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Wprowadzenie 

Czym jest plan? Zajrzyjmy do słownika. 

Plan to jest to, co się zamierza zrobić: 

• szkic, układ czegoś; 

• pomniejszony rysunek odwzorowu-

jący jakiś nieduży obszar na pozio-

mej płaszczyźnie; 

• porządek zajęć lub czynności prze-

widzianych do wykonania 

(http://sjp.pwn.pl/slownik/2500835/plan). 

Pojęcie to ma wiele znaczeń. Czym zatem charakteryzuje się plan ochrony obiektu? Do-

wiesz się tego już za chwilę. W ostatnim module kursu Ochrona mienia zdobędziesz rów-

nież wiedzę na temat tego, jak: 

• scharakteryzować podstawowe zasady opracowywania i uzgadniania planu 

ochrony,  

• wskazać obiekty, dla których sporządzenie planu ochrony jest obligatoryjne,  

• zastosować przepisy prawne dotyczące sporządzania planu ochrony,  

• opisać strukturę planu ochrony obiektu,  

• opracować przykładowy plan obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie.  
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1. Plan ochrony obiektu – zagadnienia prawne 

Wiesz już, że są w naszym kraju obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej 

ochronie. Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ob-

szary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego 

państw, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa, podlegają ob-

owiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowied-

nie zabezpieczenie techniczne. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej 

ochronie, znajdujące się na terenie województwa, wpisane są do ewidencji prowadzonej 

przez wojewodów. 

Przypomnij sobie, kto jest odpowiedzialny za zapewnienie tym obiektom ochrony pod 

groźbą sankcji karnej. Pamiętasz? 

Tak, kierownik jednostki. Odpowiedzialny jest on również za to, by jednostka, którą za-

rządza, posiadała bardzo ważny, obligatoryjny dokument – plan ochrony. 

Kierownik jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami, obiektami i urządzeniami 

umieszczonymi w ewidencji prowadzonej przez wojewodę, albo upoważniona przez 

niego osoba, zobowiązany jest uzgadniać z właściwym terytorialnie komendantem woje-

wódzkim Policji plan ochrony tych obszarów, obiektów i urządzeń. 

W terminie najpóźniej 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia transportu podlegającego 

obowiązkowej ochronie, kierownik jednostki jest zobowiązany uzgodnić z komendantem 

wojewódzkim Policji, właściwym terytorialnie ze względu na miejsce rozpoczęcia trans-

portu, plan ochrony tego transportu.  

Artykuł 7 ust. 2 ustawy precyzuje, że plan ochrony powinien: 

• uwzględniać charakter produkcji lub rodzaj działalności jednostki, 

• zawierać analizę stanu potencjalnych zagrożeń i aktualnego stanu bezpieczeństwa 

jednostki, 

• podawać ocenę aktualnego stanu ochrony jednostki, 

• zawierać dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, a w tym: 

o stanu etatowego, 

o rodzaju oraz ilości uzbrojenia i wyposażenia, 

o sposobu zabezpieczenia broni i amunicji, 

• zawierać dane dotyczące rodzaju zabezpieczeń technicznych, 

• zawierać zasady organizacji i wykonywania ochrony jednostki. 
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W art. 8 ustawy o ochronie osób i mienia znajdujemy również bezpośredni zapis doty-

czący planu ochrony. Dotyczy on wytycznych dla wewnętrznych służb ochrony, które w 

szczególności: 

• zapewniają ochronę mienia w granicach chronionych obszarów i obiektów, 

• zapewniają ochronę ważnych urządzeń jednostki, znajdujących się poza gra-ni-

cami chronionych obszarów i obiektów, 

• konwojują mienie jednostki, 

• wykonują inne zadania wynikające z planu ochrony jednostki. 

Zgodnie z art. 11 natomiast właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji może 

nie wydać zezwolenia na utworzenie wewnętrznych służb ochrony, jeśli plan ochrony 

nie zawiera wszystkich określonych w ustawie, a wymienionych powyżej informacji. 

