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Wprowadzenie 

„Zagrożenie” i „bezpieczeństwo” to dwa terminy, któ-

re występują w tytule niniejszego modułu. Terminy te 

przeplatać się będą wzajemnie, określając zakres te-

matyczny poruszanych zagadnień.  

W module tym dowiesz się zatem, jak: 

 analizować bieżący i potencjalny stan zagrożeń 

chronionego mienia, 

 scharakteryzować czynniki determinujące stan 

bezpieczeństwa, 

 przeanalizować stan bezpieczeństwa obsza-

rów, obiektów i urządzeń. 
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 „Bezpieczeństwo” i „zagrożenie” – definicje pojęć 1.

Co to jest bezpieczeństwo i zagrożenie? Istnieje wiele definicji obu pojęć. Zacznijmy 

od pojęcia bezpieczeństwa. 

Słownik Akademii Obrony Narodowej, definiuje bezpieczeństwo jako „stan, który daje 

poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Jedna 

z podstawowych potrzeb człowieka to sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty 

czegoś co człowiek szczególnie ceni, np. zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr material-

nych” (Łepkowski 2009, s. 13).  

Leksykon Akademii Marynarki Wojennej skraca tę definicję do stanu psychicznego, któ-

ry pozwala na wzbudzenie przekonania o braku ryzyka straty czegoś lub możliwości 

wystąpienia negatywnych zdarzeń (Szubrycht 2008, s. 17).  

Bezpieczeństwo interpretuje się również jako proces, „w którym stan bezpieczeństwa i 

jego organizacja podlegają dynamicznym zmianom stosownie do naturalnych zmian 

uwarunkowań bezpieczeństwa. Nie ma więc czegoś takiego, jak trwałe czy raz ustano-

wione czy zorganizowane bezpieczeństwo” (Jakubczak, Fliss 2006, s. 15). Jest ono rów-

nocześnie „stanem i procesem. Rozumiane jako stan oznacza brak występowania zagro-

żeń, poczucie bezpieczeństwa, wolność od zagrożeń, strachu lub ataku. Jako proces ce-

chuje się zmiennością w czasie i przestrzeni” (Szubrycht 2008, s. 17). 

Dla potrzeb niniejszego modułu, będziemy zatem definiować „bezpieczeństwo”, jako 

brak ryzyka straty czegoś lub możliwości wystąpienia negatywnych zdarzeń. 

Czym jest zagrożenie? 

Podobnie jak w przypadku bezpieczeństwa – definicji zagrożenia jest wiele. 

„Zagrożenie – to z jednej strony stan psychiczny lub świadomościowy wywołany po-

strzeganiem zjawisk, które subiektywnie ocenia się jako niekorzystne lub niebezpieczne, 

a z drugiej czynniki obiektywne powodujące stany niepewności i obaw” (Łepkowski 

2009, s. 162). 

Przykłady praktyczne 

Don Kichot walczył z wiatrakami – subiektywnie oceniał je jako zagrożenie, chociaż 

obiektywnie wiatraki zagrożenia nie stanowiły. 

Żołnierz w okopach pomimo świszczących mu nad głową kul (zagrożenie obiektywne) 

może nie odczuwać zagrożenia. 
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„Zagrożenie – zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, które powodu-

je, że poczucie bezpieczeństwa maleje bądź zupełnie zani-

ka” (http://pl.wikipedia.org/wiki/Zagro%C5%BCenie). 

Dla potrzeb modułu przyjmiemy, że zagrożenie to sytuacja, w której pojawia się praw-

dopodobieństwo powstania stanu niebezpiecznego dla otoczenia (Łepkowski 2009, s. 

162). 

Analogicznie, jak w przypadku wielości definicji, istnieje również szereg klasyfikacji i 

podziałów pojęcia „zagrożenie”. W tabeli 7.1 przedstawiono jedną z nich – stosowaną w 

Metodyce uzgadniania planów obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązko-

wej ochronie. 

