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WSTĘP 

 

 

 

 
„Działalność ochronna to prawnie dozwolone przedsięwzięcia, 

podejmowane przez uprawnione podmioty gospodarcze 

lub wewnętrzne służby ochrony, w celu zabezpieczenia, osłony 

przed zniszczeniem, szkodą, skrzywdzeniem, niebezpieczeństwem oso-

by lub mienia albo innej, istotnej wartości”
1
. Jednym z przejawów dzia-

łalności ochronnej jest ochrona obiektów. Jest to odpowiedzialne zada-

nie, z którym najczęściej spotykają się pracownicy ochrony bez wzglę-

du na to czy posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej czy też takiego wpisu nie posiadają. „Olbrzymia 

róznorodność obiektów wymaga indywidualnego do nich podejścia 

w celu uniknięcia schematu”
2
. „Obiekty (…) znacznie róznią się po-

między sobą – pod względem typu i charakteru, wielkości, usytuowania 

i wielu innych cech. Wymagają więc indywidualnego podejścia 

oraz zastosowania określonych działań i środków ochronnych pozosta-

jących w określonej wzajemnej relacji”
3
. Jak zauważył Władysław 

Dąbrowski „Obiekt obiektowi nierówny. Wulgaryzując nieco problem 

możemy powiedzieć – nie w takim samym stopniu trudny do ochro-

ny”
4
. 

Sprawa ochrony obiektu jest dość skomplikowana ponieważ 

ani ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
5
 ani jej 

                                                           
1  W. Dąbrowski, Rozpoznanie obiektu, „Vademecum Pracownika Ochrony” Zeszyt 

12(26) 2000 r., Wydawnictwo KARAT, Warszawa, grudzień 2000 r., s. 3. 
2  E. Basałyga, Analiza taktyczna obiektu, [w:] Vademecum Pracownika Ochrony, 

Zeszyt 6(44)2002 r., Wydawnictwo KARAT, Warszawa, czerwiec 2002 r., s. 3. 
3  E. Basałyga, System bezpieczeństwa obiektu, [w:] Vademecum Pracownika 

Ochrony, Zeszyt 9(47)2002 r., Wydawnictwo KARAT, Warszawa, wrzesień 2002 

r., s, 3. 
4  W. Dąbrowski, op. cit., s. 3. 
5  Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 1997 r. nr 114, 

poz. 740). 
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kolejne nowelizacje
6
 nie definiują pojęcia obiekt, chociaż ustawodawca 

posługuje się nim wielokrotnie. Toteż wydaje się być zasadnym, przed 

rozpoczęciem omawiania procedur ochrony obiektów, przedstawienie 

funkcjonujących definicji pojęcia „obiekt”, a dopiero w następnej ko-

lejności przejść do przedstawienia prawnego ujęcia ochrony obiektów 

oraz taktyki i dokumentowania tego typu działań. Jest to o tyle istotne, 

że część z ochranianych obiektów, zgodnie z powoływaną ustawą 

o ochronie osób i mienia podlega rygorowi obowiązkowej ochrony. 

Wśród tych ostatnich znajdują się ponadto obiekty, które stanowią ele-

menty systemu infrastruktury krytycznej państwa
7
.  

Jak zauważyli (za W. Wojciechowiczem) autorzy pozycji Bez-

pieczeństwo Narodowe Polski w XXI wieku: „warto zwrócić uwagę na 

fakt, że systemy składające się na infrastrukturę krytyczną państwa 

cechuje wzajemne powiązanie i uzależnienie. Zwiększa to z jednej 

strony efektywność ich funkcjonowania, z drugiej zaś stwarza niebez-

pieczeństwo, że ewentualne zaburzenie funkcjonowania (oddziaływa-

nia) jednego z nich, wpływa negatywnie na pozostałe”
8
. Istota proble-

mu ochrony obiektów infrastruktury krytycznej państwa tkwi w tym, 

że „obiekty i urządzenia infrastruktury krytycznej, zarówno punktowe 

(budowle, stacje przekaźnikowe, mosty, lotniska, porty, pociągi, metra, 

itp.), liniowe (ropo- gazo- i wodociągi, linie energetyczne i telekomu-

                                                           
6  Kolejne nowelizacje ustawy o ochronie osób i mienia: Ustawa z dnia 31 marca 

2000 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2000 r.  Nr 29 poz. 

357), Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 23), Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o 

ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2002 r. Nr 71 poz. 656), Ustawa z dnia 22 

kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 90 poz. 757), Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221), Ustawa 

z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 170 poz. 1015), Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 217 poz. 1280), Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099). 
7  Infrastruktura krytyczna państwa – obiekty (budynki, budowle) i urządzenia, 

służby odpowiedzialne za ich obsługę, komputerowe systemy informatyczne istotne 

dla bezpieczeństwa i ekonomicznego dobrobytu państwa oraz jego efektywnego 

funkcjonowania. 
8  R. Jakubczak, J. Flis (red.), Bezpieczeństwo Narodowe Polski w XXI wieku. 

Wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa 2006, s. 354; W. Wojciechowicz, 

Ochrona infrastruktury krytycznej państwa, Myśl Wojskowa nr 1, Warszawa 2004, 

s. 11. 
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nikacyjne, drogi, linie kolejowe itp.), jak i sieci teleinformatyczne są 

względnie dostępnymi i łatwymi celami ataków terrorystycznych, grup 

dywersyjnych i grup specjalnych, a także szaleńców […]”
9
. 

Pozycja niniejsza nie wyczerpuje całości tematu, a stanowi je-

dynie zarys wybranych zaganień. 

                                                           
9  R. Jakubczak, J. Flis (red.), Bezpieczeństwo Narodowe … op. cit., s. 355. 
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ROZDZIAŁ I 

Definicje podstawowych pojęć 

    

 

 

 

 
Przed przystąpieniem do omawiania zagadnień związanych z ochroną 

obiektu należy, w celu odpowiedniego umiejscowienia problemu, 

przedstawić podstawową warstwę definicyjną związaną z tego typu 

działalnością. Definicje przedstawione poniżej pomogą zrozumieć 

adeptom zawodu pracownika ochrony jakim odpowiedzialnym zada-

niem jest bezpieczeństwo ochranianego przez nich obiektu. 

Zacząć zatem wypada od zdefiniowania przedmiotu ochrony 

czyli pojęcia podstawowego, jakim jest obiekt. Jedna z definicji przed-

stawiona przez Janusza Wojtala i Mariana Milewicza mówi, że „pod 

pojęciem obiektu należy rozumieć budynek lub zespół budynków 

i urządzeń rozmieszczonych na określonym obszarze”
10

. Podobną defi-

nicję obiektu prezentują Waldemar Bejgier i Bolesław Stanejko. Twier-

dzą oni, że mianem obiekt określamy „budynek (zespół budynków) 

trwały lub tymczasowy, zajmujący określoną powierzchnię”
11

. Przy 

definiowaniu pojęcia obiekt można posłużyć się także wykładnią za-

prezentowaną przez Zbigniewa Nowickiego: „Słowo »obiekt« używane 

jest w znaczeniu: budynek lub zespół budynków, a także urządzeń tere-

nowych (np. obiekt przemysłowy, wojskowy). […] Prawo cywilne 

używa określenia: nieruchomość, tj. część powierzchni ziemskiej sta-

nowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki 

trwale z nią związane lub część takich budynków, jeżeli z mocy przepi-

sów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności 

(art. 46 k. c.
12

)”
13

. Jednakże najpełniejsza wydaje się definicja obiektu 

                                                           
10  J. Wojtal, M. Milewicz (red.), Ochrona osób i mienia, TNOIK, Toruń 2008, s. 581; 

M. Enerlich, J. Wojtal, M. Milewicz (red.), Ochrona osób i mienia, Wydawnictwo 

TNOIK, Toruń 2003, s. 557. 
11  W. Bejgier, B. Stanejko, Ochrona osób i mienia, Wydawnictwa Akademickie 

i Profesjonalne, Warszawa 2010,   s. 167, J. Wojtal, M. Milewicz (red.), Ochrona 

fizyczna osób i mienia. I stopień licencji, Wydawnictwo TNOIK, Toruń 2011,   

s. 179. 
12  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r.  nr 16 poz. 93 

ze zm.). 
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budowlanego przedstawiona w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo 

budowlane
14

. 

Definicja ta mówi, że pod pojęciem obiekt budowlany należy 

rozumieć: 

 „budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

 budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową 

wraz z instalacjami i urządzeniami, 

 obiekt małej architektury.”
15

 

 

Uściślenia w tym miejscu wymaga pojęcie budynek. Pod poję-

ciem budynku należy „rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwa-

le związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”
16

.   

Korzystając jeszcze z ustawy Prawo budowlane należy wyja-

śnić znaczenie pojęć: budynek mieszkalny jednorodzinny, budowla, 

obiekt małej architektury, obiekt liniowy. 

Pod pojęciem budynek mieszkalny jednorodzinny rozumieć na-

leży „budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, 

szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkanio-

wych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym do-

puszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych al-

bo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 

całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku”
17

.  

    W tej samej ustawie czytamy, że budowla  to  „każdy obiekt 

budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, 

sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ście-

                                                                                                                               
13  Z. T. Nowicki, Prywatyzacja ochrony osób i mienia. Refleksje na tle ogólnych 

ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia [w:] Zapobieganie 

przestępczości w społecznościach lokalnych, J. Czapska, W. Krupiarz (red), Instytut 

Spraw Publicznych, Warszawa 1999, s. 199. 
14  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 

ze zm.). 
15  Art. 3, pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z  2013 r. 

poz. 1409 ze zm.). 
16  Art. 3, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1409 ze zm.). 
17  Art. 3, pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1409 ze zm.). 
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ków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje opo-

rowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budow-

lane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elek-

trowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 

i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przed-

miotów składających się na całość użytkową”
18

. 

   Obiekt liniowy to, zgodnie z przywoływaną ustawą, „obiekt 

budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, 

w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, 

kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetycz-

na, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, 

podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy 

czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego 

lub jego części ani urządzenia budowlanego”
19

. 

Natomiast pojęciem obiekt małej architektury określa się „nie-

wielkie obiekty, a w szczególności: 

 kultu religijnego, takie jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

 posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki”
20

. 

    

W prawie budowlanym funkcjonują jeszcze dwa pojęcia zwią-

zane z terminem obiekt. Mowa tu o tymczasowym obiekcie budowla-

nym, którym jest „obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użyt-

kowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidzia-

ny do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budow-

lany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 

pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe 

i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 

kontenerowe”
21

 oraz budowie, przez którą należy rozumieć wykonywa-

                                                           
18  Art. 3, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1409 ze zm.). 
19  Art. 3, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1409 ze zm.). 
20  Art. 3, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1409 ze zm.). 
21  Art. 3, pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1409 ze zm.). 
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nie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego”
22

. 

W oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie
23

 warto przedstawić jeszcze 

pojęcia takie jak: 

 budynek mieszkalny czyli budynek przeznaczony na mieszkania, 

mający postać: 

- budynku wielorodzinnego, zawierającego 2 lub więcej miesz-

kań, 

- budynku jednorodzinnego, 

- budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej, 

 budynek zamieszkania zbiorowego czyli budynek przeznaczony 

do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania, 

taki jak hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, schronisko 

turystyczne, schronisko socjalne, internat, dom studencki, budynek 

koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, 

aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, 

a także budynek do stałego pobytu ludzi, taki jak dom rencistow, 

dom zakonny i dom dziecka, 

 budynek użyteczności publicznej czyli budynek przeznaczony 

dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, 

kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki 

zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, han-

dlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów 

w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, 

poczty lub telekomunikacji oraz inny ogolnodostępny budynek 

przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek 

użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i so-

cjalny, 

 budynek rekreacji indywidualnej czyli budynek przeznaczony do 

okresowego wypoczynku rodzinnego, 

 budynek gospodarczy czyli budynek przeznaczony do niezawodo-

wego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania 

materiałów, narzędzi i sprzętu służących do obsługi budynku 

                                                           
22  Art. 3, pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1409 ze zm.). 
23 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.). 
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mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, 

rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie za-

grodowej rownież do przechowywania środków i sprzętu do pro-

dukcji rolnej oraz płodów rolnych. 

 

Natomiast w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia  30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynier-

skie i ich usytuowanie
24

 można podać taksonomię obiektów inżynier-

skich (drogowych obiektów inżynierskich), którymi sa: 

 obiekty mostowe, 

 tunele, 

 przepusty, 

 konstrukcje oporowe 

 

Definicje poszczególnych obiektów inżynierskich znaleźć 

można w § 3 wyżej wymienionego rozporządzenia. 

Inną definicję pojęcia obiekt prezentuje Edmund Basałyga. 