Jednym z elementów nadzoru prowadzonego przez komendanta głównego Policji nad 

działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, jest kontrola zgodno-

ści aktualnego stanu ochrony jednostki z planem ochrony. 

Jak wspomniano wcześniej, stronami uzgadniającymi plan ochrony obszaru obiektu, urzą-

dzenia czy transportu podlegającego obowiązkowej ochronie są: 

• komendant wojewódzki Policji, 

• kierownik jednostki. 

To, że kierownik jednostki jest stroną uzgadniającą plan ochrony nie oznacza, że jest rów-

nież jego twórcą. Zwykle zadanie to powierza się fachowcowi posiadającemu odpowied-

nie uprawnienia. Zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie osób i mienia, plan 

ochrony (jak również zmieniające go aneksy) może opracować jedynie osoba posiadająca 

licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia. Fakt ten powinien zostać odno-

towany na stronie tytułowej planu ochrony. W praktyce bardzo rzadko spotykane jest po-

siadanie licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia przez osobę, która jed-

nocześnie jest kierownikiem jednostki. 

Komendant wojewódzki Policji przy uzgadnianiu planu ochrony bierze pod uwagę poten-

cjalny stan zagrożenia jednostki oraz wymagania określone w obowiązujących przepisach 

prawa. 
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Uzgodnienie planu ochrony nie ma cha-

rakteru decyzji administracyjnej 

„Nie bez znaczenia, w kontekście planu 

ochrony, jest użycie przez ustawodawcę 

pojęcia uzgadniany, co wskazuje, że nie 

jest to czynność jednorazowa. (…) Proces 

ten poprzez prezentację własnych koncep-

cji, rozwiązań ochronnych i wymianę argu-

mentacji z obydwu stron ma doprowadzić 

do ustalenia stanowisk i uzgodnienia 

planu. (…) Formę wyrażenia swojego sta-

nowiska potwierdzającego fakt uzgodnie-

nia pozostawiono komendantowi woje-

wódzkiemu Policji. W praktyce komendant 

odpowiednim pismem informuje kierow-

nika jednostki o zakończeniu procesu uzgodnieniowego i uzgodnieniu planu ochrony” 

(Bejgier, Stanejko 2010, s. 139–140). 

Jak zatem podkreślono, uzgodnienie planu ochrony to nie czynność jednorazowa – ruty-

nowe przybicie pieczęci – lecz proces obejmujący m.in. analizę dokumentu liczącego nie-

jednokrotnie kilkadziesiąt stron.  

Odmowa uzgodnienia planu ochrony, inaczej niż uzgodnienie, następuje w drodze decyzji 

administracyjnej komendanta wojewódzkiego Policji. „Wszczęcie postępowania admini-

stracyjnego, z inicjatywy komendanta lub na wniosek kierownika jednostki, w kierunku 

odmowy uzgodnienia planu ochrony, powinno nastąpić tylko wtedy, kiedy zostaną wy-

czerpane wszystkie możliwości w procesie uzgadniania. Nieuzgodnienie planu ochrony 

musi wynikać z niespełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa 

oraz z uzasadnionych rażących uchybień proponowanej koncepcji ochrony, w wyniku 

czego m.in. istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego lub mienia, któ-

rego utrata, zniszczenie albo uszkodzenie może przynieść bezpośrednio lub pośrednio 

negatywne skutki dla funkcjonowania danej jednostki” (Bejgier, Stanejko 2010, s. 140). 

