia jako uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsię-

biorców lub jednostek organizacyjnych, powołane do ich ochrony. Z definicji tej wynika, 

że w skład WSO mogą wchodzić wyłącznie uzbrojeni pracownicy ochrony, czyli osoby 

posiadające stosowną licencję. 

Do zadań WSO w szczególności należy: 

 zapewnienie ochrony mienia w granicach chronionych obszarów i obiektów, 

 zapewnianie ochrony ważnych urządzeń jednostki, znajdujących się poza grani-

cami chronionych obszarów i obiektów, 

 konwojowanie mienia jednostki, 

 wykonywanie innych zadań wynikających z planu ochrony jednostki. 

Nieco dokładniej zadania WSO precyzuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

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

więc: 

 zapewnianie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionych ob-

szarów i obiektów jednostki, 

 ochrona obiektów, pomieszczeń i urządzeń jednostki przed dostępem do nich 

osób nieuprawnionych, 

 ochrona mienia jednostki przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 

 konwojowanie mienia jednostki, 

 zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie jednostki oraz powiadamianie 

kierownika jednostki o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku, 

 ujawnianie faktów dewastacji mienia jednostki, 

 niezwłoczne powiadamiania organów ścigania o czynach przestępczych zaistnia-

łych na terenie jednostki i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przy-

bycia organów ścigania. 
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Pamiętaj! 

Wewnętrzne służby ochrony powołane 

przez przedsiębiorców mogą wykonywać 

usługi w zakresie ochrony osób i mienia 

dopiero po uzyskaniu koncesji, wydanej 

przez ministra właściwego do spraw we-

wnętrznych. WSO podlegają kierownikowi 

jednostki lub osobie pisemnie przez niego 

upoważnionej, bezpośrednio podporząd-

kowanej temu kierownikowi. 

Na wniosek kierowników jednostek, będących w ewidencji obszarów, obiektów i urzą-

dzeń prowadzonych przez wojewodów, właściwy komendant wojewódzki Policji może – 

w drodze decyzji administracyjnej – wydać zezwolenie na utworzenie wewnętrznej 

służby ochrony. Utworzenie WSO powinno być uzasadnione ważnym interesem gospo-

darczym lub publicznym. Powyższe nie stosuje się do wewnętrznych służb ochrony, 

działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych 

lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. 

Powołanie WSO potwierdza protokół sporządzony przez komisję, w skład której wcho-

dzą: 

 przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji jako przewodniczący komisji, 

 dwie osoby wyznaczone przez kierownika jednostki jako członkowie komisji. 

Rysunek 4.1. Wzór protokołu powołania wewnętrznych służb ochrony 

………………………… 
(miejscowość data) 

PROTOKÓŁ 
powołania wewnętrznej służby ochrony 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… (nazwa wewnętrznej służby ochrony) 

w………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… (nazwa i adres jednostki) 

Komisja w składzie: 
 przewodniczący ………………………………………. 
 członkowie 

1) …………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………… 

stwierdza, że w dniu……………………………………………………………………………………………. 
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powołana została wewnętrzna służba ochro-
ny…………………………………………………………………. (nazwa wewnętrznej służby ochrony) 

w………………………………………………………………………………………………………………………………
……. (nazwa i adres jednostki) 

(podpisy osób wchodzących w skład komisji) 

Rozdzielnik: 
1. jednostka 
2. KWP w ………………………………. 
 

Źródło: Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 

1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony 

Zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony nie może być wydane, jeżeli: 

 plan ochrony jednostki nie zawiera: 

 informacji o charakterze produkcji lub rodzaju działalności jednostki, 

 analizy stanu potencjalnych zagrożeń i aktualnego stanu bezpieczeństwa 

jednostki, 

 oceny aktualnego stanu ochrony jednostki, 

 danych dotyczących specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, a w 

tym: 

o stanu etatowego, 

o rodzaju oraz ilości uzbrojenia i wyposażenia, 

o sposobów zabezpieczenia broni i amunicji, 

 danych dotyczących rodzaju zabezpieczeń technicznych, 

 zasad organizacji i wykonania ochrony jednostki; 

 jednostka wnioskująca nie zapewnia spełnienia warunków wynikających z prze-

pisów wydanych na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i 

mienia. 

Natomiast komendant wojewódzki Policji, również w drodze decyzji administracyjnej, 

cofa zezwolenie na działalność WSO, jeżeli: 

 kierownik jednostki złożył taki wniosek, 

 nie utworzono wewnętrznej służby ochrony w okresie 3 miesięcy od dnia wyda-

nia zezwolenia, 

 nie usunięto w wyznaczonym terminie stwierdzonych podczas kontroli rażących 

uchybień lub nieprawidłowości w organizacji wewnętrznej służby ochrony, 

 działalność wewnętrznej służby ochrony prowadzona jest niezgodnie z planem 

ochrony, 



 

 

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 

Ochrona mienia 

9 

 ustały okoliczności, dla których zezwolenie zostało wydane. 

Pamiętaj! 