Tabela 7.1. Klasyfikacja zagrożeń 

Zagrożenia 
Naturalne (obiektywne): Wywołane przez człowieka (subiektyw-

ne): 

 powódź, 
 huragan, 
 wyładowania atmosferyczne, 
 wielkie upały i mrozy, 
 inne zdarzenia, generujące powsta-

nie awarii urządzeń przemysło-
wych względnie katastrofy i pożary. 

 kradzieże, w tym kradzieże pra-
cownicze, 

 dywersja, sabotaż, 
 szpiegostwo przemysłowe, 
 zabór gotówki (włamanie, napad), 
 podłożenia ładunków wybucho-

wych i inne akty terroru, 
 oszustwa, 
 wyłudzenia, 
 naruszenie przepisów dotyczących 

informacji niejawnych oraz ochro-
ny danych osobowych, 

 zakłócenie porządku publicznego, 
 zagrożenie ekologiczne, 
 wandalizm, 
 zniszczenie mienia. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Metodyki uzgadniania planów obszarów, obiektów i urządzeń 

podlegających obowiązkowej ochronie 2011 

Zagrożenia bardzo często utożsamiane są z ryzykiem. Nie jest to prawidłowa interpreta-

cja, gdyż ryzyko to prawdopodobieństwo wystąpienia niepowodzenia. 

Podobne zagrożenia bezpieczeństwa, charakter, specyfika działalności czy sfera logisty-

ki, pozwalają zaliczyć obiekty podlegające obowiązkowej ochronie do pięciu podstawo-

wych kategorii:  

1. Obiekty bankowe i pocztowe. 
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2. Zakłady przemysłowe. 

3. Obiekty administracji. 

4. Muzea lub inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej. 

5. Obiekty podległe samorządowi terytorialnemu oraz obiekty, których uszkodzenie mo-

że spowodować poważne straty materialne i ekologiczne (por. Metodyka... 2011, s. 4–5). 

Zagrożenia naturalne występują niezależnie od rodzaju obiektu, natomiast ma on duży 

wpływ na występowanie zagrożeń wywołanych przez człowieka. W tabeli 7.2 przedsta-

wiono najczęstsze zagrożenia (subiektywne) przyporządkowane do kategorii obiektu. 

Tabela 7.2. Zagrożenia i kategorie obiektów 

Obiekty ban-

kowe: 

Obiekty 

przemysłowe: 

Obiekty komu-

nalne: 

Obiekty admi-

nistracji: 

Obiekty, w 

których 

zgromadzono 

dobra kultury 

narodowej, 

muzea: 

 zabór go-
tówki (wła-
manie, na-
pad), 

 podłożenia 
ładunków 
wybucho-
wych i inne 
akty terroru, 

 oszustwa, 
 wyłudzenia, 
 naruszenie 

przepisów 
dotyczących 
informacji 
niejawnych 
oraz ochro-
ny danych 
osobowych, 

 zakłócenie 
porządku 
publicznego. 

 kradzieże, w 
tym kra-
dzieże pra-
cownicze, 

 dywersja, 
sabotaż, 

 szpiego-
stwo prze-
mysłowe, 

 zabór go-
tówki 
(włamanie, 
napad), 

 podłożenia 
ładunków 
wybucho-
wych i inne 
akty terro-
ru, 

 naruszenie 
przepisów 
dotyczących 
informacji 
niejawnych 

 dywersja, 
sabotaż, 

 szpiegostwo 
przemysło-
we, 

 zabór go-
tówki (wła-
manie, na-
pad), 

 podłożenia 
ładunków 
wybucho-
wych i inne 
akty terroru, 

 zakłócenie 
porządku 
publicznego, 

 zagrożenie 
ekologiczne. 

 kradzieże, 
w tym kra-
dzieże pra-
cownicze, 

 zabór go-
tówki 
(włamanie, 
napad), 

 podłożenia 
ładunków 
wybucho-
wych i inne 
akty terro-
ru, 

 oszustwa, 
 wyłudzenia, 
 naruszenie 

przepisów 
dotyczących 
informacji 
niejawnych 
oraz ochro-
ny danych 
osobowych, 

 kradzieże, 
w tym kra-
dzieże pra-
cownicze, 

 podłożenia 
ładunków 
wybucho-
wych i inne 
akty terro-
ru, 

 zakłócenie 
porządku 
publiczne-
go, 

 wandalizm, 
 zniszczenie 

mienia. 
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oraz ochro-
ny danych 
osobowych, 

 zakłócenie 
porządku 
publiczne-
go, 

 zagrożenie 
ekologiczne. 

