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Wprowadzenie 

Pracownicy ochrony osobistej wykonują zadania na rzecz bezpieczeństwa osób, których 

życie i zdrowie są szczególnie zagrożone. Przyczyn ich zwiększonego niebezpieczeństwa 

można poszukiwać w wielu czynnikach. Zapewne są nimi zajmowane pozycje społeczne 

i ekonomiczne, piastowane stanowiska służbowe oraz kontrowersje, które wywołują ich 

decyzje. Dodatkowo, wśród osób objętych ochroną, bardzo często znajdują się gwiazdy 

filmu i estrady, zabezpieczane przed „miłującym” ich tłumem fanów. Z uwagi na fakt, że 

ochronie podlegają najważniejsze egzystencjalne wartości, pracownicy ochrony osobi-

stej powinni posiadać gruntowną wiedzę i umiejętności radzenia sobie w trudnych, peł-

nych stresu sytuacjach. Należy pamiętać, że stres mija lub zostaje zminimalizowany 

wraz ze wzrostem wiedzy i praktycznych umiejętności. Efektywność działań ochronnych 

zwiększa się również, gdy poznajemy i przyswajamy sobie sprawdzone metody, a takty-

ki postępowania stają się oczywiste. Niemałe znaczenie mają również środki techniczne, 

będące w wyposażeniu pracowników ochrony. Broń palna oraz środki przymusu bezpo-

średniego, a także nowoczesne lokalizatory i środki komunikacji wpływają na zwiększe-

nie poziomu bezpieczeństwa osób objętych działaniami ochronnymi. Zatem wiedza po-

święcona tym zagadnieniom ma niebagatelne znaczenie i musi stanowić przedmiot nau-

czania osób pretendujących do miana pracownika ochrony osobistej. 

Informacje na temat wyposażenia i uzbrojenia pracowników ochrony osób oraz taktyk 

przeciwdziałania atakom, będące głównym wątkiem niniejszego modułu, wypływać bę-

dą z dwóch źródeł. Pierwszym z nich będą akty prawa obowiązującego w Polsce. Drugim 

– propozycje sformułowane przez autorów książek i podręczników z zakresu organizacji 

ochrony osobistej. Pamiętaj jednak, że prawo stanowi nieprzekraczalną granicę wszel-

kich czynności ochronnych, a jego obowiązywanie jest powszechne. Taktyki działań 

ochronnych muszą natomiast ulegać ciągłym transformacjom, opierającym się na kon-

kretnych doświadczeniach wielu pokoleń specjalistów oraz nadążać za dynamiką współ-

czesnych wyzwań i czyhających zagrożeń. Mając powyższe na uwadze, pamiętaj o praw-

nych aspektach wykonywania zawodu technika ochrony fizycznej osób i mienia oraz o 

sprawdzonych metodach i taktykach postępowania w obliczu nowych zagrożeń.  
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1. Wyposażenie oraz uzbrojenie pracowników ochrony osobistej 

Wyposażenie pracownika ochrony osobistej zależne jest w dużej mierze od okoliczności 

prowadzonych działań. To potencjalne zagrożenia decydują o konkretnych potrzebach 

dotyczących wyposażenia i uzbrojenia pracowników ochrony. 

Zacznijmy więc od elementów wyposażenia, 

które wydają się niezbędne do przeprowa-

dzenia ochrony osób. A zatem, właściwa or-

ganizacja ochrony osób wymaga zabezpie-

czenia systemu łączności. „Zadaniem tego 

systemu jest ułatwienie sprawnego i szybkie-

go komunikowania się między sobą poszcze-

gólnych ogniw łańcucha ochronnego. Od 

szybkiego przekazania i otrzymania informa-

cji zależy sprawny przebieg zabezpieczenia i 

jego skuteczność. Szybkie przesyłanie danych 

jest istotne wtedy, gdy sygnały o zagrożeniu i 

inne informacje należy przekazać jednocze-

śnie do kilku posterunków” (Kaczyński 2009, 

s. 42). 

Niezbędnym wyposażenie zabezpieczenia łączności są: 

 radiostacje (stacjonarne, indywidualne – nasobne), 

 telefony (stacjonarne, komórkowe, interkomy), 

 ekwipunek alarmowy (race, dymy, gwizdek itp.) (por. Kaczyński 2009, s. 50). 

