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Wprowadzenie 

Ochrona osób realizowana jest w różnych 

okolicznościach, miejscach oraz za pomo-

cą wielu środków technicznych. Jednym z 

nich jest samochód. W niniejszym module 

kursu, zajmiemy się omówieniem ochrony 

osób prowadzonej w trakcie przejazdu 

samochodem. Już na wstępie należy pod-

kreślić, że pracownicy zatrudnieni w ko-

mercyjnych strukturach ochronnych nie 

posiadają uprawnień, z których mogą ko-

rzystać funkcjonariusze służb należących 

do struktur rządowych (np. Policja, Biuro Ochrony Rządu). Podobnie samochody uży-

wane do ochrony osobistej nie są pojazdami uprzywilejowanymi, a poruszanie się nimi 

wymaga bezwzględnego stosowania przepisów ruchu drogowego – przepisów właści-

wych wszystkim innym pojazdom cywilnym. Stąd też specyfika działań ochronnych re-

alizowanych samochodami wymaga zaangażowania odmiennych metod oraz algoryt-

mów postępowania zarówno w sytuacjach typowych, jak i wzmożonego zagrożenia. 

Moduł V „Taktyka działań ochronnych przy użyciu pojazdów” składać się będzie z trzech 

rozdziałów. Każdy z nich opierać się będzie na wiedzy uzyskanej wyłącznie z badań lite-

raturowych, gdyż tematyka ta nie jest regulowana bezpośrednio przepisami obowiązu-

jącego prawa. Treści zawarte w niniejszym module będą zatem rezultatem wieloletnich 

doświadczeń i przemyśleń niekwestionowanych autorytetów – ludzi nie tylko uważają-

cych się za ekspertów, lecz również za nich powszechnie uznawanych. 
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1. Charakterystyka kolumny samochodowej 

Na wstępie zastanówmy się, czym są samochodowe kolumny ochronne, i z jakich pojaz-

dów się one składają. 

A zatem: 

„Samochodowe kolumny ochronne stosuje się, aby szybko i bezpiecznie przemieścić 

osobę ochranianą z jednego miejsca w drugie, zapewniając bezpieczeństwo w newral-

gicznych miejscach na trasie. Prawidłowe zabezpieczenie polega na utworzeniu strefy 

ochronnej podczas jazdy kolumny samochodów przez odpowiednie ustawienie pojaz-

dów: eskortującego, poprzedzającego, prowadzącego, zapasowego itd.”(Bejgier, Stanejko 

2010, s. 255). 

Przypomnij sobie, jak chronione były osoby w rezydencjach, miejscach pracy czy też 

przemieszczające się w miejscach publicznych. Pamiętasz? 

Tak, masz rację, we wszystkich sytuacjach tworzone były pierścienie bezpieczeństwa. 

Zastanówmy się wspólnie, czy w przypadku ochrony osób przemieszczających się samo-

chodami taka taktyka jest możliwa. 

W tym przypadku odpowiedź brzmi: nie. 

„Podczas jazdy samochodem nie ma możliwości zorganizowania klasycznych pierścieni 

(stref) ochronnych. Teoretycznie – pomimo wysokich kosztów takiej operacji – można 

zabezpieczyć chroniony pojazd z przodu i z tyłu kolumny, wyznaczając strefy odpowie-

dzialności poszczególnych pracowników ochrony pracujących w tym zabezpieczeniu. 

Natomiast po bokach ochrona taka w każdym przypadku będzie osłabiona. Trzeba się 

więc liczyć z możliwością dokonania zamachu właśnie z boku kolumny, gdzie osobę 

chronią jedynie drzwi samochodu” (Bejger, Stanejko 2010, s. 255). 

Praktyczna rada: 

Jeśli pozwalają na to posiadane środki finansowe, należy dążyć do jak największej liczby 

pojazdów użytych w kolumnie samochodowej chronionej osoby. Użycie tylko jednego 

pojazdu, w którym podróżuje osoba chroniona, nie zapewnia w sposób należyty jej bez-

pieczeństwa. Minimum stanowią dwa pojazdy, z których jeden pełni rolę samochodu 

prowadzącego. 