Od decyzji administracyjnej wydanej w postępowaniu w pierwszej instancji (komendant 

wojewódzki Policji) służy stronie odwołanie do organu wyższego stopnia (Komendant 

Główny Policji). 
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„Po rozpatrzeniu odwołania Komendant Główny Policji podejmuje decyzje o: 

• uchyleniu decyzji komendanta wojewódzkiego Policji i skierowaniu sprawy do po-

nownego rozpatrzenia, wskazując zagadnienia wymagające wyjaśnienia lub uzu-

pełnienia, 

• uchyleniu decyzji komendanta wojewódzkiego Policji i uzgodnieniu planu 

ochrony, 

• utrzymaniu w mocy decyzji komendanta wojewódzkiego Policji i odmowie uzgod-

nienia planu. 

Jeżeli sposób rozstrzygnięcia (decyzja) Komendanta Głównego Policji nie satysfakcjonuje 

kierownika jednostki, może zaskarżyć ją do Sądu Administracyjnego” (Bejgier, Stanejko 

2010, s. 140). 

Zapamiętaj! 

Obligatoryjny obowiązek tworzenia i uzgadniania planu ochrony dotyczy jedynie obsza-

rów, obiektów, urządzeń i transportów podlegających obowiązkowej ochronie.  

Tworzenie planów ochrony dla obszarów, obiektów czy urządzeń niepodlegających obo-

wiązkowej ochronie ma charakter fakultatywny. 

Zgodnie z par. 9 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 

roku w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komó-

rek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, dowódca ochrony specjalistycz-

nej uzbrojonej formacji ochronnej przedsiębiorcy jest obowiązany posiadać plan ochrony 

jednostki, obiektu lub urządzenia — opracowany przez jednostkę wojskową (lub wyciąg 

z tego planu). 

Podsumowanie 

• Obligatoryjny obowiązek tworzenia i uzgadniania planu ochrony dotyczy jedynie 

obszarów, obiektów, urządzeń i transportów podlegających obowiązkowej ochro-

nie. 

• Kierownik jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami, obiektami i urzą-

dzeniami umieszczonymi w ewidencji prowadzonej przez wojewodę, albo upo-

ważniona przez niego osoba, zobowiązany jest uzgadniać z właściwym terytorial-

nie komendantem wojewódzkim Policji plan ochrony tych obszarów, obiektów i 

urządzeń. 
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• Plan ochrony obszaru, obiektu, urządzenia czy transportu podlegającego obowiąz-

kowej ochronie może sporządzać jedynie osoba z licencją pracownika ochrony fi-

zycznej drugiego stopnia. 

• Plan ochrony obszaru, obiektu, urządzenia czy transportu podlegającego obowiąz-

kowej ochronie jest dokumentem, którego elementy zostały określone w art. 7 ust. 

2 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

• Odmowa uzgodnienia planu ochrony następuje w drodze decyzji administracyjnej 

komendanta wojewódzkiego Policji. Uzgodnienie planu ochrony nie ma charak-

teru decyzji administracyjnej. 

• Od odmownej decyzji administracyjnej komendanta wojewódzkiego Policji, doty-

czącej uzgodnienia planu ochrony, przysługuje odwołanie do organu wyższego 

szczebla – komendanta głównego Policji. 
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2. Plan ochrony obiektu – metodyka 

Znasz już prawne aspekty sporządzania planu ochrony. Teraz przyszedł czas, aby zapo-

znać się ze stroną praktyczną. W przygotowaniu tego rozdziału pomocna była wiedza za-

warta w Metodyce uzgadniania planów obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obo-

wiązkowej ochronie wydanej przez Komendę Główną Policji. Pamiętasz zapewne z pierw-

szego modułu kursu, że dokument ten nie ma rangi aktu prawnego, mimo to zawiera sze-

reg praktycznych wskazówek dotyczących omawianego zagadnienia.  

Bądź aktywny – zapoznaj się ze stroną: 

http://www.policja.pl/portal/pol/181/63036/METODYKA_UZGADNIANIA_PLA-

NOW_OCHRONY_OBSZAROW_OBIEK-

TOW_I_URZADZEN_PODLEGAJA-

CYCH_O.html.  

W Metodyce… poza szeregiem informacji 

praktycznych znajdziesz również wzór 

strony tytułowej i stron kolejnych (w for-

mie tabelarycznej) przykładowego planu 

ochrony. 