Radiotelefony są najczęściej urządzeniami kamuflowanymi, czyli słuchawka oraz mikro-

fon połączone cienkim przewodem z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi ukryte są 

pod marynarką pracownika ochrony.  

Pamiętaj! 

Uzbrojeni w broń palną pracownicy ochrony wykonujący zadania ochrony osób w miej-

scach publicznych nie muszą występować w umundurowaniu lub ubiorze używanym 

przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną. Muszą jednak posiadać stosowne 

identyfikatory. 
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Ubiór używany przez pracowników ochrony osobistej dobierany jest na zasadzie do-

wolności. Najczęściej jest to jednak marynarka kamuflująca broń palną, środki łączności 

oraz środki przymusu bezpośredniego.  

Wskazane jest również posiadanie przez pracowników ochrony osobistej środków opa-

trunkowych. 

Pracowników ochrony osobistej można wyposażyć w środki przymusu bezpośredniego 

oraz broń palną, wraz z normatywem amunicji. Jednakże zakres ich stosowalności został 

znacznie ograniczony w stosunku do uprawnień pracowników realizujących czynności 

zawodowe w granicach chronionych obszarów i obiektów (zakres stosowalności środ-

ków ochrony fizycznej jest tematem VI modułu kursu). 

Podsumowanie 

Kierując się zasadą – co nie jest zabronione, jest dozwolone – można wyposażyć pra-

cowników ochrony we wszystkie niezakazane urządzenia i przedmioty, których ko-

nieczność posiadania wynika z charakteru prowadzonych działań zabezpieczających. 

Ważne jest jednak, aby ich posiadanie miało uzasadnienie praktyczne i – tym samym – 

przyczyniało się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa zarówno osób chronionych, jak i 

pracowników zabezpieczenia. Pracowników ochrony osobistej można zatem wyposażyć 

w środki: 

 łączności, 

 przymusu bezpośredniego, 

 transportu, 

 ochrony osobistej (np. kamizelkę kuloodporną), 

a także: 

 broń palną, 

 amunicję, 

 latarki, 

 wykrywacze metalu, 

 maski przeciwgazowe, 

 psy specjalne, 

 lusterka służące przeszukiwaniu pomieszczeń, 

 inne. 
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2. Taktyka ochrony osób w różnych obszarach, obiektach i sytuacjach 

Pracownicy ochrony osobistej zapewniają bezpieczeństwo najczęściej w obiektach za-

mieszkania oraz czasowego przebywania osób chronionych. Mogą to być zatem: 

 prywatne domy, 

 mieszkania, 

 hotele,  

 biura, 

 inne. 

Przybliżmy więc nieco taktykę postępowania pracowników ochrony prowadzących za-

bezpieczenie osób w powyższych obiektach, a następnie dokonajmy omówienia podsta-

wowych procedur ochrony w miejscach publicznych. 

Ochrona osób w miejscu ich zamieszkania 

W miejscu zamieszkania osoby chronionej istnieją najbardziej sprzyjające warunki wy-

korzystania różnorodnych technicznych środków zabezpieczeń (sygnalizacja alarmowa, 

przeciwpożarowa, zabezpieczenia mechaniczne itp.). Drogi dostępu do osoby chronionej 

powinny być zabezpieczone przez pracowników ochrony, pełniących całodobowy dyżur. 

Planując zabezpieczenie obiektu, w którym przebywa osoba chroniona, należy dokonać 

rozpoznania oraz opisać najbardziej charakterystyczne cechy obiektu, uwzględniając: 

 „położenie topograficzne obiektu – lokalizację, główne trasy, ulice, dojazdy ko-

munikację; 

 otoczenie zewnętrzne (bliższe) – teren należący do obiektu chronionego, parki, 

parkingi, przystanki, przeznaczenie terenu (dostęp, ogrodzenie bądź jego brak, 

oznakowanie – umowne lub rzeczywiste); 

 wnętrze – opis budynku z uwzględnieniem przeznaczenia, ciągów komunikacyj-

nych, szczegółowego określenia strefy »0«, miejsca pracy, miejsca zamieszkania; 

 teren przyległy (otoczenie zewnętrzne dalsze) – szczegółowy opis terenu, bu-

dynki place, ciągi ulic, ciągi komunikacyjne, sklepy” (Kaczyński 2009, s. 85–86). 

