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Wprowadzenie 

Zasady sporządzania dokumentacji ochronnej, mogą wypływać z dwóch źródeł. Pierw-

szym z nich są regulacje prawne, które wyznaczają rodzaj, strukturę niezbędnej doku-

mentacji, określają zasady obiegu dokumentów, w ramach struktur ochronnych oraz 

wskazują obligatoryjne przypadki ich sporządzania. Drugim źródłem, mającym już cha-

rakter pomocniczy i organizacyjnie ułatwiający funkcjonowanie firm prywatnego sekto-

ra ochrony, są ich wewnętrzne zasady, regulaminy czy też normatywno-formalne posta-

nowienia. O ile, bezdyskusyjna staje się konieczność stosowania dokumentacji, wynika-

jącej z przepisów prawa, o tyle dokumentacja pomocnicza, jej forma oraz sposób obo-

wiązywania budzić może spory. Krytyczne polemiki powstać mogą pomiędzy rzeczni-

kami odmiennych wizji organizacyjnych. Niezależnie jednak od antagonistycznych sta-

nowisk, potrzeba sporządzania dokumentacji ochronnej – tej prawem wymaganej i we-

wnątrz sytemu prawa niesprzecznej – powinna wynikać z dążenia do optymalizacji efek-

tów działań realizowanych na rzecz bezpieczeństwa. A zatem specyfika przedmiotu 

ochrony, rodzaj stosowanych sił i środków zabezpieczających oraz charakter zagrożeń, 

którym działania ochronne mają skutecznie zapobiegać to główne czynniki, decydujące 

o rodzajach prowadzonej dokumentacji. 

Niniejszy moduł kursu Organizacja ochrony osób, zawierać będzie głównie odniesienie 

do pierwszego, ze wspomnianych powyżej źródeł dokumentacji ochronnej. Na podsta-

wie obowiązujących przepisów prawa, wyjaśnione zostaną zasady tworzenia notatek, 

dokumentujących użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego oraz broni 

palnej przez uprawnionych pracowników ochrony. Określone zostaną także podstawo-

we dokumenty wymagane przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług 

ochrony osób. Przedmiotem modułu VIII, będą również kwestie związane z obiegiem 

sporządzonych notatek. Na koniec poruszone zostaną zagadnienia dotyczące innej do-

kumentacji ochronnej, która może ułatwić i jednocześnie organizacyjnie udoskonalić 

działania podejmowane na rzecz ochrony osób. 
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1. Zasady sporządzania notatek 

Na wstępie przypomnij sobie, jakie środki przymusu bezpośredniego mogą używać i 

wykorzystywać pracownicy ochrony. Artykuł 36 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

ochronie osób i mienia, reguluje kwestie związane ze środkami ochrony fizycznej osób i 

mienia. Przypomnijmy je. 

Pracownicy ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia mają prawo uży-

wać lub wykorzystywać następujące środki przymusu bezpośredniego: 

 siłę fizyczną w postaci technik: 

- transportowych, obrony, obezwładniania, 

 kajdanki zakładane na ręce, 

 pałki służbowe, 

 psy służbowe, 

 chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji 

obezwładniających, 

 przedmioty przeznaczone do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej. 

Pracownicy ochrony wykonujący zadania zawodowe, mają również prawo do użycia lub 

wykorzystania broni palnej. Przypomnij sobie przypadki użycia lub wykorzystania broni 

palnej oraz środków przymusu bezpośredniego przez pracowników ochrony – była o 

nich mowa w VI module kursu. 

Niezależnie od okoliczności i konsekwencji użycia lub wykorzystania środków przymu-

su bezpośredniego i broni palnej, pracownik ochrony dokumentuje to zdarzenie. W tym 

celu sporządza notatkę. 

Pracownik ochrony przekazuje notatkę przełożonemu w przypadku użycia lub wyko-

rzystania: 

 środków przymusu bezpośredniego – gdy skutkiem ich zastosowania (użycia, 

wykorzystania) było: 

- zranienie osoby, 

- wystąpienie innych widocznych objawów zagrożenia życia lub zdrowia, 

- śmierć osoby, 

- zranienie albo śmierć zwierzęcia, 

- zniszczenie mienia. 

 broni palnej – niezależnie od skutków tego użycia lub wykorzystania. 

Pracownik ochrony może dokumentować użycie lub wykorzystanie środków przymusu 

bezpośredniego i broni palnej również w notatniku służbowym, jednakże tylko w sy-
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tuacji, gdy nie nastąpiło: zranienie osoby, wystąpienie innych widocznych objawów 

zagrażających jej życiu lub zdrowiu, śmierć tej osoby, zranienie albo śmierć zwierzęcia, 

zniszczenie mienia. W przeciwnym przypadku pracownik ochrony ma obowiązek spo-

rządzić notatkę i przekazać ją swemu przełożonemu. 