Posiłkując się zatem wspomnianym doku-

mentem, doprecyzujmy kolejne kwestie 

tego podrozdziału: 

• Klauzulę tajności nadaje osoba, 

która plan ochrony sporządza, czyli 

kierownik jednostki, dla którego 

plan jest tworzony, albo działająca z jego upoważnienia osoba, posiadająca licencję 

pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, kierując się przepisami prawa. 

• Policja podczas uzgadniania planu ochrony nie zmienia nadanej mu klauzuli tajno-

ści. 

• Komendant wojewódzki Policji uzgadnia dwa egzemplarze planu ochrony, po jed-

nym dla każdej ze stron. 

• Załączniki do planu ochrony stanowią jego integralną część, lecz nie wszystkie z 

nich podlegają uzgodnieniu. 

• Komendant wojewódzki Policji uzgadnia jedynie te załączniki, które bezpośrednio 

regulują kwestie związane z bezpośrednią ochroną fizyczną i zabezpieczeniem 
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technicznym. A zatem przedmiotem uzgodnienia nie powinny być np. instrukcje 

związane z: 

o zagrożeniem pożarowym,  

o awarią systemu informatycznego, 

o współpracą specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej z Państwową 

Strażą Pożarną bądź Strażą Gminną. 

• Kierownik jednostki może zaproponować ochronę obowiązkową, sprawowaną w 

oparciu o: 

o bezpośrednią ochronę fizyczną, 

o zabezpieczenie techniczne, 

o formę mieszaną (bezpośrednia ochrona fizyczna i zabezpieczenie tech-

niczne), w praktyce występującą najczęściej. 

• Ochrona fizyczna może być realizowana i składać się z: 

o wewnętrznej służby ochrony, 

o koncesjonowanego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą 

w zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadającego pozwolenie na broń 

na okaziciela, 

o formy mieszanej składającej się z WSO i koncesjonowanego przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i 

mienia, posiadającego pozwolenie na broń na okaziciela.  

• Bezpośredniej ochrony fizycznej nie może sprawować przedsiębiorca nieposiada-

jący statusu specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej (nawet, jeżeli zatrud-

nia pracowników posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej).  

• Policjant, który ocenia dane zawarte w planie ochrony, zobowiązany jest potwier-

dzić ich zgodność ze stanem faktycznym w obiekcie. Dokumentuje tę czynność w 

notatce służbowej i załącza do akt sprawy, po akceptacji przełożonego. 

• Zmiany w uzgodnionym planie ochrony powinny następować w formie aneksów, 

przy następujących zastrzeżeniach: 

o uzgodnieniu podlegają wszystkie elementy planu, które nie posiadają za-

pisu zwalniającego ich z uzgodnienia, 

o zmiana zapisu w planie powinna skutkować aneksowaniem całego roz-

działu, w nowej treści uwzględniającej zmianę, 

o plan ochrony może być zmieniany tylko dwoma aneksami – w przypadku 

konieczności wprowadzenia kolejnych zmian, powinny być one zawarte w 

nowym planie. 

Wiesz już, jak zgodnie z prawem stworzyć plan ochrony – teraz zapoznaj się szerzej z jego 

strukturą. Na strukturę składają się wszystkie wyszczególnione w art. 7 ust. 2 ustawy o 
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ochronie osób i mienia elementy oraz obowiązujące załączniki do planu ochrony w przy-

padku, gdy wymagają tego względy ochrony. Struktura ta wygląda następująco: 

1. Charakter produkcji lub rodzaj działalności jednostki. 

2. Analiza stanu potencjalnych zagrożeń i aktualnego stanu bezpieczeństwa jed-

nostki. 