Zastanawiasz się, czym jest strefa „0”. Oto odpowiedź: 

Jest to zamknięta strefa wokół osoby chronionej, w której przeprowadzono kontrolę 

pirotechniczno-radiologiczną i która pozostaje pod stałą ochroną (o rozmiarach, lokali-

zacji uzależnionych od okoliczności, czasu i miejsca). Dostęp do tej strefy mają jedynie 

agenci ochrony osoby poddanej procedurom bezpieczeństwa.  
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Przyjrzyj się rysunkowi 4.1 i porównaj go z przedstawioną powyżej charakterystyką 

zabezpieczenia obiektu. Rysunek pozwoli na wizualizację zabezpieczanego obiektu (re-

zydencji). 

Rysunek 4.1. Charakterystyka położenia obiektu 

 
Źródło: opracowanie własne wykonawcy na podstawie Kaczyński 2009, s. 86 

Zabezpieczenie ochrony w obiekcie stałym powinno sprowadzać się do: 

 „zabezpieczenia dróg dojścia i wstępu przez utworzenie odpowiednich blokad, 

 wyznaczenie miejsca bezpiecznego i tras ewakuacji, 

 sprawdzenie obiektu pod względem obecności urządzeń wybuchowych oraz 

możliwości dokonania inwigilacji,  

 ustalenia zasad kontroli dostępu gości, personelu, obsługi i innych osób” (Ka-

czyński 2009, s. 86–87). 

Na szczególne wyjaśnienie zasługuje pojęcie miejsca bezpiecznego. Miejsce to stanowi 

część terenu obiektu, do którego – w sytuacji np. wtargnięcia intruza – można przemie-

ścić osobę chroniona. „Miejsce to powinno spełniać następujące warunki: 
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 jest łatwo i szybko dostępne, 

 umożliwia prowadzenie ochrony za pomocą walki (odpieranie ataku), 

 pozwala na zapewnienie łączności z jednostką policji, możliwość szybkiego doj-

ścia do trasy ewakuacyjnej, możliwość przetrwania do przybycia posiłków, czyli 

zapas wody pitnej, apteczka z lekarstwami itp.)” (Kaczyński 2009, s. 87). 

Pamiętaj! 

Do ochrony obiektu (rezydencji) powinno się wykorzystać zarówno techniczne środki 

zabezpieczeń, jak i fizyczną ochronę. 

Podczas ochrony osób w miejscach ich zamieszkania należy utworzyć – wspominane już 

w module III – pierścienie bezpieczeństwa, które powinny składać się na: 

 strefę ochrony zewnętrznej, 

 strefę ochrony wewnętrznej, 

 ochronę osobistą. 

Pierwsza ze stref (ochrona zewnętrzna) obejmuje elementy architektoniczno-

budowlane oraz zabezpieczenia techniczne, utrudniające lub wręcz uniemożliwiające 

wejście osób nieuprawnionych do strefy wewnętrznej. Do wspomnianych elementów 

zabezpieczeń zaliczyć można: ogrodzenia, bramy, mury, ale także systemy alarmowe, 

monitoring wizyjny itp. Drugą strefę (ochrony wewnętrznej) wyznaczają ściany budyn-

ku, w którym zamieszkuje osoba chroniona. W strefie tej powinna znajdować się rów-

nież ochrona fizyczna. Trzecia strefa (ochrona osobista) stanowi natomiast bezpośred-

nią ochronę i ostatnią przeszkodę uniemożliwiającą atak na osobę chronioną. 

 Zastanów się, jaka powinna być zorganizowana ochrona osób przebywających w 

hotelach czy też miejscu pracy. Jeśli masz wątpliwości, zapoznaj się z poniższymi, 

praktycznymi wskazówkami (por. Enerlich, Wojtal, Milewicz 2003, s. 526–527). 

Podobnie jak w przypadku ochrony osób w ich miejscach stałego zamieszkania, tak i w 

hotelach – miejscach czasowego przebywania, konieczne jest wyznaczenie przynajm-

niej trzech stref ochronnych, tzw. pierścieni bezpieczeństwa. Pierścienie te, oczywiście 

obejmują inne strefy niż w przypadku ochrony rezydencji. A zatem jakie? 