Stwierdza on, że „przez pojęcie obiekt (…) będziemy rozumieć kom-

pleks chroniony. Tak więc obiektem będzie zarówno pojedynczy pawi-

lon sklepowy, jak i osiedle domków jednorodzinnych czy zakład pro-

dukcyjny”
25

. 

Jeszcze inne spojrzenie na definicję obiektu prezentuje Stani-

sław Lipski. Stwirdza on, że „pod pojęciem obiektu należy rozumieć 

budynek (budynki) naziemny lub podziemny, trwały albo tymczasowy, 

ogrodzony, zajmujący określoną powierzchnię”
26

. Dokonuje on też 

podziału obiektów ze względu na ich funkcjonalne przeznaczenie, dzie-

ląc je na: 

 „obiekty państwowe – gospodarki narodowej, obejmujące zakłady 

produkcyjne, składy, komunikację, energetykę, paliwa itp.; 

 obiekty prywatne obejmujące zakłady produkcyjne, warsztaty, skła-

dy zaopatrzenia, hurtownie, prywatne posesje itp. 

 

                                                           
24  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r.  Nr 63 poz. 735 ze zm.). 
25  E. Basałyga, op. cit., s. 3 – 4. 
26  S. Lipski, Ochrona obiektów, [w:] C. Grzeszyk (red.), Vademecum agenta ochrony 

i detektywa, Wydawnictwo CRIMEN, Warszawa 1996, s. 453. 
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 dobra kultury narodowej i nauki obejmujące różnego rodzaju pra-

cownie, laboratoria naukowo – badawcze itp.; 

 obiekty wojskowe”
27

. 

 

Ten sam autor dokonuje także podziału obiektów ze względu 

na zajmowaną przestrzeń i ich kształt na: 

 obiekty powierzchniowe takie jak „budowlane i wszelkie urządzenia 

techniczne z przyległym do nich terenem, ściśle określonymi po-

trzebami funkcjonalnymi”
28

; 

 obiekty linearne takie jak „trasy komunikacyjne, linie energetyczne                                        

i telekomunikacyjne, rurociągi paliwowe itp.”
29

. 

 

W polskim ustawodawstwie wyróżnia się jeszcze obiekty 

szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa i dzieli je 

na dwie kategorie obiektów.  

 

Obiektami kategorii I są: 

 „zakłady produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie 

i sprzęt wojskowy oraz środki bojowe, a także zakłady, w ktorych są 

prowadzone prace badawczo–rozwojowe  lub konstruktorskie w za-

kresie produkcji na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa; 

 magazyny rezerw państwowych, w tym bazy i składy paliw płyn-

nych, żywności, leków  i artykułów sanitarnych;  

 obiekty jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 

Narodowej lub przez niego nadzorowanych; 

 obiekty infrastruktury transportu samochodowego, kolejowego, 

lotniczego, morskiego i wodnego śródlądowego, drogownictwa, ko-

lejnictwa i łączności oraz ośrodki dokumentacji geodezyjnej i karto-

graficznej; 

 zapory wodne i inne urzadzenia hydrotechniczne; 

 obiekty jednostek organizacyjnych Agencji Wywiadu; 

 obiekty: 

- Narodowego Banku Polskiego oraz Banku Gospodarstwa Kra-

jowego, 

- Polskiej Wytworni Papierow Wartościowych S.A. oraz Menni-

cy Państwowej S.A.;  

                                                           
27  Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
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 obiekty, w ktorych produkuje się, stosuje lub magazynuje materiały 

jądrowe oraz  

 źródła i odpady promieniotwórcze; 

 obiekty telekomunikacyjne przeznaczone do nadawania programów 

radia publicznego                 

 i telewizji publicznej”
30

; 

 

 

Obiektami kategorii II są: 

 „obiekty organów i jednostek organizacyjnych podległych mini-

strowi właściwemu do spraw administracji publicznej lub przez nie-

go nadzorowanych; 

 obiekty organów i jednostek organizacyjnych podległych ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowa-

nych; 

 obiekty jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa We-

wnętrznego; 

 obiekty Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej; 

 obiekty znajdujące się we właściwości Ministra Sprawiedliwości, 

Służby Więziennej oraz jednostek organizacyjnych podległych 

lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości; 

 zakłady majace bezpośredni związek z wydobywaniem kopalin pod-

stawowych; 

 obiekty, w których produkuje się, stosuje lub magazynuje materiały 

stwarzajace szczególne zagrożenie wybuchowe lub pożarowe; 

 obiekty, w ktorych prowadzi się działalność, z wykorzystaniem 

toksycznych zwiazków chemicznych i ich prekursorów, a także 

środkow biologicznych, mikrobiologicznych, mikroorganizmow, 

toksyn i innych substancji wywołujących choroby u ludzi lub zwie-

rząt; 

 elektrownie i inne obiekty elektroenergetyczne;  

 inne obiekty będące we właściwości organów administracji rządo-

wej, organów jednostek samorządu terytorialnego, formacji, instytu-

cji państwowych oraz przedsiębiorców i innych jednostek organiza-

cyjnych, ktorych zniszczenie lub uszkodzenie może stanowic zagro-

żenie dla życia i zdrowia ludzi, dziedzictwa narodowego oraz śro-

                                                           
30  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów 

szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczegolnej 

ochrony (Dz. U. z 2003 r.  Nr 116 poz. 1090). 
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dowiska wznacznych rozmiarach albo spowodowac poważne straty 

materialne, a także zakłocić funkcjonowanie państwa”
31

. 

 

Kolejną definicję obiektu, tym razem istotnego ze względów 

bezpieczeństwa i obronności, podaje Karol Wiłun. Twierdzi on, że ter-

minem tym określamy „przedsiębiorstwo, spółkę, instytucję, nierucho-

mość, obszar, urządzenie, instalację lub ich wyodrębnione elementy 

ważne dla obronności i bezpieczeństwa, niezależnie od podległości 

i tytułu własności tych obiektów”
32

. 

Opierając się nadal na Ochronie osób i mienia Karola Wiłuna 

można stwierdzić, że „obiektem jest też budynek lub zespół budynków 

przemysłowych, użyteczności publicznej lub urządzenia terenowe”
33

.  

Nieco inną definicję obiektu przedstawia Zbigniew Nowicki 

twierdząc, że „obiektem może być w szczególności: 

 budynek lub zespół budynków, a także wewnętrzne urządzenia 

(np. urządzenia i instalacje techniczne) oraz przynależne do nich 

urządzenia terenowe (np. drogi); 

 mieszkanie, lokal, pomieszczenie”
34

. 

 

Przy definiowaniu znaczenia słowa obiekt można także posłu-

żyć się Komputerowym słownikiem języka polskiego, w którym słowo 

to oznacza „budynek lub zespół budynków, a także urządzeń tereno-

wych (np. obiekt przemysłowy, wojskowy)”
35

. 

Często przywoływana jest też definicja przedstawiona 

w komentarzu do Kodeksu karnego
36

 mówiąca, że obiektami nazywa-

my „odpowiednio urządzone i wyposażone pomieszczenia, w których 

może się odbywać działalność jakiejś jednostki”
37

. 

                                                           
31  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów 

szczegolnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczegolnej 

ochrony (Dz. U. z 2003 r.  Nr 116 poz. 1090). 
32  K. Wiłun, Ochrona osób i mienia. Organizacja i przygotowanie specjalistycznych 

uzbrojonych formacji ochronnych do działań w systemie obronności państwa, 

Wydawnictwo STO, Bielsko – Biała 2005, s. 9, Zasady obrony obiektów ważnych 

dla bezpieczeństwa i obronności RP, opracowanie MSWiA MON, 2000 r., s. 10. 
33  K. Wiłun, op. cit., s. 9, Słownik języka polskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 

1996, s. 420. 
34  Z. T. Nowicki, Ochrona osób i mienia, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 1999, s. 135. 
35  Komputerowy słownik języka polskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1996. 
36  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88 poz. 553 

ze zm.). 
37  J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo 

Prawnicze, Warszawa 1987,  s. 19. 
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Jeszcze inne spojrzenie na pojęcie obiekt prezentuje Alina Za-

górska, twierdząc, że pod pojęciem obiekt rozumie się „miejsce pracy 

bądź zamieszkania osoby chronionej, bądź weszlkie miejsca przecho-

wywania (składowania) i wytwarzania określonego mienia należącego 

do instytucji, firm, spółek i osób fizycznych”
38

. Dokonuje ona także 

podziału obiektów podlegających ochronie „w zależności od podmiotu 

lub przedmiotu zabezpieczenia na: 

 prywatne, 

 administracyjne, 

 gospodarcze, 

 przemysłowe”
39

. 

 

Do obiektów prywatnych Alina Zagórska zalicza „miejsca za-

mieszkania osób zlecających ochronę. Najczęściej będą to domy jedno-

rodzinne, wille, w których ochrona będzie prowadzona przez 24 godzi-

ny na dobę”
40

. Do obiektów administracyjnych zalicza „instytucje pań-

stwowe, prywatne, instytuty, biura, siedziby partii itp.”
41

 Jako obiekty 

gospodarcze kwalifikuje „wszelkiego rodzaju hurtownie, magazyny, 

składy”
42

. Natomiast do obiektów przemysłowych zalicza „różnego 

rodzaju zakłady produkcyjne”
43

. Alina Zagórska, w Poradniku Agenta 

Ochrony, wymienia też inne obiekty takie, jak:  

 osiedla mieszkaniowe, do których zalicza „między innymi całe 

dzielnice małych miasteczek, ośrodki wypoczynkowe, kwartały 

osad itp.”
44

; 

 bazary i targowiska
45

; 

 obiekty usługowo–handlowe, do których zalicza supermarkety 

z dużymi parkingami  i zapleczem (składy, magazyny)
46

; 

 lokale rozrywkowe
47

. 

  

                                                           
38  A. Zagórska, Poradnik agenta ochrony, Wydawnictwo TEMAT, Toruń 1995, s. 60. 
39  Ibidem. 
40  Ibidem. 
41  Ibidem, s. 61. 
42  Ibidem, s. 65. 
43  Ibidem, s. 68. 
44  Ibidem, s. 71. 
45  Ibidem, s. 72. 
46  Ibidem. 
47  Ibidem. 
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Obiekt to także „budynek lub zespół budynków przemysło-

wych, zabytkowych, użyteczności publicznej itp.; także urządzenia 

terenowe”
48

. 

Jeszcze inną definicję obiektu zaprezentował Edward Ura 

stwierdzając, że „obiekt to budynek lub zespół budynków służących 

do określonych celów i wykonywania zadań”
49

. 

Ciekawe spojrzenie na definicję obiektu prezentuje Decyzja 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1194/2011/UE z dnia 16 listopada 

2011 r. ustanawiająca działanie Unii Europejskiej na rzecz Znaku 

Dziedzictwa Europejskiego. „Definicja „obiektów” stosowana 

w kontekście ZDE jest szeroka”
50

. W artykule 2 przedstawiono pojęcia 

takie, jak: 

 obiekty czyli „zabytki, miejsca naturalne, obiekty podwodne, ar-

cheologiczne, przemysłowe lub miejskie, krajobrazy kulturowe, 

miejsca pamięci, dobra i obiekty kultury i dziedzictwo niematerialne 

związane z danym miejscem, w tym dziedzictwo współczesne”
51

; 

 obiekt międzynarodowy, co oznacza „kilka obiektów usytuowanych 

w różnych państwach członkowskich, które łączy jeden konkretny 

temat (…) lub jeden obiekt usytuowany na terytorium co najmniej 

dwóch państw członkowskich”
52

, 

 krajowy obiekt tematyczny czyli „kilka obiektów usytuowanych 

w tym samym państwie członkowskim, które łączy jeden konkretny 

temat”
53

. 

     

Kolejne definicje obiektu prezentowane są w Polskiej Klasyfi-

kacji Obiektów Budowlanych (PKOB), stanowiącej usystematyzowany 

wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne 

działalności budowlanej, będącej załącznikiem do Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

                                                           
48  Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 782. 
49  E. Ura, Prawne zagadnienia ochrony osób i mienia, Wydawnictwo Oświatowe 

FOSZE, Rzeszów 1998, s. 14. 
50  http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/znak-

dziedzictwa-europejskiego/definicja-i-kategorie-obiektow.php (dostęp: 29.09.2014 

r. godz. 01:22) 
51  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D1194:PL:N 

OT(dostęp: 29.09.2014 r., godz. 01:27). 
52  Ibidem. 
53  Ibidem. 
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Obiektów Budowlanych (PKOB)
54

. „Polska Klasyfikacja Obiektów 

Budowlanych (PKOB) stanowi usystematyzowany wykaz obiektów 

budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budow-

lanej.  

Opracowana została na podstawie europejskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych (CC)
55

, zgodnej z zaleceniami Narodów Zjed-

noczonych”
56

. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych mówi, 

że „przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone 

z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych 

i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Budynki 

to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami 

i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. 

Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przed-

miotów. Za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi 

pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron 

lub nawet w ogóle ścian pozbawione. Budynki obejmują również sa-

modzielne podziemne obiekty budowlane przystosowane do ochrony 

ludzi, zwierząt lub przedmiotów (np. podziemne: schrony, szpitale, 

centra handlowe oraz warsztaty i garaże).  Budynki dzielą się na miesz-

kalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, 

których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest 

wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej 

niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na 

cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, 

zgodnie z jego przeznaczeniem. Budynki niemieszkalne są to obiekty 

budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. 

W przypadku, gdy co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytko-

wej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, budynek klasyfiko-

wany jest jako budynek mieszkalny. Obiekty inżynierii lądowej i wod-

nej są to wszystkie obiekty budowlane nie klasyfikowane jako budynki, 

                                                           
54  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. nr 112, poz. 1316 

ze zm.). 
55  Klasyfikacja CC została opracowana na podstawie projektu klasyfikacji CPC (Cen-

tral Product CIassification), opublikowanej przez Narody Zjednoczone w 1991 r. 

CPC wyróżnia w dziale 52 "Obiekty budowlane" dwie główne kategorie "Budynki" 

i ''Obiekty inżynierii lądowej i wodnej", które w CC występują jako dwie grupy 

główne. 
56  http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkob/9,0,77,wprowadzenie.html   (dostęp:  29.09. 

2014 r. godz. 01:32). 

http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkob/9,0,77,wprowadzenie.html
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tj.: drogi kołowe, drogi kolejowe, mosty, autostrady, drogi lotniskowe, 

zapory wodne, itp.”
57

 

Jeszcze inną definicję obiektu znajdziemy w Słowniku języka 

polskiego, gdzie przeczytamy, że jest to „budynek, zespół budynków 

przemysłowych, użyteczności publicznej itp. lub urządzenia tereno-

we”
58

. 

Kolejną definicję obiektu znaleźć można w instrukcji Zasady 

utrzymania i ewidencji obiektów specjalnych
59

. W rzeczonej instrukcji 

mowa jest o obiekcie specjalnym zdefiniowanym jako „obiekt budow-

lany wykorzystywany na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, 

wyposażony w urządzenia i sprzęt, których działanie powinno być nie-

zależne od ogólnodostępnej infrastruktury techniczno-użytkowej”
60

.  

Nieco inną definicję obiektu specjalnego prezentują Zbigniew 

Lach, Julian Skrzyp oraz Andrzej Łaszczuk. Rozumieją oni obiekt spe-

cjalny jako „budowlę, budynek, urządzenie obronne i ochronne prze-

znaczone na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, autonomiczne, 

niezależne od ogólnodostępnej infrastruktury techniczno-użytkowej, 

odporne na oddziaływanie współczesnych środków rażenia o określo-

nych parametrach, a także na oddziaływanie środków rozpoznania”
61

. 

W literaturze przedmiotu obiekty podlegające obowiązkowej 

ochronie określane są mianem składnika infrastruktury wrażliwej
62

. 

W polskim ustawodawstwie funkcjonuje także pojęcie ważnych 

obiektów, urządzeń lub obszarów, które  należy rozumieć jako podlega-

jące ochronie
63

: 

 obiekty, urządzenia lub obszary: 

- istotne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, nienaruszal-

ności granicy państwowej, bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 

gospodarki lub kultury narodowej, 

                                                           
57  Ibidem. 
58  Słownik języka polskiego, Wydawnictwo. PWN, Warszawa 1988, s. 411. 
59  Decyzja Nr 240/MON z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użyt-

ku "Zasad utrzymania i ewidencji obiektów specjalnych" (Dziennik Urzędowy Mi-

nistra Obrony Narodowej z 2 września 2013 r. poz 216). 
60  Ibidem, § 3 pkt 3. 
61  Z. Lach, J. Skrzyp, A. Łaszczuk, Problemy obronności i bezpieczeństwa państwa 

oraz wynikające z tego konflikty i ograniczenia rozwoju przestrzennego, tom IV, 

AON, Warszawa, s. 536.  
62  Por. A. Tyburska, Współpraca policji z innymi podmiotami w zakresie ochrony 

obiektów wrażnych dla bezpieczeństwa oaństwa. Wybrane zagadnienia, 

Wydawnictwo WSPol, Szczytno 2009, s.30. 
63  Por. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej  (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628). 
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- centralnych organów państwowych, wymiaru sprawiedliwości, 

kontroli skarbowej, przedstawicielstw, 

- dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych albo 

organizacji międzynarodowych, 

- podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 

marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 poz. 170, 

z późn. zm.
64

) lub ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 

osób i mienia, 

 obiekty ujęte w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń 

i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, sporządzo-

nym na podstawie art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 

2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 

1166
65

) oraz wchodzące w ich skład i powiązane z nimi systemy. 

 

Poza pojęciem obiekt wyjaśnienia wymagają także znaczenia 

pojęć takich jak urządzenie i obszar, używane często w przytaczanych 

definicjach obiektu.  

Zatem przez pojęcie urządzenie rozumiemy „rodzaj mechanizmu 

lub zespół elementów, przyrządów służący do wykonywania określo-

nych czynności, ułatwiający pracę np. urządzenia klimatyzacyjne, kon-

trolne, pomiarowe, urządzenia pomocnicze, radarowe, techniczne, 

warsztatowe, urządzenia laboratoryjne, przeciwpożarowe, przeładun-

kowe, transportowe, urządzenie do pompowania wody”
66

. Edward Ura 

podaje również podobną definicję urządzenia, któr stanowi dla niego 

pewien „rodzaj mechanizmu – aparatury, jak np.: rozdzielnia gazu, 

stacja pomiarowa w ochronie środowiska, zapora wodna, stacja rada-

rowa, wieża obserwacyjna, itp”
67

. 

                                                           
64  Tekstu jednolitego wymienionej ustawy został ogłoszony Obwieszczeniem Mar-

szałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogło-

szenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu w Dz. U. z 2014 r. poz. 

170, a następnie zmieniony Ustawą z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy 

o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, usta-

wy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy 

o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie 

Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 502). 
65  Tekst jednolity ustawy został ogłoszony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rze-

czypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 1166). 
66  Słownik języka polskiego, Wydawnictwo. PWN, Warszawa 1988, s. 619. 
67  E. Ura, op. cit., s. 14. 
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Natomiast pod pojęciem obszar rozumiemy „ograniczoną część 

przestrzeni, zwykle dużych rozmiarów, określoną powierzchnię czegoś, 

miejsce występowania, zasięgu czegoś; rozległy teren”
68

. Edward Ura 

definiując pojęcie obszar stwierdza, że jest to „pojęcie wieloznaczne i 

różnie może być interpretowane, w zależności do jakich celów dany 

obszar służy. […] Z punktu widzenia ochrony przez pojęcie obszaru 

należy rozumieć wyodrębniony teren ogrodzony bądź oznakowany, na 

którym znajdują się np.: kopaliny, port lotniczy, poligon wojskowy 

itp”
69

. 

„Pojęcie obiektu i urządzenia jest zbliżone i trudne do ścisłego 

ich wyodrębnienia i zdefiniowania. W każdym bowiem obiekcie znaj-

dują się określone urządzenia, ale nie każde urządzenie można podcią-

gnąć pod pojęcie obiektu”
70

. 

   Poruszając się nadal w sferze definicji należy przedstawić po-

jęcie ochrona obiektu. Pod pojęciem tym „należy rozumieć zespół 

przedsięwzięć uniemożliwiających przeniknięcie na teren obiektu osób 

niepowołanych i dokonanie akcji destrukcyjnej
71

”. 

Nieco inaczej definiują pojęcie ochrony obiektu Janusz Wojtal 

i Marian Milewicz, stwierdzając, że jest to „zespół przedsięwzięć orga-

nizacyjno-taktycznych, technicznych  i fizycznych zapobiegających 

przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu a także przeciwdzia-

łających powstawaniu szkody wynikających z tych zdarzeń oraz nie 

dopuszczających do wstępu osób nieuprawnionych na teren chronione-

go obiektu”
72

. Natomiast pojęcie ochrona fizyczna (osobowa) „zawiera 

system zabezpieczenia ludzkiego (ochrony fizycznej) wraz z wyposa-

żeniem w niezbędne środki techniczne, np. łączności i przymusu bez-

pośredniego”
73

.     

Jeszcze inną definicję znaleźć można na stronach interneto-

wych Polpatron. Czytamy tam, że „ochrona fizyczna obiektu polega 

na prowadzeniu działań prewencyjnych, mających na celu zapobieganie 

włamaniom, kradzieżą oraz dewastacją mienia klienta. Każdy kontrakt 

                                                           
68  Słownik języka polskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1988, s. 430. 
69  E. Ura, op. cit., s. 14. 
70  Ibidem. 
71  S. Lipski, op. cit., s. 453. 
72  J. Wojtal, M. Milewicz (red.), op. cit., s. 581. 
73  A. Wójcik (red.), Ocena bezpieczeństwa obiektów, [w:] Mechaniczne 

i elektroniczne systemy zabezpieczeń, Tom II, Cz. 2.12.3.1, Wydawnictwo 

VERLAG DASHOFER, Warszawa, czerwiec 2003, s. 3. 
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obsługiwany przez naszą firmę, jest poprzedzony analizą zagrożeń, 

potrzeb klienta oraz jest ściśle dostosowany do specyfiki obiektu”
74

. 

Kolejną definicję pojęcia ochrona obiektu prezentuje Ireneusz 

Pliszka, twierdzący, że jest to „zespół przedsięwzięć uniemożliwiają-

cych skryte i podstępne przedostanie się na teren obiektu osób postron-

nych. Ochronę obiektu zapewnia się przez służbę wartowniczą (poste-

runki), obserwację (w nocy – podsłuchiwanie), patrolowanie, kontrolę 

ruchu, zasadzki, grupy interwencyjne i zabezpieczenie techniczne (me-

chaniczne i elektroniczne). Obrona obiektu to zespół przedsięwzięć 

uniemożliwiających zbrojne opanowanie obiektu lub wyrządzenie 

w nim istotnych szkód”
75

. 

Biorąc pod uwagę fakt, że obiekt zaliczany jest do kategorii 

mienie nieruchome
76

, ochronę obiektu zaliczamy do ochrony mienia, 

którą to definiuje ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 

i mienia jako: „działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom 

przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wy-

nikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszczające do wstępu osób nieu-

prawnionych na teren chroniony”77. 
Wyjaśnienia wymaga też znaczenie pojęcia pracownik ochrony, 

które oznacza „osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia 

technicznego, i wykonującą zadania ochrony w ramach wewnętrznej 

służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób 

i mienia, lub osobę wykonującą zadania ochrony, w zakresie niewyma-

gającym wpisu na te listy, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał kon-

cesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług 

ochrony osób i mienia”
78

. 

                                                           
74  http://www.polpatron.pl/bezpieczenstwo/bezpieczenstwo-mienia/ochrona-fizyczna-

obiektow (dostęp: 29.09.2014 r., godz. 01:36). 
75  I. Pliszka, Ochrona obiektów I dóbr niezbędnych do przetrwania ludności, s. 1 

(http://pldocs.docdat.com/docs/index-105511.html, dostęp: 29.09.2014 r.). 
76  Mienie nieruchome (nieruchomość) – grunt wraz z zabudowaniami, stanowiące 

czyjąś własność; też: same zabudowania (na podstawie: Słownik języka polskiego, 

Wydawnictwo PWN, http://sjp.pwn.pl/slownik/2482937/nieruchomo%C5%9B%C4

%87_w_zn._1; http://sjp.pwn.pl/slownik/2489697/nieruchomo%C5%9B%C4%87_

w_zn._1, dostęp: 29.09.2014 r. godz. 01:39. 
77  Art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1099). 
78  Art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 
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   Kolejnym pojęciem wymagającym zdefiniowania jest pojęcie 

specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej. Zhodnie z definicją 

ustawową są to „wewnętrzne służby ochrony oraz przedsiębiorcy, któ-

rzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadających pozwolenie 

na broń na okaziciela, wydane na podstawie odrębnych przepisów”
79

. 

   Natomiast użyte powyżej pojęcie wewnętrzne służby ochrony 

oznacza „uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsię-

biorców lub jednostek organizacyjnych, powołane do ich ochrony”
80

. 

   W celu lepszego zrozumienia zagadnień związanych 

z ochroną obiektów należy jeszcze przedstawić definicję pojęcia kie-

rownik jednostki.  

 

   Pojęcie kierownik jednostki oznacza „osobę lub organ przed-

siębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej, uprawnionych, zgodnie 

z przepisami prawa, statutem, umową, do zarządzania nią; za kierowni-

ka jednostki uważa się również likwidatora lub syndyka”
81

.  