3. Ocena aktualnego stanu ochrony jednostki. 

4. Dane dotyczące SUFO. 

5. Dane dotyczące rodzaju zabezpieczeń technicznych. 

6. Zasady organizacji i wykonywania ochrony jednostki. 

7. Stanowiące integralną część planu ochrony załączniki. 

Informacje zawarte poniżej pomogą Ci usystematyzować treści, które powinny znaleźć się 

w każdym z elementów struktury planu.  

Ad. 1 

W tej części umieszcza się głównie charakterystykę obiektu i jego otoczenia, czyli: 

• lokalizację oraz pełną nazwę obiektu, 

• dane osoby odpowiedzialnej z ramienia kierownika jednostki za stan ochrony na 

podległym obiekcie, 

• informację, czy przedsiębiorstwo jest jedno- czy wieloobiektowe, 

• informację o położeniu urządzenia podlegającego obowiązkowej ochronie, znajdu-

jącego się w otwartym terenie, jak np. rurociąg paliwowy, linia energetyczna, 

• położenie obiektu w układzie komunikacyjnym miasta (np. odległość od PKP, PKS, 

MPK, odległość od centrum, jednostki Policji i Straży Pożarnej), 

• opis sąsiedztwa – ukształtowanie terenu, orientacja stron świata, 

• informacje o ilości pracowników, zmianowości oraz orientacyjną ilość interesan-

tów i pojazdów w ciągu doby, 

• informację o dzierżawieniu, np. części obiektu innym podmiotom, 

• rodzaj działalności, np. zakład wydobywa surowce mineralne w postaci …, przed-

siębiorstwo prowadzi działalność polegającą na produkcji, magazynowaniu i dys-

trybucji następujących produktów…, 

• miejsce przechowywania materiałów niebezpiecznych (np. toksycznych, odurza-

jących, wybuchowych), 

• lokalizacje urządzeń, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagroże-

nie dla życia lub zdrowia ludzi i środowiska, albo spowodować może poważne 

straty materialne (np. rurociągi, ujęcia wody, linie telekomunikacyjne), 
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• informacje o gromadzonych lub przechowywanych środkach płatniczych i przed-

miotach wartościowych (lokalizacja, maksymalny limit wartości pieniężnych prze-

chowywanych w obiekcie), 

• rejony i działy produkcji specjalnej (nazwa działu, lokalizacja), 

• pomieszczenia, w których przechowywane są dokumenty lub urządzenia stano-

wiące tajemnicę prawnie chronioną (lokalizacja). 

Ad. 2 

Część ta powinna zawierać wszelkie informacje o potencjalnych zagrożeniach i aktualnym 

stanie bezpieczeństwa obiektu, w szczególności: 

• występujące zagrożenia obiektywne i subiektywne, 

• zdarzenia nadzwyczajne (obowią-

zek rejestracji wypadków, awarii, 

przestępstw, wykroczeń, użycia 

broni na okaziciela itp.), 

• przyczyny i źródła zaistniałych zda-

rzeń nadzwyczajnych – ich synte-

tyczny opis. 

Ad. 3 

W tej części z kolei należy podać synte-

tyczny opis dotychczasowej ochrony 

obiektu, czyli: 

• podstawę funkcjonowania dotych-

czasowej ochrony (numer, data), np. 

protokół powołania wewnętrznej 

służby ochrony lub umowę cywilno-prawną o świadczenie usług ochrony, 

• rodzaj zatrudnionej służby ochronnej (np. pracownicy WSO, SUFO, dozorcy), 

• rodzaj, dyslokacja, obsada i czas służby ochronnej, 

• rodzaj oraz ilość uzbrojenia i wyposażenia służby ochronnej, 

• lokalizację i rodzaj pomieszczeń służbowych ochrony, 

• rodzaj prowadzonej dokumentacji ochronnej, 

• wyniki pracy służb ochrony, z uwzględnieniem m.in. osób ujętych, wartości strat 

poniesionych przez zakład, wartości odzyskanego mienia, 

• ocenę zbiorczą dotychczasowego stanu ochrony jednostki w zakresie bezpośred-

niej ochrony fizycznej oraz zastosowanych zabezpieczeń technicznych. 
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Ad. 4 

