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Wprowadzenie 

Środkami ochrony fizycznej zajmuje się 

rozdział VI Ustawy z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia. Z. T. 

Nowicki podzielił je na porządkowe, 

przymusu i obrony. Stwierdził również, że 

„środki ochrony stanowią prawnie okre-

ślony zespół metod postępowania i na-

rzędzi, w tym technicznych, dzięki którym 

pracownik ochrony ma możliwość sku-

tecznie i bezpiecznie wykonywać powie-

rzone mu zadania” (Nowicki 1999, s. 

131). Ze stwierdzeniem tym trudno się nie zgodzić. Zaproponowany przez Z. T. Nowic-

kiego podział znalazł zastosowanie również w niniejszym module. Stosowanie środków 

przymusu bezpośredniego i broni palnej przez pracowników ochrony (oraz inne forma-

cje mundurowe) do dnia 5 czerwca 2013 r. regulowane było aktami prawnymi rangi 

rozporządzeń. Trybunał Konstytucyjny uznał ten fakt za niezgodny z konstytucją i w 

związku z tym użycie bądź wykorzystanie broni palnej i środków przymusu bezpośred-

niego przez wszystkie uprawnione formacje zostało uregulowane w Ustawie z dnia 24 

maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.  

Znajomość środków ochrony fizycznej pozwoli Ci prawidłowo reagować na zaistniałe 

zagrożenia mienia oraz stosować środki porządkowe zgodnie z przepisami prawa.  



 

 

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 

2 

1. Środki porządkowe 

Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo 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 zakłócania 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. 

Ważne  

Środkiem porządkowym, jaki mogą zastosować pracownicy ochrony poza granicami 

obszarów lub obiektów chronionych, jest ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty 

bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia w 

celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji. 

Ciekawostka 

Kodeks postępowania karnego art. 243.  

§ 1. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podję-

tym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej 

osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. 

§ 2. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji. 

Przywołany artykuł 243 jasno precyzuje, że nie tylko pracownik ochrony czy funkcjona-

riusz innej uprawnionej formacji mają prawo do ujęcia. Dokonać tego może każdy oby-

watel – Ty czy Twoja koleżanka również! Ważne jest, aby: 

 być świadkiem złapania przestępcy na gorącym uczynku, 

 jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości, 

podjąć pościg bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, 

 ujętą osobę niezwłocznie oddać w ręce Policji. 

Pracownik ochrony ma dwa źródła prawa uprawniające go do ujęcia osoby. Pierwsze to 

już omawiane uprawnienie obywatelskie przysługujące każdemu, drugie to środek 
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ochrony przypisany tylko pracownikowi ochrony wynikający z art. 36 ust. 3 Ustawy o 

ochronie osób i mienia.  

Szerszy zakres uprawnień pracownika ochrony wynika z logicznego punktu widzenia: 

pracownik ochrony zawiera się w zbiorze osób fizycznych uprawnionych do ujęcia, na-

tomiast nie każda osoba fizyczna może podejmować działania jako pracownik ochrony. 

Porównując dalej te dwa źródła, należy zauważyć, że pierwsze to uprawnienie i niewy-

korzystanie go nie skutkuje żadną odpowiedzialnością, drugie to obowiązek, którego 

zarówno niedopełnienie, jak i przekroczenie podlega odpowiedzialności karnej (Bejgier, 

Stanejko 2010, s. 117). 

Ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych zasad-

ne jest wtedy, gdy na obszarze lub w chronionym obiekcie występuje kontrolowany ruch 

osobowy. „Celem kontroli ruchu osobowego jest niedopuszczenie do przebywania w 

chronionym obiekcie osób nieuprawnionych oraz niedopuszczenie do wyjścia z chro-

nionego obiektu osób, wobec których istnieje podejrzenie dokonania czynu przestęp-

czego. Kontrola ruchu osobowego realizowana jest poprzez ustalanie uprawnień osób 

do wejścia (wyjścia), wjazdu (wyjazdu) i przebywania na terenie chronionego obiektu. 