                                                           
79  Art. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 
80  Art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 
81  Art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 



 

ROZDZIAŁ I:  

DEFINICJE PODSTWOWYCH POJĘĆ 

 

 

25 

 

PYTANIA KONTROLNE: 
 

1. Przedstaw trzy znaczenia pojęcia „obiekt”. 

2. Przedtsaw róznicę pomiędzy „obiektem liniowym” a „obiektem 

małej architektury”. 

3. Wskaż róznicę pomiędzy „obiektami linearnymi” a „obiektami po-

wierzchniowymi”. 

4. Co rozumiemy pod pojęciem „ochrona obiektu”? 

5. Co to jest specjalistyczna uzbrojona formacja ochronna? 
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ROZDZIAŁ 2 

Ochrona obiektu w ujęciu ustawowym 

    

 

 

W artykule 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mie-

nia
82

 ustawodawca określił formę realizacji ochrony osób i mienia. 

Przedmiot ochrony jakim jest obiekt zakwalifikowany jest do kategorii 

„mienie”
83

, toteż podlega ochronie w formie: 

 bezpośredniej ochrony fizycznej:  

- stałej lub doraźnej,  

- polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, groma-

dzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i sys-

temach alarmowych, 

 zabezpieczenia technicznego, polegającego na:  

- montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sy-

gnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eks-

ploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowa-

nia,  

- montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz 

ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu 

- w  miejscach zainstalowania. 

 

W artykule 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 

i mienia ustawodawca określił, że obiekty ważne dla obronności, inte-

resu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych 

ważnych interesów państwa podlegają obowiązkowej ochronie przez 

                                                           
82  Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 poz. 

1099). 
83  Mienie - rozumiane szeroko oznacza własność i inne prawa majątkowe,  rozumiane 

wąsko oznacza przedmioty materialne stanowiące przedmiot własności lub posia-

dania, których wartość można określić w pieniądzu (patrz: 

http://skwartych.w.interia.pl/slownikkopia/slownikkopia.htm, dostęp: 29.09.2014 r., 

godz.02.01). 
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specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabez-

pieczenie techniczne. Do obiektów takich zaliczył: 

 w zakresie obronności państwa w szczególności:  

a) zakłady produkcji specjalnej oraz zakłady, w których prowadzo-

ne są prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie 

takiej produkcji,  

b) zakłady produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie, 

urządzenia i sprzęt wojskowy,  

c) magazyny rezerw strategicznych, o których mowa w art. 15 

ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicz-

nych (Dz. U. z 2010 r. nr 229, poz. 1496);  

 w zakresie ochrony interesu gospodarczego państwa w szczególno-

ści:  

- zakłady mające bezpośredni związek z wydobyciem surowców 

mineralnych o strategicznym znaczeniu dla państwa,  

- porty morskie i lotnicze,  

- banki i przedsiębiorstwa wytwarzające, przechowujące 

bądź transportujące wartości pieniężne w znacznych ilościach;  

 w zakresie bezpieczeństwa publicznego w szczególności:  

- zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie 

dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie 

lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia 

ludzi oraz środowiska, w szczególności elektrownie i ciepłow-

nie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków, 

- zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące w znacznych 

ilościach                    materiały jądrowe, źródła i odpady pro-

mieniotwórcze, materiały toksyczne, odurzające, wybuchowe 

bądź chemiczne o dużej podatności pożarowej lub wybucho-

wej,  

- rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, 

zapory wodne i śluzy oraz inne urządzenia znajdujące się w 

otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może 

stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska 

albo spowodować poważne straty materialne;  

 w zakresie ochrony innych ważnych interesów państwa w szczegól-

ności:  

- zakłady o unikalnej produkcji gospodarczej, 

- obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz telewi-

zyjne i radiowe; 
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- muzea i inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury 

narodowej; 

- archiwa państwowe. 

  
 
Szczegółowy wykazy obiektów, o których mowa powyżej, spo-

rządzają: „Prezes Narodowego Banku Polskiego, Krajowa Rada Radio-

fonii i Telewizji, ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i woje-

wodowie w stosunku do podległych, podporządkowanych lub nadzo-

rowanych jednostek organizacyjnych. Umieszczenie w wykazie okre-

ślonego obiektu następuje w drodze decyzji administracyjnej”
84

. 

Wykazy, o których mowa powyżej, „Prezes Narodowego Ban-

ku Polskiego, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ministrowie i kie-

rownicy urzędów centralnych przesyłają do właściwych terytorialnie 

wojewodów oraz bieżąco aktualizują”
85

. Natomiast wojewodowie pro-

wadzą ewidencję obiektów „podlegających obowiązkowej ochronie, 

znajdujących się na terenie województwa. Ewidencja ma charakter 

poufny”
86

. Wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, może umie-

ścić w ewidencji, o której mowa powyżej, znajdujące się na terenie 

województwa obiekty innych podmiotów niż te, które zostały wymie-

nione powyżej
87

. 

   Minister Spraw Wewnętrznych (wcześniej Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji) „może na wniosek podmiotów sporzą-

dzających szczegółowe wykazy obiektów, obszarów i urządzeń podle-

gających obowiązkowej ochronie wprowadzić dla jednostek podległych 

tym podmiotom regulaminy wykonywania ochrony”
88

. 

   Na kierownikach jednostek podlegających obowiązkowej 

ochronie lub na osobach przez nich upoważnionych spoczywa obowią-

zek uzgodnienia z właściwym terytorialnie komendantem wojewódz-

                                                           
84  Art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 
85  Art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 
86  Art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 
87  Por. art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 
88  G. Gozdór, Ochrona osób i mienia, INFOtrade, Gdańsk 2000, s. 12. 
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kim Policji planu ochrony tych jednostek (obiektów)
89

. Obowiązek ten 

został wzmocniony sankcją karną przewidzianą art. 48 ustawy o ochro-

nie osób i mienia (grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozba-

wienia wolności do lat 2)
90

. 

   Ochroną obiektów, w tym tych wymagających obowiązkowej 

ochrony, zajmują się wewnętrzne i zewnętrzne służby ochrony
91

. Służ-

by ochrony realizujące zadania w obiektach wymagających obowiąz-

kowej ochrony  „traktowane są przez ustawę o ochronie osób i mienia 

jako specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne. Zarządzający obsza-

rami, obiektami i urządzeniami podlegającymi  obowiązkowej ochronie 

są zobligowani do utworzenia własnych służb ochrony lub zatrudnienia 

firm ochroniarskich prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 

ochrony osób i mienia”
92

. 

   Ustawodawca w art. 8 ust. 1 określił ich zadania, w tym te 

dotyczące ochrony obiektów. Do zadań tych zaliczył w szczególności
93

: 

 ochronę mienia w granicach chronionych obszarów i obiektów, 

 ochronę ważnych urządzeń jednostki, znajdujących się poza grani-

cami chronionych obszarów i obiektów, 

 inne zadania wynikające z planu ochrony jednostki. 
   Na mocy przywoływanej tu ustawy o ochronie osób i mienia 

właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji może, w drodze 

decyzji administracyjnej, wydać zezwolenie na utworzenie (na wniosek 

kierowników tych jednostek, uzasadniony ważnym interesem gospo-

darczym lub publicznym) wewnętrznej służby ochrony w jednostce, 

w skład której nie wchodzą obszary, obiekty i urządzenia umieszczone 

w ewidencji obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiąz-

kowej ochronie
94

. W myśl ustawy wewnętrzne służby ochrony w zakre-

sie ochrony osób i mienia współpracują z Policją, jednostkami ochrony 

przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi)
95

. 

                                                           
89  Art. 7 ust. 1. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 
90  Ibidem. 
91  Z. Cisowski, Organizacja i funkcjonowanie służb ochrony osób i mienia, WSPol, 

Szczytno 2002, s. 9. 
92  Ibidem. 
93  Por. art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 
94  Por. art. 10 ustawy z  dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 
95  Art. 12 ustawy z  dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 

poz. 1099). 
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Minister właściwy do spraw wewnętrznych określił, w drodze rozpo-

rządzenia
96

, dla wewnętrznych służb ochrony
97

: 

 szczegółowe zasady oraz tryb ich tworzenia, 

 strukturę organizacyjną, zakres działania i sposób prowadzenia do-

kumentacji ochronnej, 

 uzbrojenie i wyposażenie, 

 umundurowanie i oznaki służbowe oraz sposób tworzenia dla nich 

nazw. 

 

Natomiast Minister Obrony Narodowej określił, w drodze roz-

porządzenia
98

, dla wewnętrznych służb ochrony działających na tere-

nach podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych jednostek 

organizacyjnych
99

: 

 warunki i tryb ich tworzenia,  

 strukturę organizacyjną i zakres działania, 

 uzbrojenie i wyposażenie, 

 warunki zatrudnienia pracowników, 

 umundurowanie i odznaki służbowe. 

 

Zewnętrzne służby ochrony (jak nazywa je Zenon Cisowski) 

„nie chronią własnych obszarów, obiektów i urządzeń lecz ich funkcjo-

nowanie polega na zabezpieczeniu obiektów innych podmiotów (…). 

W powyższym zakresie prowadzą działalność gospodarczą (koncesyj-

ną) mającą przynosić danemu przedsiębiorcy dochody. Inaczej mówiąc 

zewnętrzne służby ochrony wynajmowane są do zabezpieczenia obiek-

tów podlegających obowiązkowej ochronie, jak również nie objętych 

takim obowiązkiem. Biorąc powyższe pod uwagę należy przyjąć, 

iż zewnętrzne służby ochrony stanowią przedsiębiorcy, którzy uzyskali 

                                                           
96  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 

1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. z 1999 r. Nr 4 poz.  31 

ze zm.). 
97  Art. 13 ustawy z  dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 

poz. 1099). 
98  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie 

wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek 

organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 58 poz. 619 ze 

zm.). 
99  Art. 14 ustawy z  dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 

poz. 1099). 
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koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony 

osób i mienia wraz  z licencjonowanymi pracownikami”
100

.  

Koncesja, o której mowa powyżej jest wymagana w przypadku 

realizacji zadań w zakresie ochrony fizycznej obiektów, natomiast 

w przypadku zabezpieczenia technicznego obiektów nie jest wymaga-

na, jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność w formie zabezpieczenia 

technicznego, polegającego na: 

 montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygna-

lizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, 

konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania, 

 montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia 

oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwiera-

niu w miejscach zainstalowania, a zabezpieczenie techniczne reali-

zowane jest w granicach obszarów, obiektów i urządzeń nie obję-

tych wymogiem obowiązkowej ochrony
101

. 

 

   Przedsiębiorca realizujący usłgi w zakresie ochrony fizycznej 

osób i mienia, a w tym ochrony obiektów ma ustawowy obowiązek: 

oznaczyć pracowników ochrony w sposób jednolity, umożliwiający ich 

identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego, oraz  za-

pewnić noszenie ubioru przez pracowników ochrony, umożliwiającego 

ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego, a także 

wystawia pracownikowi ochrony legitymację pracownika ochrony fi-

zycznej, legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej 

lub legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicz-

nego przed dopuszczeniem go do wykonywania zadań związanych 

z ochroną osób i mienia
102

. Przy czym legitymację kwalifikowanego 

pracownika ochrony fizycznej pracodawca wystawia wyłącznie pra-

cownikowi ochrony, który jest wpisany na listę kwalifikowanych pra-

cowników ochrony fizycznej
103

.  

 

Legitymacje
104

 te zawierają
105

:  

                                                           
100  Z. Cisowski, op. cit., s. 10. 
101  Por. art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 
102 Art. 20 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 

poz. 1099). 
103  Por. art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. 

U. z 2014 poz. 1099). 
104  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzory legitymacji, 2) tryb i warunki ich wydawania, wymiany lub zwrotu, 3)  
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 indywidualny numer, zgodny z prowadzoną przez przedsiębiorcę 

ewidencją legitymacji;  

 aktualne zdjęcie pracownika ochrony;  

 imię i nazwisko pracownika ochrony;  

 oznaczenie przedsiębiorcy wydającego dokument, firmę przedsię-

biorcy, siedzibę i adres, numer telefonu oraz numer koncesji;  

 pouczenie o ustawowych uprawnieniach przysługujących jej po-

siadaczowi;  

 datę oraz miejsce wydania, imię i nazwisko oraz podpis wystawia-

jącego legitymację oraz pieczęć podmiotu wystawiającego. 

  

Na przedsiębiorcy spoczywa także obowiązek prowadzenia 

ewidencji wydanych legitymacji
106

. 

Przedsiębiorca, zobligowany jest ponadto do tego, aby ubiory 

pracowników ochrony posiadały oznaczenia różniące je w sposób wi-

doczny od mundurów pozostających pod szczególną ochroną lub któ-

rych wzory zostały wprowadzone na podstawie odrębnych przepisów, 

a także do tego aby identyfikatory i odznaki pracowników ochrony 

zatrudnianych przez przedsiębiorcę w sposób widoczny różniły się 

od identyfikatorów i odznak funkcjonariuszy i pracowników służb pu-

blicznych
107

. 