W tej części należy umieścić: 

• rodzaj specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej: 

o wewnętrzna służba ochrony, 

o pracownicy ochrony przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadze-

nie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia i 

który posiada pozwolenie na broń na okaziciela, 

• stan etatowy pracowników ochrony, 

• rodzaj oraz liczbę egzemplarzy broni, 

• sposób zabezpieczenia broni i amunicji, 

• sposób zabezpieczenia stacji monitorowania alarmów, 

• rodzaj prowadzonej dokumentacji ochronnej. 

 

Ad. 5 

Ta część powinna zawierać informacje o rodzaju i umiejscowieniu zabezpieczeń technicz-

nych, czyli m.in.: 

• zapis o fakcie wykonania oraz konserwacji urządzeń zabezpieczenia technicznego 

przez przedsiębiorcę koncesjonowanego w zakresie usług ochrony osób i mienia 

w formie zabezpieczenia technicznego, 

• dane techniczne i lokalizacje zabezpieczeń budowlanych, mechanicznych i elektro-

nicznych, 

• dane o systemie sygnalizacji włamania i napadu, 

• informacje o systemie telewizji dozorowej, 

• dane o systemie kontroli dostępu, 

• dane o systemie transmisji danych. 

 

Ad. 6 

W tej części należy zawrzeć dane o systemie ochrony istniejącym w obiekcie, czyli m.in.: 

• rodzaj służby (np. posterunek stały, patrol, monitoring), 

• informację o dyslokacji służby, 

• zadania dla pracowników ochrony na poszczególnych rodzajach służby, 

• obsadę służby i czas jej pełnienia, 
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• uzbrojenie i wyposażenie pracowników ochrony, 

• podległość służbową oraz zadania dla szefa ochrony i dowódców zmian.  

 

Ad. 7 

W tym elemencie umieszcza się załączniki odpowiadające specyfice i potrzebom ochrony. 

Do załączników podlegających uzgodnieniu zaliczamy załączniki bezpośrednio związane 

z bezpieczeństwem chronionego obiektu, m. in.: 

• instrukcję ruchu osobowo-materiałowego, 

• instrukcję przechowywania kluczy, 

• instrukcję współpracy z Policją, gdy plan ochrony realizowany jest przez we-

wnętrzną służbę ochrony, 

• instrukcję konwojową (o ile występuje potrzeba konwojowania), 

• instrukcję postępowania w przypadkach szczególnych (np. napad, włamanie, pod-

łożenie ładunku wybuchowego, powodzi itp.), 

• instrukcję działania grup interwencyjnych i stacji monitorowania alarmów, 

• instrukcję współdziałania specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych 

sprawujących ochronę obiektu, w przypadku gdy obiekt jest chroniony przez dwa 

lub więcej podmiotów, 

• plany rozmieszczenia zastosowanego zabezpieczenia technicznego (w formie gra-

ficznej), 

• plany dyslokacji bezpośredniej ochrony fizycznej stałej (w formie graficznej), 

• tabele służby. 

 

Dodatkowo w formie załączników powinny być sporządzone: 

• mapka lokalizacji obiektu/szkic sytuacyjny, 

• wykazy podmiotów podnajmujących pomieszczenia (o ile takie występują). 

Do załączników niepodlegających uzgodnieniu zalicza się m in. załączniki dotyczące 

ochrony pożarowej, chemicznej, BHP, kasowo-skarbcowej.  

Załączniki do planu ochrony podlegające uzgodnieniu i podobnie jak plan, sporządzają je 

osoby legitymujące się licencją pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia. 
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Podsumowanie 

W miejsce podsumowania przeczytaj raz jeszcze treści niniejszego modułu i pamiętaj, że 

plan ochrony to dokument bardzo istotny, a jego sporządzenie wymaga dużej wiedzy i 

umiejętności. 
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