Uprawnienia te ustala się na podstawie dokumentów (np. przepustek, identyfikatorów i 

innych dokumentów), określonych we właściwych przepisach prawa. Pod tym pojęciem 

należy rozumieć przepisy tzw. prawa zakładowego, wydawane przez zarządzającego 

obiektem (np. regulaminy, instrukcje)” (Wojtal, Milewicz 2010a, s. 187). 

Dokumentami, które uprawniają do wstępu na teren chronionego obiektu mogą być: 

 przepustka stała, 

 przepustka tymczasowa, 

 przepustka jednorazowa, 

 legitymacja służbowa pracownika, 

 identyfikator, 

 karta magnetyczna (Wojtal, Milewicz 2010b, s. 187). 

Wymienione dokumenty wystawia zwykle osoba, która zarządza obiektem lub obsza-

rem. Można również pisemnie lub ustnie upoważnić osobę do przebywania na chronio-

nym obiekcie. 

Wstęp na teren obszarów i obiektów, a także innych miejsc, w których jest prowadzona 

ochrona w celu sprawowania nadzoru nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych 

formacji ochronnych, mają funkcjonariusze Policji po okazaniu legitymacji służbowej i 

pisemnego upoważnienia. 
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Pracownik ochrony może dokonywać ustalenia 

uprawnień osoby do przebywania na obszarze lub w 

obiekcie chronionym poprzez następującą procedurę: 

 sprawdzenie, czy osoba przebywająca na ob-

szarze lub w obiekcie chronionym posiada 

przepustkę (lub każdy inny z wymienionych 

wcześniej dokumentów), 

 porównanie okazanego dokumentu z wzorem 

(ustalonym przez zarządzającego obiektem), 

 porównanie okazanego dokumentu z tożsamo-

ścią osoby okazującej dokument, 

 sprawdzenie terminu ważności okazanego do-

kumentu. 

Legitymowanie dokonywane przez pracowników 

ochrony polega na ustaleniu tożsamości osoby na 

podstawie okazanych dokumentów. 

„Jeżeli pracownik ochrony legitymuje osobę, która chce wejść do obiektu na podstawie 

zaproszenia imiennego, to czynność tę wykonuje w związku z ustalaniem uprawnień do 

przebywania jej w obiekcie; jeśli ustala tożsamość świadka, to w związku z jakimś zda-

rzeniem, które „obsługuje”, a osoba była jego świadkiem; z kolei osobę ujętą legitymuje 

w związku z zagrożeniem przez nią życia, zdrowia, mienia itd. Czynność legitymowa-

nia ma więc zawsze charakter pomocniczy, uzupełniający lub wspierający (pod-

kreślenie autora) czynność już rozpoczętą. Legitymowanie jest czynnością, która chwi-

lowo ogranicza swobodę osoby legitymowanej, dlatego powinno być przeprowadzone 

sprawnie, a przede wszystkim w sytuacjach uzasadniających ustalenia tożsamości, którą 

pracownik ochrony musi precyzyjnie wskazać. W przeciwnym razie może to być uznane 

za przekroczenie uprawnień, ale z kolei niewylegitymowanie osoby, której tożsamość 

powinien ustalić, może być uznane za niedopełnienie obowiązków (Bejgier, Stanejko 

2010, s. 115)”. 

Pracownik ochrony może zastosować wezwanie osób do opuszczenia obszaru lub obiek-

tu w dwóch przypadkach: 

 stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru 

lub obiektu, 

 stwierdzenia zakłócania porządku. 
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Stwierdzenie braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub 

obiektu zwykle nie jest trudne. Osoba postronna (intruz) najczęściej nie posiada sto-

sownego dokumentu (np. przepustki czy identyfikatora) uprawniającego go do przeby-

wania na terenie chronionego obiektu. A kiedy możemy mówić o zakłóceniu porządku? 