Na przedsiębiorcy spoczywa także obowiązek ubezpieczenia 

się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku 

z ochroną osób i mienia
108

. 

Na pracowniku ochrony spoczywa natomiast zakaz zakrywania 

twarzy w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia jego identyfi-

kacji
109

. 

                                                                                                                               
sposób prowadzenia ewidencji wydanych legitymacji, – mając na względzie 

jednolitość stosowanych legitymacji, dokumentacji oraz procedur związanych z ich 

wydawaniem, wymianą lub zwrotem, a także możliwość odczytania przez osobę 

zainteresowaną danych zawartych w tych legitym (źródło: art. 20 ust. 5 ustawy 

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 poz. 1099). 
105  Art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 
106  Por. art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. 

U. z 2014 poz. 1099). 
107  Art. 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 

poz. 1099). 
108  Zob. art. 21a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 
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W przypadku ubiegania się przez przedsiębiorcę o zawarcie 

umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cy-

wilnego w portach lotniczych, ustawa nakłada na niego obowiązek
110

: 

 przedstawienia informacji o dotychczasowej działalności, w tym 

dokumentów finansowych za ostatnie 3 lata oraz za rok, w którym 

ubiega się on o wykonywanie działalności w zakresie kontroli bez-

pieczeństwa;  

 prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony 

osób i mienia co najmniej przez okres 5 lat;  

 przedstawienia informacji o liczbie zatrudnionych kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników 

zabezpieczenia technicznego;  

 przedstawienia informacji o liczbie zatrudnionych pracowników 

spełniających wymagania określone w przepisach z zakresu ochrony 

lotnictwa cywilnego dla osób wykonujących zadania w zakresie 

kontroli bezpieczeństwa w ruchu lotniczym;  

 przedstawienia informacji o planowanych szkoleniach osób, któ-

re będą wykonywać zadania w zakresie kontroli bezpieczeństwa 

w ruchu lotniczym, oraz przewidywanym terminie ich zakończenia;  

 przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie upraw-

nień do prowadzenia kontroli bezpieczeństwa w ruchu lotniczym 

co najmniej przez 10% liczby pracowników niezbędnych dla prawi-

dłowego wykonywania tej kontroli;  

 wskazanie deklarowanego terminu, w którym zostaną zatrudnieni 

pracownicy spełniający wymagania dotyczące osób dokonujących 

kontroli bezpieczeństwa w ruchu lotniczym w liczbie niezbędnej 

do wykonywania zadań; 

 przedstawienia zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

oraz urzędu skarbowego o niezaleganiu z należnościami z tytułu zo-

bowiązań publiczno-prawnych;  

 przedstawienia oświadczenia, złożonego pod rygorem odpowie-

dzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o posiadaniu 

środków finansowych albo zdolności kredytowej w wysokości nie-

zbędnej do realizacji zadań w zakresie kosztów przygotowania pra-

cowników do realizacji zadań;  

                                                                                                                               
109  Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 
110  Por. art. 22 a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 
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 przedstawienia oświadczenia, złożonego pod rygorem odpowie-

dzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że nie toczy 

się postępowanie w sprawie o cofnięcie koncesji na wykonywanie 

działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia;  

 udokumentowanie możliwości spełnienia warunków organizacyj-

nych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego, niezakłóconego 

wykonywania kontroli bezpieczeństwa w ruchu lotniczym w zakre-

sie liczby pracowników ochrony posiadających odpowiednie po-

świadczenia bezpieczeństwa oraz kwalifikacje, którzy mają wyko-

nywać te zadania;  

 przedstawienie oświadczenia, złożonego pod rygorem odpowie-

dzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o zdolności 

do samodzielnego wykonywania kontroli bezpieczeństwa w ruchu 

lotniczym;  

 zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospo-

darczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotni-

czych. 

 

   Ponadto ustawa obliguje przedsiębiorców do tego aby „pro-

wadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywil-

nego w portach lotniczych jest obowiązany wykonywać tę działalność 

samodzielnie, bez możliwości powierzania wykonywania czynności 

z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych innym 

podmiotom”
111

. 

Ustawodawca zagwarantował w ustawie, że „zadania ochrony 

osób i mienia realizowane przez wewnętrzne służby ochrony 

oraz przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję w zakresie usług 

ochrony osób i mienia, wykonują pracownicy ochrony”
112

. 

Postawił też wymóg posiadania przez pracowników ochrony, 

realizujących zadania na obszarach, obiektach i urządzeniach wymaga-

jących obowiązkowej ochrony, stosownego wpisu na listę kwalifiko-

wanych pracowników ochrony fizycznej lub pracowników zabezpie-

                                                           
111  Art. 22b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 

poz. 1099). 
112  Art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 
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czenia technicznego
113

. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej wymagany jest też od tych pracowników ochrony, 

którzy są zatrudnieni przy realizacji zadań ochrony fizycznej z bronią 

palną, a więc stanowią personel specjalistycznej uzbrojonej formacji 

ochronnej wykonującej zadania także na terenie obiektów niewymaga-

jących obowiązkowej ochrony. 

W przypadku ochrony obiektów nie zaliczonych do tych wy-

magających obowiązkowej ochrony wpis na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej wymagany jest w celu
114

: 

 realizacji zadań ochronnych wykonywanych z bronią palną; 

 nadzoru i kontroli pracy pracowników ochrony fizycznej nieposia-

dających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fi-

zycznej; 

 opracowywania planu ochrony w zakresie ochrony fizycznej;  

 organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fi-

zycznej. 

 

Poza szeregiem obowiązków wynikających z ustawy oraz ak-

tów wykonawczych pracownicy ochrony mają szereg uprawnień umoż-

liwiający im realizację zadań ochrony obiektu. I tak na mocy art. 36 

ustawy o ochronie mienia pracownicy ochrony mają prawo do
115

: 

 ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach 

chronionych oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamo-

ści;  

 wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku 

stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronione-

go obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku;  

 ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich 

granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie za-

grożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, 

w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji; 

 użycia
116

 lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego
117

, 

takich jak
118

:  siła fizyczna w postaci technik: transportowych, obro-

                                                           
113  Art. 26 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 
114  Por. art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. 

U. z 2014 poz. 1099). 
115  Art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 
116  Użycie środka przymusu bezpośredniego – należy przez to rozumieć zastosowa-

nie środka przymusu bezpośredniego wobec osoby (Podstawa: art. 4.pkt. 6 ustawy 
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ny, obezwładnienia; kajdanki zakładane na ręce, pałka służbowa; 

pies służbowy, chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcz-

nych miotaczy substancji obezwładniających;  przedmioty przezna-

czone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej:  

- w granicach chronionych obiektów i obszarów – w przypad-

kach: odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na ży-

cie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby, prze-

ciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez 

uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia, przeciwdziała-

nia niszczeniu mienia, ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki 

lub pościgu za tą osobą, pokonania czynnego oporu
119

; 

- poza granicami obiektów i obszarów chronionych – w przy-

padku zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadze-

nia
120

 (czynności podejmowane w celu przemieszczenia
121

);  

 użycia
122

 lub wykorzystania broni palnej
123

:  

- w granicach chronionych obiektów i obszarów – w przypad-

kach, takich jak:
124

 konieczność odparcia bezpośredniego, bez-

prawnego zamachu na:  

                                                                                                                               
z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 

2013 nr 0 poz. 628)). 
117  Wykorzystanie środka przymusu bezpośredniego – należy przez to rozumieć 

zastosowanie środka przymusu bezpośredniego wobec zwierzęcia albo zastosowa-

nie go w celu zatrzymania, zablokowania lub unieruchomienia pojazdu lub pokona-

nia przeszkody (Podstawa: art. 4.pkt. 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach 

przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628)). 
118  Art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 ustawy 

z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 

2013 nr 0 poz. 628). 
119  Art. 11 pkt 2, 5, 8, 10 i 13 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628). 
120  Art. 11 pkt 9 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego 

i broni palnej (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628). 
121  Art. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego 

i broni palnej (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628). 
122 Użycie broni palnej – należy przez to rozumieć oddanie strzału w kierunku osoby 

z zastosowaniem amunicji penetracyjnej ((Podstawa: art. 4.pkt. 7 ustawy z dnia 24 

maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 2013 nr 0 

poz. 628). 
123 Wykorzystanie broni palnej – należy przez to rozumieć oddanie strzału z zastoso-

waniem amunicji penetracyjnej w kierunku zwierzęcia, przedmiotu lub w innym 

kierunku niestwarzającym zagrożenia dla osoby (Podstawa: art. 4.pkt. 8 ustawy 

z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 

2013 nr 0 poz. 628). 
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- życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby     

albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym 

bezpośrednio do takiego zamachu; 

- ważne obiekty, urządzenia lub obszary albo konieczność prze-

ciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do ta-

kiego zamachu;  

- mienie, które stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie 

życia, zdrowia lub wolności uprawnionego lub innej osoby,    

albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym 

bezpośrednio do takiego zamachu; 

- konieczność przeciwstawienia się osobie: niepodporządkowu-

jącej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, 

materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przed-

miotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wol-

ności uprawnionego lub innej osoby
125

, konieczność przeciw-

stawienia się osobie która usiłuje bezprawnie odebrać broń pal-

ną uprawnionemu lub innej osobie uprawnionej do jej posiada-

nia
126

; z wyłączeniem przypadków przeciwdziałania czynno-

ściom zmierzającym bezpośrednio do zamachów na: 

o życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby 

albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzają-

cym bezpośrednio do takiego zamachu, 

o ważne obiekty, urządzenia lub obszary albo konieczność 

przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio 

do takiego zamachu, 

o mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie 

życia, zdrowia lub wolności uprawnionego lub innej osoby, 

albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzają-

cym bezpośrednio do takiego zamachu, 

-  poza granicami obiektów i obszarów chronionych – w przy-

padkach, takich jak konieczność odparcia bezpośredniego, bez-

prawnego zamachu na bezpieczeństwo konwoju lub doprowa-

                                                                                                                               
124  Art. 45 pkt 1 lit. a–c i pkt 2 oraz art. 47 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. 

o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628). 
125 Art. 45 ust 2 lit a ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej  (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628). 
126 Art. 45 ust 2 lit b ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej  (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628). 
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dzenia oraz w przypadkach zaalarmowanie lub wezwanie po-

mocy, a także oddanie strzału ostrzegawczego
127

. 

 

Pracownik ochrony fizycznej „może użyć środka przymusu 

bezpośredniego lub broni palnej lub wykorzystać je do celów określo-

nych w niniejszej ustawie wyłącznie w zakresie realizacji zadań usta-

wowych podmiotu, w którym pełni służbę albo w którym jest zatrud-

niony”
128

. Pracownik ochrony fizycznej może też użyć lub wykorzystać 

środki przymusu bezpośredniego „w sposób niezbędny do osiągnięcia 

celów tego użycia lub wykorzystania, proporcjonalnie do stopnia za-

grożenia, wybierając środek o możliwie jak najmniejszej dolegliwo-

ści”
129

. Broń palną, pracownik ochrony fizycznej  używa lub wykorzy-

stuje wyłącznie, jeżeli użycie lub wykorzystanie środków przymusu 

bezpośredniego
130

: 

 okazało się niewystarczające do osiągnięcia celów tego użycia 

lub wykorzystania lub 

 nie jest możliwe ze względu na okoliczności zdarzenia. 

 

Ustawodawca stwierdził też, że „w przypadku gdy uzasadniają 

to okoliczności zdarzenia, pracownik ochrony fizycznej może użyć 

jednocześnie więcej niż jednego środka przymusu bezpośredniego lub 

wykorzystać jednocześnie więcej niż jeden taki środek, na zasadach 

określonych”
131

 w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej. Ustawodawca zastrzegł jednocześnie, 

że „wobec kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na 

wiek do 13 lat, oraz osób o widocznej niepełnosprawności pracownik 

ochrony fizycznej może użyć wyłącznie siły fizycznej w postaci tech-

nik obezwładnienia, a w przypadku, gdy zachodzi konieczność odpar-

cia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie pra-

cownika ochrony fizycznej lub innej osoby, a użycie siły fizycznej wo-

                                                           
127  Art. 45 pkt 1 lit. e oraz art. 47 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach 

przymusu bezpośredniego               i broni palnej (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628). 
128  Art. 5 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni 

palnej  (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628). 
129  Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego 

i broni palnej  (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628). 
130  Por. art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej  ( Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628). 
131  Por. art. 8  ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego 

i broni palnej  ( Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628). 
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bec kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na wiek 

do 13 lat oraz osób o widocznej niepełnosprawności, jest niewystarcza-

jące lub niemożliwe, pracownik ochrony fizycznej może użyć innych 

środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej. Ponadto użycie 

środka przymusu bezpośredniego w przypadku, gdy zachodzi koniecz-

ność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie 

lub zdrowie pracownika ochrony fizycznej lub innej osoby, następuje 

z uwzględnieniem jego właściwości oraz stanu osoby, wobec której ma 

być użyty”
132

. 