Wewnętrzne służby ochrony mają obowią-

zek współpracy z: 

 Policją, 

 jednostkami ochrony przeciwpoża-

rowej, 

 obroną cywilną, 

 strażami gminnymi (miejskimi). 

Ogólnie strukturę organizacyjną wewnętrznej służby ochrony, w zależności od rodzaju i 

wielkości jednostki, mogą tworzyć: 

 oddziały, 

 pododdziały, 

 samodzielne posterunki. 

W zależności od struktury organizacyjnej w wewnętrznej służby ochrony można two-

rzyć następujące stanowiska służbowe: 

 szef ochrony, 

 zastępca szefa ochrony, 

 dowódca zmiany, 

 starszy wartownik-konwojent, 

 wartownik-konwojent, 

 młodszy wartownik-konwojent. 

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawione zostały zadania, które powinni wykony-

wać osoby zatrudnione na poszczególnych stanowiskach. 

Tabela. 4.2. Zakres zadań pracowników ochrony zatrudnionych w WSO 

Stanowisko Zakres zadań 

Szef ochrony 

 Opracowanie planu ochrony i innej dokumen-
tacji ochronnej. 

 Organizowanie ochrony jednostki. 
 Planowanie zadań dla podległych pracowni-

ków ochrony. 
 Kierowanie oddziałem. 
 Sprawowanie nadzoru i kontroli nad wyko-
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Stanowisko Zakres zadań 

nywaniem zadań ochrony. 
 Prowadzenie instruktaży i zajęć szkolenio-

wych z pracownikami ochrony oraz dokumen-
towanie tych czynności. 

 Podejmowanie działań zmierzających do sta-
łego doskonalenia form i metod ochrony jed-
nostki. 

 Dokonywanie okresowych pisemnych analiz i 
ocen stanu bezpieczeństwa jednostki. 

 Informowanie kierownika jednostki o stanie 
zagrożeń i ochrony jednostki. 

 Sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem 
broni i amunicji oraz ich ewidencjonowaniem. 

 Udział w naborze pracowników ochrony. 

Zastępca szefa ochrony 

 Wykonywanie zadań szefa ochrony podczas 
jego nieobecności. 

 Wykonywanie zadań zgodnie z podziałem 
pracy ustalonym przez szefa ochrony. 

 Kierowanie pododdziałem. 
 Wykonywanie poleceń szefa ochrony. 

Dowódca zmiany 

 Organizowanie wykonania zadań przez pra-
cowników podległej zmiany zgodnie z doku-
mentacja ochronną. 

 Dokonywanie obchodów jednostki oraz in-
struowanie i kontrolowanie wykonania zadań 
przez pracowników ochrony. 

 Przeprowadzanie interwencji w związku z za-
istniałymi zagrożeniami bezpieczeństwa jed-
nostki. 

 Wydawanie z magazynu broni, amunicji i 
środków przymusu bezpośredniego. 

 Wykonywanie poleceń przełożonych służbo-
wych. 

 W przypadku bezzmianowej organizacji 
ochrony jednostki czynności należące do za-
kresu działania dowódcy zmiany wykonuje 
szef ochrony lub zastępca szefa ochrony. 

Starszy wartownik-konwojent  Utrzymywanie w gotowości do natychmia-
stowego użycia przydzielonej broni, środków 
przymusu bezpośredniego oraz innego wypo-
sażenia. 

 Wykonywanie zadań wynikających z tabeli 
służby i innej dokumentacji ochronnej. 

Wartownik-konwojent 

Młodszy wartownik-
konwojent 
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Stanowisko Zakres zadań 

 Wykonywanie poleceń przełożonych służbo-
wych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony 

Podsumowanie 

 Wewnętrzne służby ochrony tworzy się dla zapewnienia obowiązkowej ochrony 

obszarów, obiektów i urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarczego 

państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa. 

 Kierownik jednostki, który zarządza obszarami, obiektami lub urządzeniami pod-

legającymi obowiązkowej ochronie, powołuje WSO w terminie 3 miesięcy od dnia 

uzgodnienia planu ochrony. 

 WSO tworzy się po uzyskaniu zezwolenia od właściwego terytorialnie komen-

danta wojewódzkiego Policji. 

 Na zajmowane stanowisko służbowe w ramach WSO wpływa rodzaj i stopień li-

cencji. 

 Im wyższe stanowisko służbowe, tym większa odpowiedzialność za bezpieczeń-

stwo osób i mienia. 

  



 

 

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 

Ochrona mienia 

12 

Bibliografia 

Literatura obowiązkowa 

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114 poz. 740). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. 

w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. nr 4 poz. 31). 

Bejgier W., Stanejko B.G., Ochrona osób i mienia, Wydawnictwo Akademickie i Profesjo-

nalne, Warszawa 2010. 

Literatura uzupełniająca 

Metodyka uzgadniania planów ochrony obiektów obszarów i urządzeń podlegających ob-

owiązkowej ochronie, Komenda Główna Policji Warszawa 2011. 