Po sporządzeniu notatki pracownik ochrony osobistej, przekazuje ją w celu umieszcze-

nia w ewidencji prowadzonej przez zatrudniającego go przedsiębiorcę, prowadzącego 

działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia. 

W przypadku użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, których 

skutkiem było zranienie osoby lub wystąpienie innych, widocznych objawów zagrażają-

cych jej życiu lub zdrowiu, śmierć tej osoby, zranienie albo śmierć zwierzęcia lub też 

zniszczenie mienia, notatka zawiera: 

1. Służbowe dane identyfikacyjne pracownika ochrony. 

2. Określenie czasu i miejsca użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpo-

średniego. 

3. Następujące dane osoby, wobec której użyto środka przymusu bezpośredniego: 

 imię i nazwisko, 

 seria i numer dowodu tożsamości, 

 data urodzenia. 

4. Określenie celu użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego. 

5. Informację o przyczynie użycia lub wykorzystania środka przymusu bezpośred-

niego. 

6. Określenie użytych lub wykorzystanych środków przymusu bezpośredniego 

i sposób ich użycia. 

7. Opis czynności zrealizowanych przed użyciem lub wykorzystaniem środków 

przymusu bezpośredniego i po użyciu lub wykorzystaniu tych środków. 

8. Opis skutków użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego. 

9. Informację o udzieleniu pierwszej pomocy i jej zakresie lub zapewnieniu wezwa-

nia kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podmiotów świadczących medyczne 

czynności ratunkowe. 

10. Następujące dane ustalonych świadków zdarzenia: 



 

 

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 

4 

 imię i nazwisko oraz seria i numer dokumentu tożsamości lub 

 służbowe dane identyfikacyjne, jeżeli świadkiem zdarzenia był inny 

uprawniony do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośred-

niego lub broni palnej w rozumieniu Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środ-

kach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

11. Podpis pracownika ochrony. 

Jeżeli uzyskanie danych osoby, wobec której użyto środków przymusu bezpośredniego, 

było niemożliwe, pracownik ochrony w notatce podaje przyczyny ich nieumieszczenia. 

Pamiętaj! 

W przypadku, gdy w wyniku użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośred-

niego nie nastąpiło zranienie osoby lub wystąpienie innych widocznych objawów zagra-

żających jej życiu lub zdrowiu, śmierć tej osoby, zranienie albo śmierć zwierzęcia lub też 

zniszczenie mienia, notatka nie musi zawierać informacji określonych w punktach 7, 8, 

9, 10. Nie ma również konieczności podawania ewentualnych przyczyn nieumieszczenia 

w notatce danych osoby, wobec której użyto środka przymusu bezpośredniego, jeśli ich 

uzyskanie było niemożliwe. 

A jaką strukturę posiada notatka sporządzana po użyciu lub wykorzystaniu broni pal-

nej? 

Notatka z użycia broni palnej posiada tę samą strukturę, co notatka z użycia lub wyko-

rzystania środków przymusu bezpośredniego, gdy skutkiem tego użycia lub wykorzy-

stania było zranienie osoby lub wystąpienie innych widocznych objawów zagrażających 

jej życiu lub zdrowiu, śmierć tej osoby, zranienie albo śmierć zwierzęcia, lub też znisz-

czenie mienia. 

Natomiast notatka z wykorzystania broni palnej zawiera: 

1. Służbowe dane identyfikacyjne pracownika ochrony. 

2. Określenie czasu i miejsca wykorzystania broni palnej. 

3. Informację o przyczynie wykorzystania broni palnej. 

4. Opis czynności zrealizowanych przed wykorzystaniem broni palnej. 

5. Podpis pracownika ochrony. 

Ważne! 
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Notatka dokumentująca użycie lub wykorzystanie broni palnej zawiera także określenie 

nazwy, typu i numeru seryjnego użytej lub wykorzystanej broni palnej oraz rodzaju i 

liczby użytej amunicji. 

Wiesz już, jaki dokument należy sporządzić po użyciu lub wykorzystaniu środków 

przymusu bezpośredniego i broni palnej. Zastanówmy się teraz i odpowiedzmy na pyta-

nie, jak dokumentować zastosowanie środków porządkowych, czyli np. ujęcia osoby w 

celu niezwłocznego przekazania Policji. 