 zakłócenie 
porządku 
publiczne-
go. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Metodyki uzgadniania planów obszarów, obiektów i urządzeń 

podlegających obowiązkowej ochronie 

Na obiekty, które nie podlegają obowiązkowej ochronie również czyha szereg zagrożeń i 

są one analogicznie, jak w przypadku obszarów obiektów i urządzeń podlegających ob-

owiązkowej ochronie. Zatem klasyfikacja zagrożeń wyszczególniona w tabeli 7.1 jest 

aktualna również w przypadku obiektów niepodlegających obowiązkowej ochronie. Po-

dobnie, również zagrożenia naturalne występują niezależnie od rodzaju obiektu, nato-

miast ma on duży wpływ na występowanie zagrożeń wywołanych przez człowieka. Za-

poznaj się zatem z artykułami dotyczącymi zagrożeń i bezpieczeństwa wielkopo-

wierzchniowych obiektów handlowych, parkingów oraz obiektów mieszkalnych: 

 http://www.zabezpieczenia.com.pl/ochrona-osobista/bezpieczenstwo-centrow-

handlowych, 

 http://www.thecity.com.pl/Obiekty-handlowe/Wiadomosci/Bezpieczenstwo-

obiektow-komercyjnych-cz.1-centra-handlowe, 

 http://www.zabezpieczenia.com.pl/kontrola-dostepu/jak-chronic-

parkingi?Itemid=203, 

 http://www.polityka.pl/rynek/poradniki/218377,1,jak-zabezpieczyc-nasz-dom-

przed-zlodziejami.read. 

Podsumowanie 

 Słowa „bezpieczeństwo” i „zagrożenie” posiadają szereg definicji. 

 Dla potrzeb niniejszego modułu będziemy zatem definiować bezpieczeństwo, ja-

ko brak ryzyka straty czegoś lub możliwości wystąpienia negatywnych zdarzeń. 

 Dla potrzeb niniejszego modułu przyjmiemy, że zagrożenie to sytuacja, w której 

pojawia się prawdopodobieństwo powstania stanu niebezpiecznego dla otocze-

nia. 

 Możemy wyróżnić szereg kryteriów podziału zagrożeń. Jednym z tych kryteriów 

jest wpływ człowieka na powstawanie zagrożeń. Stosując to kryterium zagroże-

nia możemy podzielić na: 

 naturalne (inaczej obiektywne), 

http://www.zabezpieczenia.com.pl/ochrona-osobista/bezpieczenstwo-centrow-handlowych
http://www.zabezpieczenia.com.pl/ochrona-osobista/bezpieczenstwo-centrow-handlowych
http://www.thecity.com.pl/Obiekty-handlowe/Wiadomosci/Bezpieczenstwo-obiektow-komercyjnych-cz.1-centra-handlowe
http://www.thecity.com.pl/Obiekty-handlowe/Wiadomosci/Bezpieczenstwo-obiektow-komercyjnych-cz.1-centra-handlowe
http://www.zabezpieczenia.com.pl/kontrola-dostepu/jak-chronic-parkingi?Itemid=203
http://www.zabezpieczenia.com.pl/kontrola-dostepu/jak-chronic-parkingi?Itemid=203
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 wywołane przez człowieka (inaczej subiektywne).  

 Podobne zagrożenia bezpieczeństwa, charakter, specyfika działalności czy sfera 

logistyki, pozwalają zaliczyć obiekty podlegające obowiązkowej ochronie do pię-

ciu podstawowych kategorii:  

 obiekty bankowe i pocztowe, 

 zakłady przemysłowe, 

 obiekty administracji, 

 muzea lub inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury naro-

dowej, 

 obiekty podległe samorządowi terytorialnemu oraz obiekty, których 

uszkodzenie może spowodować poważne straty materialne i ekologiczne. 