W przypadku gdy w wyniku użycia lub wykorzystania środków 

przymusu bezpośredniego nastąpiło zranienie osoby lub wystąpiły inne 

widoczne objawy zagrożenia życia lub zdrowia tej osoby, pracownik 

ochrony fizycznej zobowiązany jest do udzielenia tej  osobie nie-

zwłocznie pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwania kwalifiko-

wanej pierwszej pomocy lub podmiotów świadczących medyczne 

czynności ratunkowe
133

. 

Pracownik ochrony fizycznej może odstąpić od udzielenia 

pierwszej pomocy, w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących 

okoliczności
134

: 

 udzielenie tej pomocy może zagrozić życiu, zdrowiu lub bezpie-

czeństwu pracownika ochrony fizycznej lub innej osoby; 

 udzielenie tej pomocy spowodowałoby konieczność zaniechania 

przez pracownika ochrony fizycznej czynności ochronnych wo-

bec osób, ważnych obiektów, urządzeń lub obszarów lub w ramach 

konwoju lub doprowadzenia; 

 udzielenie pomocy osobie poszkodowanej zostało zapewnione 

przez inne osoby lub podmioty zobowiązane do jej udzielenia. 

 

W przypadku odstąpienia od udzielenia pierwszej pomocy 

lub gdy osoba poszkodowana sprzeciwia się udzieleniu tej pomocy 

pracownik ochrony fizycznej zapewnia wezwanie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy lub podmiotów świadczących medyczne czynności 

ratunkowe
135

. 

                                                           
132  Por. art. 9 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego 

i broni palnej  (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628). 
133  Por. art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej  (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628). 
134 Por. art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej  (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628). 
135  Por. art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej  (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628). 
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Pracownik ochrony fizycznej nie może odstąpić od zapewnie-

nia udzielenia medycznych czynności ratunkowych kobiecie ciężarnej, 

wobec której użyto środków przymusu bezpośredniego
136

. 

W przypadku gdy w wyniku użycia lub wykorzystania środków 

przymusu bezpośredniego przez pracownika ochrony fizycznej: 

 nastąpiło zranienie osoby, 

 wystąpiły inne widoczne objawy zagrożenia życia lub zdrowia tej 

osoby, 

 nastąpiła śmierć osoby, 

 nastąpiło zniszczenie mienia, 

 nastąpiło zranienie lub śmierć zwierzęcia 

Pracownik ochrony fizycznej jest obowiązany do zabezpiecze-

nia miejsca zdarzenia, także przed dostępem osób postronnych, ustale-

nia świadków zdarzenia oraz powiadomienia o zdarzeniu właściwej 

miejscowo jednostki organizacyjnej Policji
137

.  

Pracownik ochrony fizycznej może odstąpić od zabezpieczenia 

miejsca zdarzenia, także przed dostępem osób postronnych oraz ustala-

nia świadków zdarzenia w przypadku gdy podjęcie tych czynności mo-

głoby zagrozić życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu uprawnionego 

lub innej osoby
138

. 

Przed użyciem broni palnej pracownik ochrony fizycznej został 

zobligowany przez ustawodawcę do  podejmowania następujących 

działań
139

: 

 identyfikacji swojej formacji albo służby okrzykiem przez wskaza-

nie jej pełnej nazwy lub ustawowego skrótu, a w przypadku pra-

cownika ochrony fizycznej uprawnionego do użycia lub wykorzy-

stania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej na pod-

stawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 

i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099)  – okrzyku: „Ochrona!”; 

 wezwania osoby do zachowania zgodnego z prawem, a w szczegól-

ności do: 

                                                           
136 Por. art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej  (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628). 
137  Art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego 

i broni palnej  (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628). 
138 Por. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej  (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628). 
139  Art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego 

i broni palnej  (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628). 
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- natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego 

przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub 

wolności uprawnionego lub innej osoby, 

- zaniechania ucieczki, 

- odstąpienia od użycia przemocy. 

    

W przypadku niepodporządkowania się wezwaniom do zacho-

wania zgodnego z prawem, a w szczególności do natychmiastowego 

porzucenia broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego uży-

cie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej 

osoby, zaniechania ucieczki lub odstąpienia od użycia przemocy, pra-

cownik ochrony fizycznej ma ustawowy obowiązek uprzedzenia o uży-

ciu broni palnej okrzykiem: „Stój, bo strzelam!”, a jeżeli wezwanie to 

okaże się nieskuteczne, ma prawo oddać strzał ostrzegawczy w bez-

piecznym kierunku
140

. Od powyższej procedury lub jej poszczególnych 

elementów, w szczególności od oddania strzału ostrzegawczego, pra-

cownik ochrony fizycznej można odstąpić, jeżeli ich zrealizowanie 

groziłoby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia 

uprawnionego lub innej osoby
141

. 

O każdym przypadku użycia lub wykorzystania broni palnej 

pracownik ochrony niezwłocznie powiadamia przełożonego lub osobę 

pełniącą służbę dyżurną oraz właściwą miejscowo jednostkę organiza-

cyjną Policji
142

. 

Do postępowania po użyciu lub wykorzystaniu broni palnej 

stosuje się przepisy adekwatne do sytuacji użycia środków przymusu 

bezpośredniego o których mowa była powyżej. 

W przypadku gdy w wyniku użycia lub wykorzystania broni 

palnej nastąpiło zranienie osoby lub wystąpiły inne widoczne objawy 

zagrożenia życia lub zdrowia tej osoby, pracownik ochrony fizycznej  

może odstąpić od udzielenia pierwszej pomocy, jeżeli: 

 udzielenie tej pomocy może zagrozić życiu, zdrowiu lub bezpie-

czeństwu uprawnionego lub innej osoby; 

                                                           
140  Art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego 

i broni palnej  (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628). 
141  Art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego 

i broni palnej  (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628). 
142  Art. 50 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni 

palnej  (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628). 
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 udzielenie pomocy osobie poszkodowanej zostało zapewnione przez 

inne osoby lub podmioty zobowiązane do jej udzielenia
143

. 

 

W przypadku odstąpienia od udzielenia pierwszej pomocy 

lub gdy osoba poszkodowana sprzeciwia się udzieleniu tej pomocy 

pracownik ochrony fizycznej  zapewnia wezwanie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy lub podmiotów świadczących medyczne czynności 

ratunkowe
144

. 

Pracownik ochrony podczas wykonywania zadań ochrony ob-

szarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie 

korzysta z ochrony prawnej przewidzianej w Kodeksie karnym dla 

funkcjonariuszy publicznych
145

. Jak łatwo zauważyć „ustawodawca 

radykalnie ograniczył zakres szczególnej ochrony prawnej pracowni-

ków ochrony jedynie do przypadków, w których wykonują oni zadania 

ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej 

ochronie. Z takiej ochrony prawnej nie korzystają zatem ci pracownicy, 

którzy wykonują zadania związane z ochroną obszarów, obiek-

tów i urządzeń nieuwzględnionych w ewidencji prowadzonej przez 

wojewodę, (…)”
146

. Pogląd ten podziela Wojciech Kotowski, stwier-

dzająć, że „pracownik ochrony nie jest funkcjonariuszem publicznym, 

lecz tylko korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla tych funkcjo-

nariuszy”
147

. Jak sugerują, zarówno Wojciech Kotowski jak i Tomasz 

Aleksandrowicz, chodzi tu o szczególną odpowiedzialność za narusze-

nie nietykalności cielesnej, czynną napaść i zniewagę pracownika 

ochrony realizującego zadania ochrony obiektu lub też w związku z ich 

wykonywaniem
148

. Poglądy obydwu wyżej wymienionych podziela 

także Grzegorz Gozdór, który stwierdził, że „pracownik ochrony wy-

konujący zadania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegają-

cych obowiązkowej ochronie jest przedmiotem bezpośredniego działa-

                                                           
143  Art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego 

i broni palnej  (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628). 
144  Art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego 

i broni palnej  (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628). 
145  Art. 42 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 

poz. 1099). 
146  T. Aleksandrowicz, Ustawa o ochronie osób i mienia. Komentarz, Wydawnictwo 

Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002, s. 224. 
147  W. Ktowski, Ochrona osób i mienia. Komentarz praktyczny, Dom Wydawniczy 

ABC, Warszawa 2004, s. 299. 
148  Por. W. Ktowski, op. cit., s. 299 - 300 i T. Aleksandrowicz, op. cit., s. 225 – 232. 
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nia czynów zabronionych określonych w art. 222 KK (naruszenie nie-

tykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego), art. 223 KK (czynna 

napaść na funkcjonariusza publicznego), art. 226 KK (znieważenie 

funkcjonariusza publicznego)”
149

. 

Ustawodawca nałożył na pracowników ochrony dodatkowy 

obowiązek. Stwierdza on, że „pracownik ochrony nosi, z zastrzeżeniem 

art. 41 (»Pracownik ochrony nie może nosić przy sobie broni palnej, 

jeżeli wykonuje bezpośrednio zadania w zakresie utrzymania bezpie-

czeństwa i porządku publicznego podczas trwania masowych imprez 

publicznych«), przydzieloną broń palną tylko wtedy, gdy występuje 

w umundurowaniu lub ubiorze używanym przez specjalistyczną uzbro-

joną formację ochronną”
150

. 

Wyjaśnienia wymaga tutaj użyte powyżej określenie „przydzie-

lona broń palna”. Jak trafnie zauważył Wojciech Kotowski, „przez 

broń przydzieloną należy rozumieć, broń będącą w posiadaniu przed-

siębiorcy, który uzyskał pozwolenie na broń na okaziciela, tzw. świa-

dectwo broni. Broń taka zostaje przekazana licencjonowanemu
151

 pra-

cownikowi ochrony jedynie na czas wykonywania obowiązków służ-

bowych”
152

. Podobnie dookreśla to pojęcie Tomasz Aleksandrowicz, 

stwierdzając, że sformułowania „przydzielona broń palna” sugeruje, 

„iż przepis ten ma zastosowanie jedynie w tych sytuacjach, w których 

pracownik ochrony dysponując bronią na podstawie dopuszczenia 

przewidzianego ustawą o broni i amunicji, a zatem bronią należącą do 

specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej na podstawie świdectwa 

broni (tzw. broń zakładowa). Broń wówczas przydzielana jest pracow-

nikowi ochrony na czas realizacji zadań (…)”
153

.  

   Na zakończenie niniejszego rozdziału warto jeszcze zwrócić 

uwagę na dwa zapisy ustawowe. Pierwszy dotyczy treści art. 48 (zanie-

chanie) ustawy o ochronie osób i mienia, mówiącego, że „kto wbrew 

obowiązkowi nie zapewnia fizycznej lub technicznej ochrony obszaru, 

obiektu, urządzeń lub transportu, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

                                                           
149  Por. G. Gozdór, Ustawa o ochronie osób i mienia. Komentarz, Wydawnictwo C.H. 

Beck, Warszawa 2005, s. 228 – 230. 
150  Art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 
151  Od dnia 1 stycznia 2014 r. „kwalifikowanemu pracownikowi ochrony” w związku 

z zastąpieniem licencji pracownika ochrony wpisem na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony. 
152  W. Ktowski, op. cit., s. 298. 
153  T. Aleksandrowicz, op. cit., s. 206. 
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wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”
154

. Jak zauważył Grze-

gorz Gozdór „przestępstwo zaniedbania obowiązkowej ochrony jest 

przestępstwem indywidualnym właściwym, może być popełnione jedy-

nie przez osobę lub osoby zobowiązane do zapewnienia ochrony 

w danej jednostce”
155

. „Kierownik, który nie dopełnił ciążącego na nim 

obowiązku zapewnienia ochrony od momentu wpisania jednostki orga-

nizacyjnej do ewidencji, ponosi odpowiedzialność przewidzianą w ko-

mentowanym przepisie, proporcjonalną do wagi zawinienia”
156

. W tym 

miejcu „podkreślić należy, iż osobą zobowiązaną do zapewnienia 

ochrony w rozumieniu art. 48 nie jest osoba, która na podstawie umowy 

cywilnoprawnej podjęła się zapewnienia ochrony w danej jednostce. 