Pierścień wewnętrzny to przeważnie pokój, apartament lub całe piętro zajmowane 

przez osobę chronioną. Pierścień ten powinien „lekko nachodzić” na pierścień środkowy 

i obejmować sąsiednie pokoje hotelowe lub piętra budynku. Pierścień ten powinni zaj-

mować współpracownicy osoby chronionej oraz pracownicy ochrony. Do pokoju (apar-

tamentu) osoby chronionej powinni mieć dostęp wyłącznie: 
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 jej współpracownicy, 

 skontrolowani i zaproszeni goście, 

 pracownicy personelu hotelowego w asyście pracowników ochrony, 

 pracownicy ochrony. 

Pierścień środkowy to rejon bezpośrednio poza pierścieniem wewnętrznym, czyli roz-

ciągający się poza piętrem hotelowym lub pokojami przyległymi do apartamentu osoby 

chronionej.  

Pierścień zewnętrzny to hol hotelowy lub teren otaczający budynek hotelu. W pier-

ścieniu zewnętrznym może dojść do połączenia sił i środków stałej ochrony hotelu i pra-

cowników ochrony osobistej. 

Podobnie, w celu skutecznej ochrony osób w miejscach ich pracy, należy zastosować 

również pierścienie bezpieczeństwa, na które składają się: 

 Strefa wewnętrzna – to nic innego jak pomieszczenie zajmowane przez osobę 

chronioną. Teren ten jest zabezpieczany przez pracowników ochrony, którzy 

kontrolują wszystkie drogi dojścia do osoby ochranianej. Dostęp do osoby chro-

nionej mają wyłącznie pracownicy ochrony oraz zaproszeni i skontrolowani go-

ście. 

 Strefa środkowa – obejmuje pomieszczenia sąsiadujące z pomieszczeniem zaj-

mowanym przez osobę chronioną. 

 Strefa zewnętrzna – to przeważnie hol biurowca, gdzie usytuowane są wejścia do 

wind lub/i schody prowadzące do pomieszczeń osoby chronionej. 

Praktyczne wskazówki 

Osoby posiadające prawo przebywania w wyróżnionych pierścieniach bezpieczeństwa 

powinny być odpowiednio oznakowane (identyfikatory) i skontrolowane, zanim uzyska-

ją dostęp do poszczególnych stref. Aby ułatwić realizację tych czynności należy: 

 „wprowadzić karty identyfikacyjne ze zdjęciem dla osób zatrudnionych w danym 

budynku, 

 wprowadzić całodobowy dyżur pracownika ochrony przy wejściu do budynku, 

 zobowiązać pracowników ochrony do meldowania o wszelkich podejrzanych 

osobach, pakunkach lub parkujących w najbliższym otoczeniu pojazdach, 

 ustalić zasady współdziałania z Policją w sytuacjach zagrożenia – ustalić możli-

wość korzystania z zapasowych wejść lub wyjść, 

 prowadzić okresowe rozpoznanie obiektu i systemu ochrony w celu oceny stop-

nia jego bezpieczeństwa” (Enerlich, Wojtal, Milewicz 2003, s. 527). 



 

 

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 

Organizacja ochrony osób 

9 
 

Wiesz już, jak powinna być zorganizowana ochrona osób w miejscach ich zamieszkania, 

czasowego przebywania i pracy. Zastanówmy się teraz, jak zabezpieczyć osobę chronio-

ną podczas przemieszczania się jej po publicznych ulicach. Zadanie to jest o wiele trud-

niejsze niż ochrona w obiektach stałych! Zapoznaj się więc z ogólnymi zasadami organi-

zacji takiego przedsięwzięcia.  

Organizator ochrony osoby przemieszczającej się po ulicach powinien: 

 „planować różne trasy, w różnych porach dnia i godzinach oraz zmieniać je w 

nieregularnych odstępach czasu – w przypadku stałych przedsięwzięć, np. spo-

żywanie posiłków w pobliskich restauracjach; 

 uwzględniając specyficzne wymagania osoby chronionej, przy jednoczesnym za-

pewnieniu niezbędnej ochrony, np. gdy podczas spaceru osoba ochraniana chce 

odbyć intymną rozmowę z kimś bliskim – należy zwiększyć odległość między 

pracownikiem ochrony a osobą ochranianą; 