Każde zwiększenie liczby pojazdów powoduje wzrost bezpieczeństwa osoby chro-

nionej! 
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W przytoczonym na wstępie wyjaśnieniu samochodowej kolumny ochronnej dostrze-

głeś zapewne, że kolumna ta powinna składać się z pojazdów pełniących różne funkcje 

ochronne. Ale czy pojazdy te powinny się różnić od siebie? 

Nie. „Wszystkie one powinny być tej samej klasy, o podobnym, nie rzucającym się w 

oczy wyglądzie, wyposażone w środki łączności i urządzenia zabezpieczające, uchwyty 

na broń itp.” (Bejger, Stanejko 2010, s. 256). 

Powinny mieć również podobną moc silnika, zwrotność, przyspieszenie itp. Idealnym 

byłoby użycie w kolumnie samochodowej pojazdów tej samej marki, modelu i koloru. 

W zależności od lokalizacji i pełnionej funkcji, pojazdy uczestniczące w kolumnie można 

podzielić na: 

 samochód osoby ochranianej (główny), 

 samochód eskortujący, 

 samochód poprzedzający. 

Przedstawmy teraz skład, wyposażenie oraz znaczenie każdego z nich w kolumnie po-

jazdów ochronnych. 

Obsadę samochodu osoby ochranianej stanowią: 

 osoba ochraniana i ludzie jej towarzyszący (tylna kanapa pojazdu), 

 kierowca, 

 dowódca ochrony (siedzenie obok kierowcy). 

Samochód osoby ochranianej stanowi odpowiednik wewnętrznego pierścienia zabez-

pieczającego. „Do przewozu osoby ochranianej używa się głównie samochodów nie-

oznakowanych…” I dalej: „Bez względu na okoliczności samochód do przewozu osoby 

ochranianej powinien być pojazdem zamkniętym, co zapewnia przede wszystkim osłonę 

przed wystrzelonymi pociskami i rzucanymi przedmiotami, a także w razie wypadku 

samochodowego. Zamknięcie daje też pasażerom osłonę wizualną” (Kaczyński 2009, 

s. 96). 

Z uwagi na duże znaczenie pojazdu głównego, spójrzmy, czym zdaniem J. Kaczyńskiego 

powinien się on charakteryzować: 

 jednostka napędowa o dużej mocy, 

 wysoka niezawodność mechaniczna oraz odpowiednie gabaryty, 

 koła z systemem samouzupełniania się powietrza, 

 hamulce tarczowe na wszystkie koła, 
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 system łączności radiowej i satelitarnej GPS, 

 obrotowy fotel na miejscu obok kierowcy (zalecane), 

 większe lusterka boczne i środkowe, 

 sprzęt ochronny przed środkami toksycznymi, maski przeciwgazowe (najlepiej 

ucieczkowe), przeciwchemiczne fartuchy ochronne, 

 pasy bezpieczeństwa (na wszystkich miejscach), poduszki powietrzne, gaśnica, 

apteczka, podstawowy sprzęt pierwszej pomocy medycznej, 

 sprzęt specjalny – nożyce do cięcia drutu, łopatka – tzw. saperka, reflektory 

oświetleniowe itp. (por. Kaczyński 2009, s. 97). 

Dodatkowo, zaleca się, aby samochód przewożący osoby chronione był opancerzony i 

posiadał kuloodporne szyby. 

Pozostałe informacje dotyczące zalecanego wyposażenia technicznego pojazdu główne-

go uzyskasz, zapoznając się z literaturą obowiązkową zamieszczoną w bibliografii ni-

niejszego modułu. 

Obsadę samochodu eskortującego stanowią: 

 kierowca, 

 pracownicy ochrony (od dwóch do czterech). 

Samochód eskortujący stanowi odpowiednik wewnętrznego pierścienia zabezpiecza-

jącego. „Porusza się on za samochodem osoby ochranianej, wysunięty względem niego o 

pół szerokości pojazdu w lewo. Takie jego usytuowanie zapewnia dobrą widoczność 

przed samochodem eskortowanym i zmusza pojazdy wyprzedzające do zatoczenia 

większego łuku, a nadjeżdżające z przeciwka – do »odbicia« w prawo” (Drozd, Borowicz 

2006, s. 89). 