Na podstawie art. 48 ustawy, odpowiedzialności karnej nie może więć 

ponieść osoba lub grupa osób – w zależności od prawnej formy prowa-

dzenia działalności gospodarczej, reprezentująca przedsiębiorcę świad-

czącego usługi w zakresie ochrony osób i mienia. Nie jest również oso-

bą zobowiązaną do zapewnienia ochrony w rozumieniu art. 48 ustawy 

pracownik ochrony, który na podstawie umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej jest zobowiązany do wykonywania określonych zadań 

ochrony w danym obiekcie”
157

. 

Drugi zapis, o którym wspomniano kilka linijek wyżej dotyczy 

treści art. 50 (nadużycie uprawnień) ustawy o ochronie osób i mienia, 

mówiącego, że „pracownik ochrony, który przy wykonywaniu zadań 

przekroczył upoważnienia lub nie dopełnił obowiązku, naruszając w ten 

sposób dobro osobiste człowieka, podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 5”
158

. „Nadużycie uprawnień jest przestępstwem indywidualnym, 

sprawcą przestępstwa z art. 50 ustawy może być tylko pracownik 

ochrony”
159

 i to bez znaczenia czy ten posiadający wpis na listę kwali-

fikowanych pracowników ochrony fizycznej czy też ten, który takiego 

wpisu nie posiada. 

Ponadto w przypadku nieusunięcia „w terminie określonym 

w zaleceniu, stwierdzonych w ramach sprawowanego nadzoru Komen-

danta Głównego Policji naruszeń przepisów prawa lub nieprawidłowo-

                                                           
154  Art. 48 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 

poz. 1099). 
155  G. Gozdór, Ustawa o ochronie … op. cit., s. 241. 
156  W. Ktowski, op. cit., s. 316. 
157  G. Gozdór, Ustawa o ochronie … op. cit., s. 241 – 242. 
158  Art. 50 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 

poz. 1099). 
159  G. Gozdór, Ustawa o ochronie … op. cit., s. 246. 



 

ROZDZIAŁ II:  

OCHRONA OBIEKTU W UJĘCI USTAWOWYM 

 

 

45 

 

ści”
160

, osoba która winna jest zaniechania tej czynności „podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 

lat 2”
161

. 

 

 

 

                                                           
160  Art. 50a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 

poz. 1099). 
161  Ibidem. 
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PYTANIA KONTROLNE 

 
1. Jakiej formie ochrony podlegają obiekty? 

2. Jakie obiekty ustawodawca zaliczył do obiektów ważne dla obron-

ności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicz-

nego i innych ważnych interesów państwa? 

3. Kto sporządza wykaz obiektów podlegających obowiązkowej 

ochronie? 

4. Jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorcę ustawa o ochronie osób 

i mienia w przypadku ubiegania się przez niego o zawarcie umowy 

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywil-

nego w portach lotniczych? 

5. Jakie uprawnienia posiadają pracownicy ochrony na mocy art. 36 

ustawy o ochronie osób i mienia? 

6. W jakich sytuacjach pracownik ochrony może użyć lub wykorzy-

stać środki przymusu bezpośredniego i broń palną? 
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ROZDZIAŁ 3 

Planowanie działań ochronnych 

 

 

 

 Prowadzenie działań ochronnych obiektu wymaga z góry przemyśla-

nych i zaplanowanych czynności, które winny zapewnić mu szeroko 

rozumiane bezpieczeństwo. W celu odpowiedniego zrozumienia wagi 

tych działań należy zdefiniować znaczenie pojęcia bezpieczeństwo. 

Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania 

podaje, że bezpieczeństwo to „stan, który daje poczucie pewności i 

gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie”
162

. Jest to też 

„jedna z podstawowych potrzeb człowieka (…) odznaczająca się bra-

kiem ryzyka utraty czegoś co człowiek szczególnie ceni (…)”
163

.  

Nieco inne spojrzenie na pojęcie terminu bezpieczeństwo pre-

zentuje Waldemar Kitler, twierdzący, że bezpieczeństwo w znaczeniu 

ogólnym jest „wewnętrzną ufnością, spokojem ducha i pewnością, wła-

ściwie lub fałszywie uzasadnioną w okolicznościach rodzących pod-

stawy do obaw”
164

. Natomiast bezpieczeństwo w ujęciu filozoficznym, 

jak podaje Waldemar Kitler za Witoldem Tulibackim, „stanowi konfi-

gurację sytuacji, zdarzeń, faktów, stanów rzeczy niezależnych od ludzi, 

i od ludzi zależnych”
165

. Warto też przytoczyć definicję bezpieczeństwa 

                                                           
162  Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania, AON, 

Warszawa 2000, s. 17. 
163  Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2009, 

s. 13. 
164  W. Kitler, Bezpieczeństwo nardowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. 

System, AON, Warszawa 2011, s. 22. 
165  Ibidem, s. 23; W. Tulibacki, Etyczne aspekty bezpieczeństwa na tle pewnych 

„stałych” cech natury ludzkiej, [w:] Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju w 

jednoczącej się Europie. Teoria i jej zastosowanie, R. Rosa (red.), WSR-P, Siedlce 

– Chlewiska 1999, s. 33. 
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prezentowaną przez Leszka Korzeniowskiego. Twierdzi on, 

że „bezpieczeństwo jest to stan obiektywny polegający na braku zagro-

żenia, odczuwany subiektywnie przez jednostki lub grupy”
166

. W litera-

turze przedmiotu bezpieczeństwo jest potrzegane w dwóch kategoriach. 

W kategorii bezpieczeństwa negatywnego i w kategorii bezpieczeństwa 

pozytywnego. „postrzeganie bezpieczeństwa jako »braku zagrożenia« 

określane jest mianem negatywnego. (…) Charakteryzuje się zamknię-

ciem, nieufnością wobec otoczenia, skupieniem na zagrożeniach, 

sztywnością i inercją w myśleniu oraz działaniu. Świat jest źródłem 

niebezpieczeństw, a nieufność wobec niego pełni rolę mechanizmu 

obronnego”
167

.  

W tym miejscu należy zdefiniować pojęcie zagrożenie, które 

z jednej strony stanowi „pewien stan psychofizyczny lub świadomo-

ściowy wywołany postrzeganiem zjawisk, które subiektywnie ocenia 

się jako niekorzystne lub niebezpieczne, a z drugiej, czynniki obiek-

tywne powodujące stany niepewności i obaw”
168

.  W świetle innej defi-

nicji, zagrożenie to „możliwość wystąpienia zdarzenia, którego natural-

nym skutkiem jest naruszenie określonej poprzednio integralności 

chronionego obiektu lub bezpieczeństwa ludzi w nim przebywają-

cych”
169

. 

Wracając jeszcze do funkcjonującego w literaturze dwojakiego 

podejścia do bezpieczeństwa (negatywne i pozytywne) należy stwier-

dzić, że, jak trafnie zauważył Michał Brzeziński, negatywne podejście 

do bezpieczeństwa „zajmuje się otoczeniem, a jego celem jest ochrona 

przed zagrożeniami. Ich usunięcie zapewnia bezpieczeństwo, czyli 

funkcjonowanie bez zagrożeń”
170

. Natomiast pozytywne podejście do 

bezpieczeństwa wymusza traktowanie go „jako zdolności do kształto-

wania optymalnych warunków rozwojowych (swobód), zapewniają-

cych realizację szerokiego zakresu potrzeb społecznych”
171

. Jak podaje 

Michał Brzeziński, „niezależnie od krytyki samego podejścia, zagroże- 

                                                           
166  L. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Zarządzanie bezpieczeństwem, 

Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2012,  s. 76. 
167  M. Brzeziński, Kategoria bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne 

państwa. Wybrane zagadnienia, S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Wydawnictwo 

ELIPSA, Warszawa 2009, s. 23. 
168  S. Korycki, System bezpieczeństwa Polski, AON, Warszawa 1994,  s. 54. 
169  W. Płaczkowski, Systemy alarmowe, Warszawa 1997. 
170  M. Brzeziński, op. cit.,  s. 28. 
171  Ibidem, s. 28, za J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut 

Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1996, s. 10,17,19; M. 

Cieślarczyk, R. Kuriata, Kryzys i sposoby radzenia sobie z nim, Łódź 2005,  s. 10-

12. 
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nie odgrywa zasadniczą rolę  w poznaniu bezpieczeństwa; jest z nim 

ściśle powiązane, wkomponowane w jego treść”
172

. „Według po-

wszechnie akceptowanych poglądów, zagrożenie stanowi przeciwień-

stwo bezpieczeństwa i oznacza możliwość wystąpienia zjawiska nega-

tywnie wartościowanego, ewentualnie potencjalne lub istniejące zjawi-

sko, sytuację lub działanie godzące w określone wartości lub stwarzają-

ce dla nich niebezpieczeństwo”
173

. Podążając nadal za Michałem Brze-

zińskim, nie można się nie zgodzić z poglądem, że „na zagrożenie skła-

dają się dwa elementy: obiektywny i subiektywny. Element obiektywny 

dotyczy zjawisk powodujących stan niepewności i obawę. Element 

subiektywny odnosi się do odczuwania i postrzegania zjawiska uzna-

nych za niekorzystne lub niebezpieczne. Pierwszy element obejmuje 

rzeczywiste zagrożenia i podlega racjonalnemu osądowi, drugi skupia 

się na ich psychicznym odbiorze
174

. Oba elementy współkształtują za-

grożenie i dookreślają bezpieczeństwo, przyczyniając się do jego lep-

szego poznania”
175

. Należy się w pełni zgodzić z Markiem Brzezińskim 

mówiącym, że „zajmowanie się rzczywistymi zagrożeniami charakte-

ryzuje zawodowe i wyspecjalizowane podejście do bezpieczeństwa. 

(…) Polega na stałym i profesjonalnym poznawaniu poszczególnych 

zagrożeń w celu ich operacyjnego (praktycznego) wykorzystania. 

Tak zdobyta wiedza warunkuje skuteczność działania i umożliwia 

opracowanie branżowej polityki bezpieczeństwa”
176

. 

                                                           
172  M. Brzeziński, op. cit., s. 23. 
173  Ibidem, s. 23, za J. Prońko, Bezpieczeństwo państwa. Zarys teorii problemu i zadań 

administracji publicznej, Bielsko – Biała 2007, s. 7; K. P. Marczuk, Trzecia opcja. 

Gwardie narodowe w wybranych państwach Basenu Morza Śródziemnego, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2007, s. 63, 64; R. Zięba, Pojęcie 

i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy 

Międzynarodowe” 1989, z. 10, s.50, 51; T. Łoś – Nowak, Pokój i bezpieczeństwo 

w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, [w:] Wspólczesne stosunki 

międzynarodowe, T. Łoś–Nowak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 1997,  s. 135. 
174  M. Brzeziński, op. cit., s. 23 – 24; J. Prońko, op. cit., s. 7 – 8; W. Fehler, O  pojęciu 

bezpieczeństwa państwa, [w:] Bezpieczeństwo państwa i narodów w procesie 

integracji europejskiej, W. Śmiałek, J. Tymanowski (red.),  Wydawnictwo Adam 

Marszałek, Toruń 2002, s. 166; W. Fehler, Bezpieczeństwo wewnętrzne – próba 

ujęcia modelowego, „Myśl Wojskowa” 1997, s. 20. 
175  M. Brzeziński, op. cit., s. 23 – 24. 
176  Ibidem, s. 24. 
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Aby zapewnić bezpieczeństwo obiektu należy skonstruować 

odpowiedni system jego ochrony
177

, co wymaga przeprowadzenia 

czynności mających na celu pełne rozpoznanie obiektu i precyzyjne 

określenie charakteru potencjalnych zagrożeń. Jak trafnie ujął to Ed-

mund Basałyga „aby zapewnić właściwą efektywność działalności 

ochronnej, wskazane jest utworzenie w obiekcie systemu bezpieczeń-

stwa, złożonego z szeregu różnorodnych elementów. System ten two-

rzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia oraz nie 

zakłóconego funkcjonowania obiektu. Kreowanie systemu bezpieczeń-

stwa obiektu jest oczywiście poprzedzone czynnościami wstępnymi, 

mającymi na celu pełne rozpoznanie obiektu i precyzyjne określenie 

charakteru oraz zakresu usługi ochronnej”
178

. Korzystając z okazji nale-

ży w tym miejscu przedstawić znaczenie pojęcia „system bezpieczeń-

stwa obiektu” w interpretacji Edmunda Basałygi. Przedstawia on sys-

tem bezpieczeństwa obiektu jako „różnorodne działania oraz siły 

i środki użyte w obiekcie w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi 

i mienia według określonej koncepcji, odpowiadającej zagrożeniom 

i aktualnemu stanowi prawnemu”
179

. Autor powyższych słów (E. Basa-

ługa) przyjął, że „elementami systemu bezpieczeństwa obiektu są: 

 środki prawno – organizacyjne; 

 środki techniczne; 

 siły ochronno–interwencyjne”
180

. 