„Można przyjąć, że zakłócić porządek to znaczy wywołać niepokój, zamieszanie, naru-

szyć lub zburzyć ustalone zasady, normalny bieg spraw. Wydaje się, że można mówić o 

zakłóceniu porządku, gdy stanowi podstawę podjęcia interwencji (wezwania) tylko 

wówczas, gdy zakłócenie to ma charakter bezprawny. Bezprawne działanie nie musi 

wiązać się z naruszeniem dyspozycji przepisów Kodeksu karnego czy Kodeksu wykro-

czeń, nie musi wiązać się nawet z sankcją. Bezprawność może być naruszeniem przepi-

sów porządkowych obowiązujących w obiekcie czy na obszarze (np. regulamin pracy, 

instrukcja), lecz w takim przypadku należy pamiętać, że regulamin taki czy instrukcja 

muszą mieć swoją podstawę w ustawie” (Bejgier, Stanejko 2010, s. 116). 

Podsumowanie 

 Środkami ochrony fizycznej zajmuje się rozdział VI Ustawy z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia. Z. T. Nowicki podzielił je na porządkowe, przy-

musu i obrony. 

 Środki ochrony fizycznej stanowią prawnie określony zespół metod postępowa-

nia i narzędzi, w tym technicznych, dzięki którym pracownik ochrony ma możli-

wość skutecznie i bezpiecznie wykonywać powierzone mu zadania (por. Nowicki 

1999, s. 131). 

 Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo 

do zastosowania następujących środków porządkowych: 

 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 chronione-

go obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku, 

 ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich 

granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie za-

grożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia w 

celu niezwłocznego oddania tych osób Policji. 
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2. Środki przymusu bezpośredniego i obrony 

Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo do uży-

cia bądź wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i środków obrony. Decyzję o 

użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego pracownik ochrony 

(zwany uprawnionym) podejmuje samodzielnie. 

Środki przymusu bezpośredniego i obrony mogą być użyte lub wykorzystywane przez 

pracownika ochrony: 

 w granicach chronionych obiektów i obszarów, 

 poza granicami chronionych obiektów i obszarów. 

Mogą być one użyte w przypadkach określonych w Ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o 

środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

W tabeli 6.1. usystematyzowano definicje użycia i wykorzystania środków przymusu 

bezpośredniego i broni palnej. 

Tabela 6.1. Definicje użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni 

palnej 

Broń palna Środki przymusu bezpośredniego 
Użycie Wykorzystanie Użycie Wykorzystanie 
Oddanie strzału w 
kierunku osoby z 
zastosowaniem 
amunicji penetra-
cyjnej. 

Oddanie strzału z 
za-stosowaniem 
amunicji penetra-
cyjnej w kierunku 
zwierzęcia, przed-
miotu lub w innym 
kierunku niestwa-
rzającym zagroże-
nia dla osoby. 

Zastosowanie środ-
ka przymusu bez-
pośredniego wobec 
osoby. 

Zastosowanie środ-
ka przymusu bez-
pośredniego wobec 
zwierzęcia albo za-
stosowanie go w 
celu zatrzymania, 
zablokowania lub 
unieruchomienia 
pojazdu lub poko-
nania przeszkody. 

Źródło: opracowanie własne autora na podstawie Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej 

Uogólniając – użycie broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego dotyczy osób, 

natomiast wykorzystanie jej dotyczy zwierząt lub przedmiotów. 

Jaki środek przymusu może użyć bądź wykorzystać pracownik ochrony? 

 Siły fizycznej w postaci technik transportowych, obrony, obezwładniania. 

 Kajdanek zakładanych na ręce. 

 Pałki służbowej. 
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 Psa służbowego. 

 Chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substan-

cji obezwładniających. 

 Przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elek-

trycznej. 