 Zagrożenia naturalne występują niezależnie od rodzaju obiektu, natomiast ma on 

duży wpływ na występowanie zagrożeń wywołanych przez człowieka. 
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 Analiza bezpieczeństwa i analiza 2.

zagrożeń 

Czym jest analiza? To pojęcie w Słowniku 

języka polskiego ma kilka znaczeń, ale dla 

potrzeb tego modułu zastosujemy dwa z 

nich: 

„1. operacja myślowa polegająca na do-

kładnym rozważeniu problemu; 

2. odpowiednie zestawienie i opracowanie 

danych przez porównanie i wyciągnięcie wniosków na temat istoty zjawiska, jego roz-

woju w przyszłości itp.; także: dokument, raport itp. z tego opracowania” 

(http://sjp.pl/analiza). 

Każda analiza może mieć charakter:  

 statystyczny (zawiera wtedy w większości dane liczbowe), 

 opisowy (dane liczbowe stanowią w takiej analizie jedynie punkt wyjścia do szer-

szego opisu), 

 graficzny (np. mapy zagrożeń, histogramy) (Wojtal, Milewicz 2011 [II]). 

Wskazane jest, by dobra analiza stanu zagrożeń łączyła cechy analizy statystycznej, opi-

sowej i graficznej. 

„Analiza stanu zagrożeń przedstawia ogólną i wszechstronną ocenę skuteczności funk-

cjonującego systemu ochrony oraz stanu bezpieczeństwa osób, mienia lub obiektów. 

Głównym celem analizy jest zbadanie stanu zagrożeń: 

 zaistniałych, czyli zdarzeń, które miały wpływ na bezpieczeństwo osób, mienia 

lub obiektów, 

 potencjalnych, czyli zdarzeń, które mogą wystąpić w przyszłości” (Wojtal, Mile-

wicz 2011 [II], s. 311). 

A co może być szczegółowym celem analizy stanu zagrożeń? 

 „wskazanie ogólnej charakterystyki (cech) podmiotu i przedmiotu ochrony, 

 określenie stopnia nasilenia czynników, zdarzeń i zjawisk mających wpływ na 

bezpieczeństwo, 

http://sjp.pl/analiza
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 wykazanie zależności zachodzących pomiędzy stanem zagrożenia a poziomem 

ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, 

 przedstawienie struktury zagrożeń w odniesieniu do określonych osób, mienia 

lub obiektów, 

 ustalenie czasu, w jakim występują zagrożenia i jego związków z miejscem ich 

występowania (tzw. związek czasowo-przestrzenny), 

 wskazanie osób, mających bezpośredni lub pośredni związek z zagrożeniem, 

 wypracowanie kierunków, w jakich powinny zmierzać działania ochronne, 

 określenie form, metod i technik realizacji czynności mających na celu zapewnie-

nie bezpieczeństwa, 

 ustalenie rodzaju i ilości sił oraz środków niezbędnych do prawidłowej realizacji 

zadań ochronnych, 

 dokonanie oceny jakości i poprawności zadań wykonanych lub realizowanych w 

zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia lub obiektów, 

 wypracowanie podstaw do operatywnego planowania, organizowania oraz reali-

zowania zadań ochronnych” (Wojtal, Milewicz 2011 [II], s. 311–312). 

Analiza zagrożeń powinna określać:  

 strukturę zagrożeń i sposób ich zaistnienia, 

 lokalizację wystąpienia zagrożeń, 

 czas wystąpienia zagrożeń 

oraz w miarę możliwości 

 osoby, które mają związek z zagrożeniem (Wojtal, Milewicz 2011 [II], s. 313–316 

oraz Bejgier, Stanejko 2010, s. 169). 

 

„Celem analizy w zakresie określenia struktury zagrożeń jest wskazanie wszystkich bez 

względu na częstość ich występowania naruszeń prawa lub wewnętrznych norm, które 

mogą wystąpić na terenie analizowanego przedmiotu ochrony” (Bejgier, Stanejko 2010, 

s. 170). 

Co może stanowić naruszenie prawa lub wewnętrznych norm? 

 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu, np. zabójstwo, kradzież 

włamanie. 

 Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia. 

 Czyny zakłócające spokój i porządek publiczny z uwzględnieniem przestępstw i 

wykroczeń popełnionych przez osoby nietrzeźwe. 
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 Naruszenie norm nakładanych przez wewnętrzne regulaminy czy instrukcje, np. 

przebywanie w obiekcie bez uprawnień (Wojtal, Milewicz 2011 [II], s. 313 oraz 

Bejgier, Stanejko 2010, s. 170). 