 wprowadzić dodatkowych pracowników ochrony, którzy zajmą pozycję przed, za 

i po bokach szyku ochronnego oraz poruszają się 15–20 m przed szykiem, 

 wyznaczyć pracowników ochrony, którzy będą się przemieszczali równolegle do 

szyku, ale po przeciwnej stronie ulicy; ich zadaniem jest obserwacja okien i da-

chów budynków będących w bezpośredniej bliskości osoby ochranianej; sposób 

ten jest bardzo skuteczny i mniej zwraca uwagę niż prowadzenie obserwacji z tej 

samej strony ulicy, po której porusza się osoba ochraniana; wyjątek stanowią 

szerokie ulice z wielopasmowymi jezdniami; 

 wyznaczyć samochód towarzyszący, który będzie się poruszał za szykiem w od-

ległości 30–40 m; może on być wykorzystany do szybkiej ewakuacji osoby ochra-

nianej na wypadek zagrożenia lub zranienia w czasie ataku; pracownicy ochrony 

w samochodzie stanowią rezerwę sił ochraniających” (Enerlich, Wojtal, Milewicz 

2003, s. 528). 

Praktyczne wskazówki 

Organizując ochronę osób podczas pieszego przemieszczania się ulicami, należy: 

 Zminimalizować przypadki przechodzenia przez teren odkryty, nieoświetlony i 

szczególnie zagrożony. 

 Korzystać z ciągów komunikacyjnych często uczęszczanych i patrolowanych 

przez Policję lub straż miejską. 

 Zachowywać bezpieczną odległość od mrocznych bram, klatek schodowych i in-

nych miejsc ewentualnego ukrycia się sprawców ataku. 
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 Zmieniać trasy przemarszu. Regularność ich prowadzenia pozwala na przygoto-

wanie skutecznego zamachu. 

 Być gotowym na błyskawiczną interwencję oraz alarmowanie odpowiednich 

służb ratunkowych. 

 Utrzymywać łączność z grupą wsparcia i innymi formacjami odpowiedzialnymi 

za bezpieczeństwo w miejscach publicznych (por. Enerlich, Wojtal, Milewicz 

2003, s. 528). 

Zastanówmy się jeszcze nad taktyką ochrony podczas przejść klatkami schodowymi i 

przejazdów windą.  

W wypadku, gdy osoba ochraniana poruszać się będzie po schodach, należy: 

 rozmieścić pracowników ochrony po bokach i na górze klatki schodowej, 

 wysłać pracownika rozpoznania przed osobą chronioną, 

 dbać o to, aby nikt nie znalazł się w linii równoległej do osoby ochranianej, 

 umieścić pracowników ochrony u podstaw schodów, aby zamknąć dostęp do 

osoby chronionej od tyłu, 

 utrzymać 360° pokrycie klatki schodowej (Drozd, Borowicz 2006, s. 80–82). 

Praktyczne wskazówki 

 Na klatce schodowej: 

- osoba ochraniana powinna poruszać się w klatce schodowej wzdłuż ściany 

(nie od strony poręczy), 

- jeśli to możliwe, należy wstrzymać ruch na klatce schodowej, 

- drzwi, wejścia i wyjścia na korytarz powinny być wcześniej sprawdzone i za-

bezpieczone. 

 W windzie: 

- należy sprawdzić wcześniej pomieszczenie windy i jej szyb, 

- osoba chroniona powinna przemieszczać się windą tylko w obecności pracow-

ników ochrony, którzy osłaniają osobę od strony drzwi kabiny, 

- pierwszy do windy wchodzi pracownik ochrony, 

- pierwszy windę opuszcza pracownik rozpoznania. 

Podsumowanie 

W przypadku ochrony stacjonarnej – niezależnie od rodzaju obiektu, w którym przeby-

wa osoba chroniona – należy utworzyć trzy pierścienie bezpieczeństwa: zewnętrzny, 

środkowy i wewnętrzny. 
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Uwagi końcowe 

Oczywiście, nie sposób opisać i zinterpretować wszystkich miejsc, sytuacji i okoliczności, 

w których może być prowadzona ochrona osobista. Ogólne jej zasady są wspólne 

wszystkim czynnościom ochronnym. Również ich cel jest taki sam – zapewnienie bez-

pieczeństwa osoby chronionej. Zapoznanie się z literaturą obowiązkową pozwoli na roz-

szerzenie wiadomości uzyskanych w oparciu o niniejszy moduł kursu.  
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