Odpowiedź, na tak postawione pytanie, wcale nie okazuje się łatwa. Korzystając z boga-

tej literatury, podejmującej kwestie ujęcia dokonywanego przez pracowników ochrony, 

można przyjąć, że uwzględniać ona powinna: 

 dane personalne osoby ujętej, 

 datę, godzinę i miejsce ujęcia, 

 przyczynę ujęcia, 

 datę i godzinę poinformowania oraz przekazania osoby funkcjonariuszom Policji, 

 numer licencji oraz imię i nazwisko pracownika ochrony, który dokonał ujęcia, 

 informację o udzieleniu pierwszej pomocy i jej zakresie. 

Dodatkowo pracownik ochrony w notatce może zawrzeć informacje o stanie zdrowia 

osoby przekazanej Policji, jak również o środkach użytych do jej ujęcia (por. Wanat 

2005, s. 127). 

Powyższe informacje mogą stanowić wzór do sporządzania notatek dokumentujących, 

inne niż ujęcie, środki porządkowe, stosowane przez pracowników ochrony w granicach 

obszarów i obiektów chronionych, np. pracownik ochrony osób, dokonując legitymowa-

nia w celu ustalenia tożsamości, może sporządzić notatkę służbową zawierającą: 

 dane personalne osoby legitymowanej, 

 wskazanie rodzaju dokumentu oraz jego numeru i serii, 

 czas, miejsce i przyczynę legitymowania. 

Podsumowanie 

1. Pracownicy ochrony osobistej, używając lub wykorzystując środki przymusu 

bezpośredniego i broń palną, mają obowiązek dokumentowania tych czynności w 

notatce lub notatniku. 

2. O wyborze formy dokumentowania decydują skutki, jakie wywołało użycie lub 

wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. 
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3. Sporządzoną notatkę pracownik ochrony przekazuje swojemu przełożonemu w 

celu jej ewidencjonowania. 

4. Struktura notatki określona jest w Ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach 

przymusu bezpośredniego i broni palnej.  
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2. Dokumentacja wymagana przy prowadzeniu działalności gospodarczej w za-

kresie usług ochrony osób 

Prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną osób, regulowane jest Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie dokumen-

tacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony 

osób i mienia oraz czasu jej przechowywania (Dz.U. Nr 69, poz. 458). 

Rozporządzenie to nakazuje przedsiębiorcy, prowadzącemu działalność gospodarczą w 

zakresie usług ochrony osób i mienia, sporządzać: 

 aktualny wykaz zatrudnionych pracowników ochrony, 

 w zakresie zawieranych i realizowanych umów: 

o rejestr zawartych umów, 

o księgę realizacji umowy, wraz z notatkami z użycia lub wykorzystania przez 

pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

A zatem, przedsiębiorca, który zajmuje się ochroną osób, powinien powyższą dokumen-

tacje prowadzić i przechowywać w formie pisemnej (elektroniczne nośniki mają jedynie 

charakter pomocniczy i nie mogą jej zastąpić). Okres przechowywania dokumentacji 

wynosi 5 lat od zakończenia działalności przedsiębiorcy, w przypadku księgi umów – od 

daty wygaśnięcia umowy. Przedsiębiorca prowadzący obowiązkową dokumentację, zo-

bowiązany jest również udostępnić ją na żądanie organu uprawnionego do kontroli. 

Aktualny wykaz zatrudnionych pracowników ochrony może przyjąć następującą formę 

tabelaryczną. 

Tabela 8.1. Wzór wykazu zatrudnionych pracowników 

Lp. 

Imię i 

nazwi-

sko 

Data i 

miejsce 

urodze-

nia 

Adres miej-

sca zamiesz-

kania lub 

pobytu sta-

łego 

Seria i nu-

mer dowo-

du osobi-

stego lub 

numer 

PESEL 

Numer i sto-

pień licen-

cji/data wyda-

da-

nia/określeni

e organu wy-

dającego 

Numer 

pozwole-

nia na 

broń/potw

ierdzenie 

dostępu do 

broni na 

okaziciela 

Data 

zawarcia 

umowy o 

pracę lub 

umowy 

zlece-

nia/data 

jej roz-

wiązania 

1        
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2        

3        

4        

(…)        

Źródło: opracowanie własne autora na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności 

gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz czasu jej przechowywania (Dz.U. Nr 69, poz. 458) 

Natomiast rejestr zawartych umów powinien zawierać w szczególności następujące 

dane: 

 numer umowy, 

 określenie rodzaju umowy oraz jej przedmiotu, 

 datę zawarcia i rozwiązania umowy, 

 oznaczenie stron umowy. 

Księga realizacji umowy, powinna zawierać w szczególności: 

 numer umowy, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia usługi, 

 miejsce wykonania usługi, 

 formę wykonania usługi, 

 imiona i nazwiska pracowników ochrony wykonujących usługę oraz nadzorują-

cych ich pracowników ochrony z licencją drugiego stopnia, 

 ilość i rodzaj broni przydzielonej pracownikom ochrony do wykonania usługi. 