Co może być źródłem ustalenia przesłanek, które mogą stanowić podstawę do po-

tencjalnych naruszeń obowiązującego prawa?  

 Przestępstwa wykroczenia i wewnętrzne przepisy dotyczące przedmiotu ochro-

ny. 

 Wykroczenia i przestępstwa, które miały miejsce w bezpośrednim otoczeniu 

przedmiotu ochrony. 

 Przestępstwa, wykroczenia i normy wewnętrzne, zaistniałe w obiektach o po-

dobnym charakterze. 

 Dane dotyczące liczby interwencji przeprowadzonych w związku z uzyskaniem 

sygnałów o zagrożeniu, np. poprzez system sygnalizacji włamania i napadu. 

 Dane dotyczące liczby interwencji przeprowadzonych przez pracowników 

ochrony, np. dane dotyczące ilości, przyczyn i miejsc ujęcia osób. 

 Dane dotyczące liczby interwencji przeprowadzonych przez np. Policję, Straż Po-

żarną, Straż Miejską (Wojtal, Milewicz 2011 [II], s. 313 oraz Bejgier, Stanejko 

2010, s. 170). 

„Żaden przedmiot ochrony nie stanowi monolitu w zakresie miejsca występowania za-

grożeń. Są rejony o silnym skupieniu zdarzeń i są takie, w których zdarzenia występują 

sporadycznie, a niektóre rodzaje zagrożeń nie występują wcale. Dokładna lokalizacja 

zaistniałych przestępstw wykroczeń oraz innych zdarzeń stanowi podstawę do określe-

nia stopnia zagrożenia danego miejsca i podziału na strefy zagrożeń” (Bejgier, Stanejko 

2010, s. 171). 

Rozmieszczenie miejsc występowania zagrożeń często określane jest mianem geografii 

zagrożeń. 

Równie istotnym, jak miejsce, jest czas występowania zagrożeń. Powinien on być okre-

ślony, w miarę możliwości, precyzyjnie i z uwzględnieniem kryteriów dotyczących np. 

intensywności ruchu osobowego, czasu funkcjonowania obiektu czy zmianowości służ-

by. Przedziały czasowe analizy mogą obejmować okresy o różnej długości, np. pory roku, 

miesiące, tygodnie czy nawet określone godziny doby. 

Możliwość gromadzenia i przetwarzania danych o osobach leży poza prawnymi możli-

wościami działania pracowników ochrony. W praktyce, działania podmiotów świadczą-

cych usługi z zakresu ochrony mienia na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia, 
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mogą mieć wyłącznie charakter jawny i być podejmowane wyłącznie w trybie oficjalnym 

(Wojtal, Milewicz 2011 [II], s. 315 oraz Bejgier, Stanejko 2010, s. 172). 

Analizując tabelę 7.2 zauważyłeś zapewne, że zagrożenie zaborem gotówki lub kradzie-

żą pojawia się w obiektach przyporządkowanych w klasyfikacji do różnych kategorii. 

A jakie dobra najczęściej podlegają kradzieżom w obiektach podlegających ochronie?  

 Surowce, materiały przeznaczone do produkcji. 

 Wyprodukowane półprodukty i produkty finalne.  

 Wartości pieniężne lub inne przedmioty wartościowe. 

 Wyposażenie techniczne (maszyny, urządzenia, sprzęt, wyposażenie pomiesz-

czeń itp.). 

 Dokumenty, druki, pieczątki, przepustki, nośniki informacji itp. 

 Mienie pracowników i ewentualnie klientów (Wojtal, Milewicz 2011 [II], s. 400–

401). 

Powyższe wyliczenie nie stanowi zamkniętego katalogu dóbr podlegających kradzieży. 

Należy dodać, że niezależnie od jakości zastosowanego systemu bezpieczeństwa, praw-

dopodobieństwo zagrożenia kradzieżami będzie zawsze. 

A co najczęściej sprzyja kradzieżom? 

 „Brak właściwej dokumentacji systemu bezpieczeństwa albo jej mała przydat-

ność i sformalizowanie. 