Należy pamiętać, że wymienione środki przymusu bezpośredniego mogą być użyte 

bądź wykorzystane przez pracowników ochrony zarówno w granicach chronionych ob-

szarów i obiektów, jak i poza nimi. Istotne jest jednak to, że można ich użyć bądź je wy-

korzystać jedynie w określonych przypadkach. 

Jakie przypadki uzasadniają użycie bądź 

wykorzystanie środków przymusu bezpo-

średniego w granicach chronionych obiek-

tów i obszarów? 

Jakie przypadki uzasadniają użycie bądź 

wykorzystanie środków przymusu bezpo-

średniego poza granicami obiektów i ob-

szarów chronionych? 

Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w 

Ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz 

w Ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Pierwsza z nich określa 

przypadki, druga określa granice.  

Środki przymusu bezpośredniego w granicach chronionych obiektów i obszarów moż-

na użyć lub wykorzystać w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z na-

stępujących działań: 

 odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność 

uprawnionego lub innej osoby, 

 przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnione-

go obszary, obiekty lub urządzenia, 

 przeciwdziałania niszczeniu mienia, 

 ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą, 

 pokonania czynnego oporu. 

Środki przymusu bezpośredniego poza granicami obiektów i obszarów chronionych 

można użyć lub wykorzystać jedynie w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa konwo-

ju lub doprowadzenia. 
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Szczegółowe dyspozycje dotyczące użycia bądź wykorzystania środków przymusu bez-

pośredniego przez pracownika ochrony znajdziesz w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o 

środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Oto kilka z tych dyspozycji. 

 Używając siły fizycznej lub wykorzystując siłę fizyczną, nie zadaje się uderzeń, 

chyba że uprawniony działa w celu odparcia zamachu na życie lub zdrowie wła-

sne lub innych osób albo na mienie lub przeciwdziała ucieczce. 

 Kajdanek używa się w celu częściowego unieruchomienia kończyn i zakłada się je 

na ręce trzymane z tyłu.  

 Pałki służbowej nie stosuje się wobec: osób, w stosunku do których użyto kajda-

nek, przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii 

elektrycznej z wyjątkiem dźwigni transportowych stosowanych przy użyciu pałki 

służbowej. 

 Pałki służbowej używa się do obezwładnienia osoby przez zadanie bólu fizyczne-

go lub do zablokowania kończyn albo wykorzystuje się ją w celu obezwładnienia 

zwierzęcia. 

 Pałką służbową nie zadaje się uderzeń i pchnięć w głowę, szyję, brzuch i nieumię-

śnione oraz szczególnie wrażliwe części ciała, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachodzi 

konieczność odparcia zamachu stwarzającego bezpośrednie zagrożenie życia lub 

zdrowia uprawnionego lub innej osoby. 

 Psa służbowego używa się, gdy ma założony kaganiec, chyba że został wytreso-

wany do działania bez kagańca lub jego użycie służy do odparcia zamachu na ży-

cie lub zdrowie uprawnionego lub innej osoby bądź wykonywania czynności 

służbowych wobec osób, w stosunku do których użycie broni palnej jest dopusz-

czalne. 

 Chemicznych środków obezwładniających używa się lub wykorzystuje się je w 

celu krótkotrwałego zakłócenia orientacji przestrzennej lub obezwładnienia. 

 Chemicznych środków obezwładniających nie używa się wobec osób, w stosunku 

do których użyto kajdanek lub przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania 

osób za pomocą energii elektrycznej. 

 Przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elek-

trycznej używa się w celu krótkotrwałego obezwładnienia osoby lub wykorzystu-

je się w celu krótkotrwałego obezwładnienia zwierzęcia, jeżeli użycie innych 

środków przymusu bezpośredniego jest niemożliwe albo może okazać się niesku-

teczne. 

 Przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elek-

trycznej nie używa się wobec osób, w stosunku do których użyto kajdanek. 