Podsumowanie 

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób, 

powinien w szczególności prowadzić i przechowywać aktualny wykaz zatrudnionych 

pracowników ochrony w zakresie zawieranych i realizowanych umów: rejestr umów 

oraz księgę realizacji umowy. Dokumenty te podlegają kontroli w okresie ich obowiąz-

kowego przechowywania. 
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3. Plan zabezpieczenia ochronnego 

Spośród różnej dokumentacji ochronnej, stosowanej podczas organizacji ochrony osób, 

na szczególną uwagę zasługuje plan zabezpieczenia ochronnego. Pomimo, że nie posiada 

on charakteru obligatoryjnego – nie jest wymuszony przepisami prawa, jego opracowa-

nie i wdrożenie jest uzasadnione względami praktycznymi. 

Plan zabezpieczenia ochronnego to graficzne opracowanie koncepcji ochrony osób. 

„Plan powinien zawierać kompendium wiedzy związanej z działaniami ochronnymi oraz 

odzwierciedlać wszystkie czynności, zarówno zespołów ochronnych, jak i poszczegól-

nych agentów ochrony. Do tworzenia planu wykorzystuje się mapy topograficzne miast, 

dzielnic i ulic oraz plany architektoniczne budynków, terenu i systemów kanalizacyj-

nych. Do oznaczenia obiektów, ludzi, posterunków itp., na planie stosuje się różnorodne 

znaki graficzne” (Kaczyński 2009, s. 40–41). 

Plan zabezpieczenia ochronnego powinien zawierać w szczególności: 

1. Założenia ogólne, zawierające informacje uzyskane na podstawie wywiadu 

ochronnego, czyli dane potrzebne do opracowania taktyki czynności zabezpiecza-

jących. 

2. Opis zadania, czyli ogólne informacje o miejscach pobytu osoby ochranianej, wy-

typowanie jednostek i organizacji współdziałających itp. 

3. Rozkład dnia osoby chronionej, program, harmonogram jej pobytu. 

4. Dane osoby ochranianej i osób towarzyszących (wiek, grupa krwi itp.). 

5. Ogólne przedstawienie sytuacji wynikającej z programu. 

6. Koncepcję zabezpieczenia (metody zabezpieczenia, trasy przejazdu, system iden-

tyfikacji uprawnionych do przebywania w konkretnych pierścieniach bezpie-

czeństwa). 

7. Zadania dla zespołów ochronnych i poszczególnych pracowników ochrony. 

8. Informacje o zabezpieczeniu środków transportu (rodzaj, liczba, dodatkowe wy-

posażenie). 

9. Informacje o zabezpieczeniu łączności (kryptonimy, diagramy, tabele kodowe). 

10. Informacje o uzbrojeniu i wyposażeniu pracowników ochrony. 
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11. Informacje o podjętych czynnościach prewencyjnych zapobiegających zagroże-

niom chronionych osób. 

12. Informacje o zabezpieczeniu kwatermistrzowskim. 

13. Dane o zapewnieniu ochrony informacji. 

14. Ogólne informacje o zabezpieczeniu miejsca pobytu. 

15. Wykaz pracowników ochrony oraz ich lokalizacja w poszczególnych sektorach 

ochronnych (przydział posterunków i zadań). 

16. Opis postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych (zmiana w harmonogramie, 

zablokowanie trasy przejazdu, wypadek drogowy, kolizja drogowa, kontrola poli-

cyjna itp.). 

17. Instrukcję postępowania w razie wzmożonego zagrożenia, np. atak bezpośredni, 

informacja o zagrożeniu bombowym, o użyciu środków toksycznych itp. 

18. Listę medyczną, zawierającą wykaz szpitali i innych punktów medycznych (por. 

Kaczyński 2009, s. 41). 

Praktyczny przykład planu operacji ochronnej, znajdziesz w książce Kaczyński J., Takty-

ka działań ochronnych. Ochrona osób, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 

2009, s. 285–315. 

Podsumowanie 

Plan zabezpieczenia ochronnego powinien zawierać możliwie jak najwięcej informacji 

dotyczących planowanej ochrony osób. Powinien on również posiadać charakter nie-

jawny, gdyż informacje w nim zawarte zapewne umożliwiłyby skuteczny atak na osoby 

chronione. Sporządzenie i wdrożenie planu zabezpieczenia ochronnego, choć fakulta-

tywne, pozwoli dokonać optymalizacji działań ochronnych oraz przyczyni się do profe-

sjonalizacji czynności wykonywanych na rzecz bezpieczeństwa osób. 
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