 Rozbieżność między dokumentacją a rzeczywistym funkcjonowaniem zakładu. 

 Brak kontroli i nadzoru ze strony kierownictwa zakładu. 

 Niski poziom przygotowania specjalistycznego osób, zajmujących się problemami 

bezpieczeństwa. 

 Brak szkolenia zawodowego personelu i służby ochrony fizycznej. 

 Słabe zabezpieczenie mienia. 

 Niski poziom lub brak technicznego zabezpieczenia zakładu” (Wojtal, Milewicz 

2011 [II], s. 400–401). 

Zgodnie z art. 7, ust. 2 ustawy o ochronie osób i mienia jednym z podstawowych, począt-

kowych elementów struktury planu ochrony (o którym więcej dowiesz się w kolejnym 

module) jest analiza stanu potencjalnych zagrożeń i aktualnego stanu bezpieczeństwa 

jednostki. 

Jednym z obowiązków szefa ochrony w wewnętrznych służbach ochrony (często stoso-

wanym również w podmiotach komercyjnych) jest dokonywanie okresowych pisem-
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nych analiz i ocen stanu bezpieczeństwa jednostki. Dokument ten często nazywany jest 

analizą stanu ochrony jednostki. Analiza taka zwykle dokonywana jest 1 lub 2 razy w 

roku. Podstawowymi źródłami, używanymi do opracowania tej analizy, jest dokumenta-

cja prowadzona na terenie chronionego obiektu (m.in. wpisy w dzienniku zmia-

ny/książce służby, dzienniku wydarzeń, planie ochrony obiektu) oraz dokumentacja i 

dane pozyskane z przeprowadzonych na terenie obiektu kontroli. 

Co może znaleźć się w analizie stanu ochrony (bezpieczeństwa) obiektu? 

 „Rodzaj i liczba zaistniałych w obiekcie przestępstw, wykroczeń, naruszeń po-

rządku. 

 Liczba udaremnionych przypadków wymienionych zagrożeń oraz ilość odzyska-

nego mienia. 

 Uwagi osób kontrolujących działa-

nie systemu ochrony i sposoby eliminacji 

stwierdzonych uchybień. 

 Stan dyscypliny pracowników 

ochrony (liczba wykroczeń, fluktuacja 

kadr itp.). 

 Ocena systemu ochrony, a w tym: 

 skuteczność systemu 

ochrony, 

 stopień wyszkolenia 

pracowników, braki kadrowe, 

 braki w sprzęcie i 

wyposażeniu oraz ich wpływ na skutecz-

ność systemu ochrony, 

 szkolenie pracowni-

ków ochrony i jego efekty, 

 ogólna ocena bezpieczeństwa obiektu i kierunki jego doskonalenia, 

 problemy w funkcjonowaniu systemu ochrony wymagające pomocy ze 

strony przełożonych np. kierownika jednostki organizacyjnej, 

 propozycje zmian w funkcjonowaniu systemu ochrony obiektu” (Woj-

tal, Milewicz 2011 [II], s. 430–431). 

Podsumowanie 

 Analiza to odpowiednie zestawienie i opracowanie danych przez porównanie i 

wyciągnięcie wniosków na temat istoty zjawiska, jego rozwoju w przyszłości itp.; 

także: dokument, raport z tego opracowania. 
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 Analiza może mieć charakter statystyczny, opisowy, graficzny lub łączyć te ele-

menty. 

 Analiza stanu zagrożeń przedstawia ogólną i wszechstronną ocenę skuteczności 

funkcjonującego systemu ochrony oraz stanu bezpieczeństwa osób, mienia lub 

obiektów. Głównym celem analizy jest zbadanie stanu zagrożeń zaistniałych oraz 

potencjalnych. 

 Analiza zagrożeń powinna określać: strukturę zagrożeń i sposób ich zaistnienia, 

lokalizację wystąpienia zagrożeń, czas wystąpienia zagrożeń oraz w miarę moż-

liwości osoby, które mają związek z zagrożeniem. 

 Jednym z obowiązków szefa ochrony w wewnętrznych służbach ochrony (często 

stosowanym również w podmiotach komercyjnych) jest dokonywanie okreso-

wych pisemnych analiz i ocen stanu bezpieczeństwa jednostki. 
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