Głównym zadaniem zespołu ochronnego znajdującego się w pojeździe eskortującym jest 

z jednej strony prowadzenie działań zapobiegawczych, z drugiej zaś interweniowanie w 

sytuacji ataku na pojazd główny. Samochód eskortujący może również pełnić funkcję 

pojazdu zapasowego, jeśli ulegnie on wyeliminowaniu w wyniku awarii lub ataku. Sa-

mochód eskortujący powinien posiadać podobną charakterystykę jak pojazd główny, 

wzbogaconą wzmocnioną konstrukcją niezbędną do ewentualnego taranowania. 

Obsadę samochodu poprzedzającego stanowią: 

 kierowca, 

 pracownicy ochrony (od trzech do czterech). 
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Samochód eskortujący porusza się przed pojazdem głównym i stanowi odpowiednik 

strefy zewnętrznej. Pełni on zatem rolę samochodu prowadzącego kolumnę ochronną. 

Dyktuje on również: 

 prędkość przemieszczania się kolumny, 

 zmianę kierunku jazdy, 

 zajmowany pas ruchu itp. 

Podsumowanie 

Ochronna kolumna pojazdów to zwarty szyk poruszających się w niewielkiej odległości 

od siebie samochodów, stanowiących barierę zabezpieczającą osobę chronioną. Wiel-

kość i skład kolumny uzależnione są od zagrożeń czyhających na osobę chronioną oraz 

jej życzeń czy też rangi. Ochronną kolumnę samochodową tworzą: obligatoryjnie – sa-

mochód główny oraz fakultatywnie – samochód eskortujący i poprzedzający. 
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2. Zadania i obowiązki poszczególnych pracowników ochrony osobistej prze-

mieszczających się w kawalkadzie samochodowej 

Wiesz już, jakich pojazdów należy używać, tworząc samochodową kolumnę ochronną, 

oraz jaki jest jej skład osobowy. Dowiesz się teraz, jakie zadania pełnią poszczególni 

pracownicy ochrony oraz kierowcy. Zacznijmy od kierowców samochodowej kolumny 

ochronnej. 

Zastanawiasz się, jakie umiejętności powinien posiadać kierowca? Czy prawo jazdy wy-

starczy? 

Oczywiście, że nie. Zwykłe prawo jazdy stanowi warunek konieczny użytkowania samo-

chodu, jednakże jest to warunek niewystarczający. A zatem: 

Kierowcy samochodów kolumny ochronnej powinni być w pełni przeszkolonymi 

członkami grupy ochronnej. Nieprzeszkolony lub źle przeszkolony kierowca nie jest w 

stanie skutecznie reagować na zaistniałe zagrożenia, może więc nie tylko wykonać za-

danie nieprawidłowo, lecz także narazić na niebezpieczeństwo osobę chronioną oraz 

pracowników ją zabezpieczających. 

Przykładowe umiejętności kierowcy samochodowej kolumny ochronnej: 

 „posługiwanie się różnego rodzaju bronią (…); 

 znajomość mechaniki samochodowej i napraw awaryjnych, co pozwala na szyb-

kie rozpoznanie i ewentualne naprawienie niewielkiej awarii samochodu w cza-

sie przejazdu oraz dokonanie ogólnej oceny stanu technicznego samochodu 

(ewentualne przeróbki, zakłócenia pracy silnika, wyposażenie); 

 znajomość taktyki ochrony bezpośredniej, aby zastąpić agentów ochrony bezpo-

średniej (zasada wymienności); 

 posługiwanie się środkami łączności” (por. Kaczyński 2009, s. 89–90). 

Kierowca samochodowej kolumny ochronnej powinien zatem ukończyć stosowny kurs z 

zakresu taktyki ochronnego prowadzenia pojazdów. Powinien również poznać zasady: 

 bezpiecznej ewakuacji, 

 postępowania w sytuacji kolizji drogowej, 

 hamowania awaryjnego, 

 techniki taranowania, omijania, zawracania itp. 