 Używając przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą 

energii elektrycznej, nie celuje się w głowę. 
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 Użycie lub wykorzystanie przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób 

za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekra-

czającej 10 mA przez pracowników ochrony wymaga dopuszczenia do posiadania 

tych przedmiotów w rozumieniu art. 30 Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i 

amunicji (legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni). 

Ważne 

Środków przymusu bezpośredniego można użyć po uprzednim bezskutecznym wezwa-

niu osoby do zachowania się zgodnego z prawem oraz po uprzedzeniu jej o zamiarze 

użycia tych środków. Czynności te można pominąć, gdy: 

 występuje bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności uprawnionego 

lub innej osoby, 

 lub gdy zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla dobra chronionego prawem, a 

środków przymusu bezpośredniego używa się prewencyjnie.  

Zapamiętaj 

Broń palna nie należy do katalogu środków przymusu bezpośredniego – stanowi osobną 

kategorię! 

W granicach chronionych obiektów i obszarów pracownik ochrony może użyć broni 

palnej, gdy zaistnieje co najmniej jeden z następujących przypadków. 

1) Konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na: 

 życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby albo konieczność prze-

ciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu, 

 ważne obiekty, urządzenia lub obszary albo konieczność przeciwdziałania czyn-

nościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu, 

 mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub 

wolności uprawnionego lub innej osoby, albo konieczność przeciwdziałania 

czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu. 

2) Konieczność przeciwstawienia się osobie: 

 niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, 

materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie 

może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby, 

 która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu lub innej osobie 

uprawnionej do jej posiadania. 
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3) Zaalarmowanie lub wezwanie pomocy. 

4) Oddanie strzału ostrzegawczego. 

Należy pamiętać, że pracownik ochrony może użyć broni palnej z wyłączeniem przy-

padków przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na: 

 życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby albo konieczność prze-

ciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu, 

 ważne obiekty, urządzenia lub ob-

szary albo konieczność przeciw-

działania czynnościom zmierzają-

cym bezpośrednio do takiego za-

machu, 

 mienie, który stwarza jednocześnie 

bezpośrednie zagrożenie życia, 

zdrowia lub wolności uprawnione-

go lub innej osoby, albo koniecz-

ność przeciwdziałania czynnościom 

zmierzającym bezpośrednio do ta-

kiego zamachu. 

Poza granicami chronionych obiektów i 

obszarów broni palnej pracownik ochro-

ny może użyć, gdy zaistnieje co najmniej 

jeden z następujących przypadków: 

 konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na bezpieczeństwo 

konwoju lub doprowadzenia, 

 zaalarmowanie lub wezwanie pomocy, 

 oddanie strzału ostrzegawczego. 

Przed użyciem broni palnej uprawniony podejmuje opisane następnie działania. 

1) Identyfikuje swoją formację okrzykiem: „Ochrona!”. 

2) Wzywa osobę do zachowania zgodnego z prawem, a w szczególności do: 

 natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu, 

którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub in-

nej osoby, 

 zaniechania ucieczki, 
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 odstąpienia od użycia przemocy. 

3) W przypadku niepodporządkowania się wezwaniom uprawniony uprzedza o użyciu 

broni palnej okrzykiem: „Stój, bo strzelam!”, a jeżeli wezwanie to okaże się nieskuteczne, 

oddaje strzał ostrzegawczy w bezpiecznym kierunku. 

4) Od procedury lub jej poszczególnych elementów, w szczególności od oddania strzału 

ostrzegawczego, można odstąpić, jeżeli ich zrealizowanie groziłoby bezpośrednim nie-

bezpieczeństwem dla życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby. 

Ważne 

 Środki przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje się w sposób nie-

zbędny do osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania, proporcjonalnie do 

stopnia zagrożenia, wybierając środek o możliwie jak najmniejszej dolegliwości.  