Podstawowe obowiązki pracowników ochrony w kolumnie samochodowej to między 

innymi: 
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 dowódca ochrony: 

- osłona i ewakuacja osoby chronionej, 

- nadzorowanie wejścia i wyjścia z samochodu osoby chronionej, 

- kontrola zamków w drzwiach samochodu głównego (sprawdzenie, czy 

nikt nie próbował otworzyć drzwi), 

- utrzymywanie stałą łączność z pojazdami ochrony oraz z centrum dowo-

dzenia, 

 pracownik ochrony siedzący obok kierowcy samochodu eskortującego: 

- podejmowanie decyzji związanych z przemieszczaniem się kolumny: 

 prędkość jazdy, 

 komendy zmiany pasów ruchu, 

 wykonywanie manewrów ochronnych, 

 użycie broni, 

- utrzymywanie łączności z centrum dowodzenia i pojazdami ochrony, 

 pracownik ochrony siedzący obok kierowcy samochodu poprzedzającego: 

- zapewnienie zabezpieczenia kolumny z przodu, 

- osłona samochodu głównego podczas postoju, 

 pracownicy ochrony samochodu poprzedzającego zajmujący miejsca na 

tylnym siedzeniu: 

- obserwacja terenu, który został im powierzony – strefy odpowiedzialno-

ści, 

- utrzymywanie łączności z dowódcą, 

 pracownicy ochrony samochodu eskortującego zajmujący miejsca na tyl-

nym siedzeniu: 

- zapewnienie bezpieczeństwa z lewej i prawej strony oraz od tyłu, 

- osłanianie samochodu głównego podczas postoju, 

- tworzenie szyku ochronnego podczas wyprowadzania z samochodu osoby 

ochranianej (por. Kowalski 2000, s. 469 oraz Enerlich, Wojtal, Milewicz 

2003, s. 536) 

Omówiliśmy już główne zadania i obowiązki pracowników tworzących potencjał oso-

bowy samochodowej kolumny ochronnej. Przejdźmy teraz do określenia stref odpowie-

dzialności poszczególnych pracowników ochrony za bezpieczeństwo osoby ochranianej. 

Jako przykład niech posłuży kawalkada składająca się z trzech pojazdów: samochodu 

głównego oraz eskortującego i poprzedzającego. 

Należy również wyjaśnić, że poniższe dane dotyczące obszaru odpowiedzialności po-

szczególnych pracowników ochrony wyznaczone będą tzw. metodą zegarową, czyli 
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układem wskazówek na tarczy zegara (godzina 1200 oznacza kierunek jazdy samocho-

du). I tak przykładowy obszar odpowiedzialności wygląda następująco: 

 kierowcy samochodu poprzedzającego – od 900 do 200, 

 pracownik ochrony siedzący obok kierowcy samochodu poprzedzającego – od 

1000 do 300, 

 dowódca ochrony – od 1000 do 300, 

 kierowca samochodu głównego – od 900 do 200, 

 kierowca samochodu eskortującego – od 900 do 200, 

 pracownik ochrony siedzący obok kierowcy samochodu eskortującego – od 1100 

do 300, 

 pracownik ochrony siedzący z tyłu z prawej strony samochodu poprzedzającego 

lub eskortującego – od 300 do 500, 

 pracownik ochrony siedzący z tyłu z lewej strony samochodu poprzedzającego 

lub eskortującego – od 700 do 900, 

 pracownik siedzący z tyłu pomiędzy dwoma pozostałymi (jeżeli występuje) – od 

500 do 700 (Kowalski 2000, s. 471). 

Podsumowanie 

Zadania poszczególnych pracowników ochrony przemieszczających się samochodową 

kolumną ochronną są zróżnicowane i zależą od funkcji, jaką pełnią oni w zespole 

ochronnym. Obszar odpowiedzialności pracowników ochrony powinien być również 

ściśle określony. Najlepszym sposobem wyznaczenia stref odpowiedzialności jest sko-

rzystanie z tzw. metody zegarowej. Służy ona nie tylko do wyznaczenia stref odpowie-

dzialności, ale również do sygnalizowania miejsca, z którego zbliża się zagrożenie. 
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3. Zasady postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych 

Omówienie kwestii zasad postępowania w sytuacjach wzmożonego zagrożenia osoby 

chronionej przemieszczającej się w samochodowej kolumnie zacznijmy od określenia 

najważniejszych reguł. Należą do nich: 

 „niepodzielność kolumny – działania ochronne muszą być prowadzone w sposób 

zapewniający przejazd kolumny w pełnym składzie przez całą zaplanowaną tra-

sę; 

 znajomość trasy przejazdu – każdy kierowca musi znać dokładnie główną i alter-

natywną trasę przejazdu; 

 znajomość lokalizacji bezpiecznych miejsc i szpitali na trasie przejazdu; 

 współpraca kierowcy limuzyny i kierowców pojazdów ochronnych i wzajemne 

blokowanie podczas wykonywania manewrów skrętów, wyjazdów i przejazdów 

oraz zabezpieczenie zatrzymań; 

 przejazd kolumny odbywa się w sposób planowy z umiarkowaną prędkością; 

 w sytuacjach zagrożenia kierowca samochodu eskortującego reaguje stosownie 

do sytuacji, pamiętając o tym, że zawsze podąża za limuzyną” (Bejger, Stanejko 

2010, s. 258). 

„Przykłady najczęściej popełnianych błędów podczas jazdy w kolumnie to: 

 źle przygotowany i niesprawdzony pojazd, 

 rutyna – często związana z monotonią jazdy, 

 nieznajomość trasy i planu przejazdu, 

 słabe przygotowanie kierowcy, 

 brak reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu, 

 niezachowanie czujności, 

 nieprzestrzeganie zasad jazdy ochronnej, 

 w momencie zagrożenia reagowanie odruchowe, ale nie ofensywne” (Bejgier, 

Stanejko 2010, s. 258). 

Pamiętaj! 

Przejazd osoby chronionej samochodową kolumną narażony jest na wiele różnych za-

grożeń. Zadaniem pracowników ochrony jest działanie prewencyjne, ale również re-

agowanie na zaistniałe niebezpieczeństwa. 

Jak postąpić w sytuacjach zagrożenia, aby wypełnić powierzone zadania? To jedno z 

podstawowych i zarazem najtrudniejszych pytań, które zadają sobie pracownicy ochro-

ny osobistej. Pomóżmy im znaleźć na nie odpowiedź. 
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Zastanówmy się najpierw, jak postąpić w sytuacji konieczności taranowania blokady 

utworzonej przez samochody. Skorzystajmy z doświadczeń autorów książki Ochrona 

osób i mienia zredagowanej przez M. Enerlicha, J. Wojtala i M. Milewicza. Oto jej obszer-

ny fragment: 

„W przypadku, gdy droga przed samochodem głównym i ochrony jest zablokowana 

przez jeden lub więcej pojazdów, a inna metoda ucieczki jest niemożliwa stosuje się ta-

ranowania (metoda ta wymaga dużych zdolności i opanowania kierowcy). 

 Technika taranowania przy blokadzie z jednego samochodu jest następująca: 

- dojeżdżając do przeszkody zmniejszyć prędkość do 20 km/h, 

- zmienić bieg na niższy, 

- wybrać żądany punkt uderzenia – tylny lub przedni bok samochodu poza 

osią kół – w zależności od tego, gdzie położony jest silnik. Wybiera się 

stronę przeciwną do położenia silnika, który będzie osią samochodu na-

pastników, 

- przyspieszyć i uderzyć w wybrany punkt. Samochód główny jedzie za nim 

i w razie potrzeby »przepycha« go, 

- po uderzeniu, kontynuować przyspieszenie do czasu, aż samochód (głów-

ny i ochrony) znajdą się poza obszarem niebezpieczeństwa. 