 Broni palnej używa się lub wykorzystuje się ją wyłącznie, jeżeli użycie lub wy-

korzystanie środków przymusu bezpośredniego: 

 okazało się niewystarczające do osiągnięcia celów tego użycia lub wyko-

rzystania, 

 lub gdy nie jest możliwe ze względu na okoliczności zdarzenia.  

 Środki przymusu bezpośredniego lub broni palnej używa lub wykorzystuje się w 

sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę.  

 Od użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej 

należy odstąpić, gdy cel ich użycia lub wykorzystania został osiągnięty.  

 Środki przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje z zachowaniem 

szczególnej ostrożności, uwzględniając ich właściwości, które mogą stanowić za-

grożenie życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby.  

 Podejmując decyzję o użyciu lub wykorzystaniu broni palnej, należy postępować 

ze szczególną rozwagą i traktować jej użycie jako środek ostateczny. 

 W przypadku gdy uzasadniają to okoliczności zdarzenia, uprawniony może użyć 

jednocześnie więcej niż jednego środka przymusu bezpośredniego lub wykorzy-

stać jednocześnie więcej niż jeden taki środek na zasadach określonych w Usta-

wie. 



 

 

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 

 Wobec kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 

lat, oraz osób o widocznej niepełnosprawności uprawniony może użyć wyłącz-

nie siły fizycznej w postaci technik obezwładnienia. 

 W przypadku gdy zachodzi konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego 

zamachu na życie lub zdrowie uprawnionego lub innej osoby, a użycie siły fizycz-

nej wobec osoby, o której mowa w poprzednim punkcie, jest niewystarczające lub 

niemożliwe, uprawniony może użyć innych środków przymusu bezpośredniego 

lub broni palnej z uwzględnieniem jego właściwości oraz stanu osoby, wobec któ-

rej ma być użyty. 

 W przypadku gdy w wyniku użycia lub wykorzystania środków przymusu bez-

pośredniego lub broni palnej nastąpiła śmierć osoby bądź nastąpiło zranienie 

osoby w wyniku użycia lub wykorzystania broni palnej, właściwy przełożony lub 

osoba pełniąca służbę dyżurną niezwłocznie zapewnia także uprawnionemu nie-

zbędną pomoc, w szczególności psychologiczną lub prawną. 

 Pracownik ochrony (uprawniony) dokumentuje w notatce użycie i wykorzystanie 

środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Notatkę przekazuje przełożo-

nemu w przypadku użycia lub wykorzystania: 

 środków przymusu bezpośredniego, gdy skutkiem tego użycia lub wyko-

rzystania było zranienie osoby lub wystąpienie innych widocznych obja-

wów zagrożenia życia lub zdrowia tej osoby albo jej śmierć, zranienie albo 

śmierć zwierzęcia albo zniszczenie mienia, 

 broni palnej niezależnie od skutku tego użycia lub wykorzystania. 

Ważne 

Pracownik ochrony uzbrojony w broń palną musi posiadać przy sobie legitymację osoby 

dopuszczonej do posiadania broni i świadectwo broni. 

Podsumowanie 

 Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo 

do użycia bądź wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i środków 

obrony. 

 Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego pracow-

nik ochrony podejmuje samodzielnie. 

 Środki przymusu bezpośredniego i broń palna mogą być użyte lub wykorzysty-

wane przez pracownika ochrony zarówno w granicach chronionych obiektów i 
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obszarów jak i poza granicami chronionych obiektów i obszarów w przypadkach 

określonych w Ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośred-

niego i broni palnej. 

 Do środków przymusu bezpośredniego, które użyć lub wykorzystać może pra-

cownik ochrony, należą: 

 siła fizyczna w postaci technik transportowych, obrony, obezwładniania, 

 kajdanki zakładane na ręce, 

 pałka służbowa, 

 pies służbowy, 

 chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substan-

cji obezwładniających, 

 przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii 

elektrycznej. 

Środki przymusu bezpośredniego lub broni palnej używa się lub wykorzystuje w spo-

sób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę. 
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