 Taktyka taranowania przy blokadzie z dwóch samochodów jest następująca: 

- przebieg taranowania jest taki sam, jak przy blokadzie z jednego samo-

chodu z wyjątkiem wyboru punktu uderzenia, 

- jeżeli pojazdy blokujące stoją blisko siebie jeden za drugim, uderzenie na-

leży skierować w jedną w zewnętrznych opon lub w środek pomiędzy 

dwoma samochodami, 

- jeżeli pojazdy blokujące ustawione są pod kątem z wierzchołkami skiero-

wanymi w stronę ochrony, uderzenie wówczas należy skierować w koło 

zewnętrzne jednego z samochodów” (Enerlich, Wojtal, Milewicz 2003, s. 

543). 

Ochronną jazdę samochodem można podzielić na trzy rodzaje: 

 jazda zapobiegawcza, tzw. bezpieczna, 

 jazda taktyczna, tzw. defensywna, 

 jazda bojowa, tzw. ofensywna. 

Wyjaśnijmy, co kryje się pod tymi tajemniczo brzmiącymi określeniami. 

Jazda zapobiegawcza (bezpieczna) – prowadzona jest w sytuacji braku realnych za-

grożeń chronionej osoby. Wymaga jednak dużej koncentracji i czujności pracowników 
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ochrony. Jazda zapobiegawcza powinna wykazywać się dużą nieregularnością tras, po 

których przemieszcza się osoba chroniona. Pozwala to na wyeliminowanie możliwości 

inwigilacji chronionej osoby oraz precyzyjnego zaplanowania zamachu. Trasy przejazdu 

powinny mieć jak najmniej punktów newralgicznych, czyli niebezpiecznych z punktu 

widzenia działań ochronnych (tunele, mosty, skrzyżowania ze światłami itp.) Jazda bez-

pieczne powinna być prowadzona zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz z pręd-

kością dostosowaną również do warunków atmosferycznych i rodzaju nawierzchni. 

Jazda taktyczna (defensywna) – prowadzona jest w sytuacji zaistnienia zagrożenia 

chronionej osoby. Polega ona na podejmowaniu działań mających na celu ominięcie lub 

uniknięcie miejsc, w których nastąpiło zagrożenie. Można wyróżnić kilka technik jazdy 

defensywnej. Zapoznaj się z ich wizualizacją, czytając wskazane w literaturze obowiąz-

kowej, wybrane fragmenty książki Ochrona osób i mienia (Enerlich, Wojtal, Milewicz 

2003). Poniżej, na bazie powyższej pozycji, omówione zostaną podstawowe techniki 

jazdy defensywnej. 

Techniki jazdy defensywnej: 

 Ominięcie – przejazd obok blokady. 

 Nawrót U – zawrócenie i odjazd w przeciwnym kierunku. 

 Zakręt J – zatrzymanie pojazdu, gwałtowne cofnięcie (w lewo lub prawo), a na-

stępnie odjazd w kierunku, z którego się nadjechało. 

 Zakręt K – zaciągnięcie hamulca ręcznego z jednocześnie skręconą kierownicą, 

powoduje poślizg pojazdu i jego obrót w kierunku umożliwiającym ucieczkę. 

 Zakręt 8 – „jeżeli przejazd następuje dwoma samochodami: głównym i ochrony, 

to samochód ochrony może spełniać rolę zasłony dla uciekającego samochodu 

głównego. W tej sytuacji kierowca samochodu głównego zwalnia i pozwala wy-

przedzić się przez samochód ochrony. Następnie zatrzymuje samochód, włącza 

bieg wsteczny i zwiększając prędkość błyskawicznie skręca na wolny pas. W cza-

sie, gdy samochód skręca, prostuje kierownicę i zmienia bieg do jazdy do przodu. 

Samochód ochrony natomiast wykonuje »nawrót U« i może zablokować drogę 

napastnikom, gdyby mieli zamiar ścigać samochód główny lub po wykonaniu 

»nawrotu U« udać się za samochodem głównym” (Enerlich, Wojtal, Milewicz 

2003, s. 546). 

Jazda bojowa (ofensywna) – to taranowanie samochodem przeszkody utworzonej 

przez pojazd/pojazdy napastników. 
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Podsumowanie 

Ochronną jazdę samochodem można podzielić na: jazdę zapobiegawczą, tzw. bez-

pieczną, jazdę taktyczną, tzw. defensywną, oraz jazdę bojową, tzw. ofensywną.  
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