 

Ten sam autor w periodyku zatytułowanym „Systemy Alarmo-

we” zauważa, że definicja pojęcia „system bezpieczeństwa obiektu” 

„określa trzy elementy obiektowego systemu bezpieczeństwa:  

 zabiegi organizacyjne (organizacja)  

 zabezpieczenia techniczne (technika)  

 działania ludzi (człowiek)”
181

. 

 

                                                           
177  System ochrony obiektu – służba ochrony fizycznej (załoga ochronna, agenci 

ochrony) wspomagana przez zespół specjalistycznych środków technicznych 

zorganizowanych według określonych zasad taktycznych (C. Grzeszyk, op. cit., 

s. 454). 
178 E. Basałyga, System bezpieczeństwa … op. cit., s, 3 – 4. 
179 Ibidem, s. 4. 
180 Ibidem, s. 4. 
181 E. Basałyga, Organizacja i taktyka ochrony obiektów. Cz. I. System bezpieczeństwa 

obiektu, [w:] „Systemy Alarmowe”, nr 6, listopad – grudzień 2007, s. 19. 
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Nieco tylko inną definicję systemu bezpieczeństwa obiektu 

przedstawił Andrzej Wójcik, stwierdzając, że „na system bezpieczeń-

stwa obiektu (ochrony) składają się wszystkie czynniki organizacyjno – 

techniczne wraz z zachodzącymi między nimi relacjami oraz powiąza-

nia z otoczeniem, których celem jest skuteczna neutralizacja potencjal-

nych zagrożeń”
182

. 

Nie sposób się też nie zgodzić z opinią, że „właściwie zorgani-

zowany system bezpieczeństwa umożliwia wykorzystywanie wszyst-

kich jego części składowych w optymalny sposób i – co ważne – 

w określonych wzajemnych relacjach”
183

. 

Mówiąc o środkach prawno – organizacyjnych mamy na myśli 

trzy grupy zagadnień: 

 unormowania prawne rozumiane jako „wszelkie obowiązujące 

przepisy, które muszą być uwzględnione w toku organizacji i funk-

cjonowania systemu bezpieczeństwa – od aktów prawnych po-

wszechnie obowiązujących po przepisy na najniższym szczeblu or-

ganizacyjnym obiektu. […] Unormowania prawne mogą dotyczyć 

m. in. takich problemów, jak: 

- wymogi budowlane, przeciwpożarowe, energetyczne, sanitarne, 

ochrony środowiska, 

- zasady przechowywania, użycia i transportu środków niebez-

piecznych (toksycznych, promieniotwórczych, wybuchowych, 

łatwopalnych, itd.). 

- zasady postępowania z urządzeniami niebezpiecznymi (elek-

trycznymi, gazowymi, uzbrojeniem i amunicją, itd.). 

- stosowanie norm specjalistycznych, w tym dotyczących środków                           

i sytstemów zabezpieczenia technicznego, 

- organizacja funkcjonowania obiektu pod katem bezpieczeństwa 

(regulaminy, plany, instrukcje, procedury, zakresy obowiązków, 

itd.), 

- kompetencje, zadania i zakres odpowiedzialności określonych 

osób funkcyjnych i działow w zakresie bezpieczeństwa, 

- działalność sił ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego 

oraz elementów wspierających je i nadzorujących”
184

; 

 działalność organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa rozumiana 

jako „ustalenie, uzgodnienie i wdrożenie w życie zagadnień określa-

                                                           
182 A. Wójcik, Mechaniczne …, op. cit., s. 1. 
183 E. Basałyga, Organizacja i taktyka …, op cit., , s. 5. 
184 E. Basałyga, System bezpieczeństwa … op. cit., s. 7. 



 

OCHRONA OBIEKTÓW 

 

 

 

 

52 

 

jących zasady i sposób funkcjonowania obiektu oraz zachowań ludzi 

w określonych sytuacjach rutynowych i szczególnych pod kątem 

bezpieczeństwa. W ramach tej działalności przede wszystkim wy-

pracowuje się koncepcję systemu bezpieczeństwa oraz opracowuje 

podstawową jego dokumentację. […] Dalsze działania organizacyj-

ne obejmują m. in. takie zagadnienia jak: 

- strefy funkcjonalne w obiekcie i zasady dostępu do nich, 

- rozmieszczenie ludzi i mienia, 

- zasady i organizacja ruchu ludzi, pojazdów i mienia, 

- tryb i sposób kontroli ruchu osób, pojazdów i mienia, 

- system ewakuacji ludzi i mienia wraz z oznakowaniem i powia-

damianiem, 

- współpraca z osobami lub podmiotami z zewnątrz (zaopatrzenie, 

obsługa socjalna i techniczna, kooperacja, itd.), 

- zabezpieczenie dokumentów, nośników informacji i łączności, 

- wyposażenie w środki ochrony ppoż. i sanitarne oraz zasady ich 

wykorzystania, 

- sposób działania ochrony fizycznej na co dzień i w sytuacjach 

szczególnych, 

- zasady współpracy z Policją i służbami ratunkowymi, system 

i sposób kontroli funkcjonowania oraz korekt systemu bezpie-

czeństwa w obiekcie, itd.”
185

; 

 praktycznie działania uczestników systemu bezpieczeństwa dotyczą-

ce m. in.: 

- „realizacji bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem sys-

temu bezpieczeństwa przez wszystkich jego uczestników, zgod-

nie z przyjętą koncepcją, 

- realizacji procedur postępowania w sytuacjach szczególnych, 

przez siły ochrony i obsadę personalną obiektu, 

- współpracy administratora, organizatora systemu lub jego 

uczestników z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną lub inny-

mi służbami interwencyjno–ratunkowymi, 

- dokumentowania funkcjonowania systemu bezpieczeństwa, 

- systematycznych instruktaży, ćwiczeń i symulacji określonych 

sytuacji i zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, 

- okresowych i doraźnych kontroli elementów systemu bezpie-

czeństwa, 

                                                           
185 Ibidem, s. 7 – 8. 
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- nieplanowanych zmian w systemie bezpieczeństwa w celu unik-

nięcia rutyny oraz utrudnienia rozpoznania i naruszenia systemu, 

- okresowych zanaliz funkcjonowania systemu bezpieczeństwa 

i jego efektywności oraz ewentualnego dokonywania korekt 

w niezbędnym zakresie”
186

; 

    

Mówiąc o środkach technicznych stanowiących ”kolejny człon 

systemu bezpieczeństwa obiektu”
187

 i dotyczących „wszystkich zasto-

sowanych urządzeń i systemów technicznych”
188

 należy mieć na myśli: 

 środki budowlane, między innymi takie jak: „mury, stropy, podłogi, 

dachy, wejścia, wyjścia, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne, 

układ architektoniczny budowli, elementy budowlane bezpośrednio 

przylegające do obiektu, typowe budowlane okna i drzwi, płoty 

i ogrodzenia różnego typu, itp”
189

; 

 środki mechaniczne, rozumiane jako „środki wzmocnienia lub za-

bezpieczenia określonych elementów budowlanych i pomieszczeń 

oraz autonomiczne środki przechowywania i transportu mienia. Jest 

to bardzo szeroka grupa środków, często zintegrowana z elementami 

elektronicznymi”
190

 Do środków tych zaliczamy między innymi: 

„wzmocnienia okien (szyby wzmocnione, okiennice, kraty, żaluzje, 

rolety, folie, itp.), wzmocnienia wejść (drzwi specjalne, zamki, 

kłódki, sztaby, rolety, itd.), stałe urządzenia zabezpieczenia mienia 

(bankowe wrzutnie nocne, bankomaty, szafy stalowe i pancerne, sej-

fy, itp.), przenośne środki zabezpieczenia mienia (kasety podręczne, 

pojemniki stalowe, wózki kasjerskie, teczki kasjerskie, it.), […], 

pomieszczenia do przechowywania mienia (skarbce, pomieszczenia 

skarbcowe)”
191

; 

 środki elektroniczne, których uproszczony podział wygląda następu-

jąco: „środki sygnalizacji napadu, środki sygnalizacji włamania, 

środki kontroli dostępu, śroki sygnalizacji pożaru, telewizja przemy-

słowa”
192

. 

 

                                                           
186 Ibidem, s. 8 – 9. 
187 Ibidem, s. 9. 
188 Ibidem. 
189 Ibidem. 
190 Ibidem, s. 9 – 10. 
191 Ibidem, s. 10. 
192 Ibidem, s. 10. 
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Aby zaplanować działania ochronne i stworzyć system ochrony 

obiektu w pierwszej kolejności należy przeprowadzić działania ukie-

runkowane na dokładne (szczegółowe) poznanie przedmiotu ochrony, 

„okoliczności w jakich jest ona realizowana, potencjalnych zagrożeń 

oraz istniejących możliwości ich ograniczenia”
193

. Szczegółowe pozna-

nie przedmiotu ochrony – obiektu ochrony – zapewni wykonanie czyn-

ności zwanych potocznie rozpoznaniem obiektu. „O rozpoznawaniu 

obiektu przyjętego lub przyjmowanego do ochrony będziemy zatem 

mówić mając na myśli zarówno czynności stricte poznawcze (ukierun-

kowane na możliwie dokładne i wszechstronne poznanie osoby, rzeczy, 

zdarzenia lub okoliczności) jak i zespół czynności ustalających albo 

wykluczających byt określonych zjawisk czy warunków, a także przed-

sięwzięcia analityczne (umożliwiające odczytanie informacji uzyska-

nych w wyniku czynności poznawczych i ustalających). W każdym 

z tych ujęć chodzi o wykonywanie przez realizujących ochronę działań, 

których jedynie końcowy efekt nazywać będziemy rozpoznaniem. Bę-

dzie więc nim ustalenie istnienia (według miejsca, czasu i okoliczności) 

bezpośredniego niebezpieczeństwa albo zagrożenia nim (potencjalnego 

niebezpieczeństwa) osób lub chronionego mienia”
194

.  

Właściwe poznanie obiektu, obszaru, urządzenia będzie możli-

we dzięki: 

 „wizji lokalnej czyli bezpośrednim kontakcie z przedmiotem ochro-

ny, w ramach którego należy ustalić: 

- charakter przedmiotu ochrony (np. zakład przemysłowy, cen-

trum handlowe, sklep wielkopowierzchniowy, biurowiec, ma-

gazyn, dom jednorodzinny, zapora wodna, park, cmentarz, 

transformator itp.); 

- lokalizację przedmiotu ochrony (jego położenie, a także odle-

głość od jednostek Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, 

szpitali itp.); 

- przedmiot ochrony z zewnątrz (bezpośrednie otoczenie obiektu, 

obszaru, urządzenia, w tym rodzaj i stan ogrodzenia, ruch 

uliczny, oświetlenie uliczne, natężenie ruchu, rodzaj i charakter 

obiektów przyległych itp.); 

- przedmiot ochrony wewnątrz (obszar obiektu, jego topografia, 

rozkład pomieszczeń, ich dostępność i przeznaczenie, komuni-

kacja wewnętrzna, itp.); 

                                                           
193 W. Dąbrowski, op. cit., s. 3. 
194 Ibidem, s. 4. 
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 dokumentacji takiej jak podkłady architektoniczne (ściany nośne 

i działowe, przegrody, ciągi kominowe i wentylacyjne), projekty 

powykonawcze systemów zabezpieczeń technicznych (systemy 

alarmowe, zabezpieczenia budowlane i mechaniczne), schematy or-

ganizacyjne (rozmieszczenie pomieszczeń i ich przeznaczenie oraz 

rozmieszczenie osób), zarządzenia, pisma okólne, instrukcje mające 

związek z bezpieczeństwem; 

 wywiadowi środowiskowemu (informacje dotyczące przestępczości 

w najbliższej okolicy i wewnątrz przedmiotu ochrony, podatność 

przedmiotu ochrony na zagrożenia); 

 zabezpieczeniu (ochrona) zewnętrznemu, z zwłaszcza Policja, Straż 

Miejska, mobilne zespoły interwencyjne, ochrona sąsiadujących 

obiektów; 

 uwarunkowaniom wewnętrznym (organizacja pracy) takie jak struk-

tura zatrudnienia, ruch osobowo – materiałowy, czas aktywności 

przedmiotu ochrony, itp”
195

. 

 

O skutecznej ochronie obiektu możemy mówić jedynie wtedy 

gdy przedmiot ochrony jest dostatecznie znany i określony. „Konieczne 

jest zatem ustalenie szczegółowych warunków i okoliczności, w jakich 

wykonywana jest ochrona. […] W przypadku obiektu, obszaru lub 

urządzenia będzie szło – m. in. o jego usytuowanie w terenie, sposób 

oddzielenia go od innych (niepodlegających już ochronie) obiektów, 

sposób wyodrębnienia spośród nich, o jego charakterystykę (stwarzają-

cą lub potęgującą zagrożenia), a także o zastosowane rodzaje i metody 

zabezpieczeń, zarówno fizycznych, jak i technicznych”
196

.  

Jak trafnie zauważył  Władysław Dąbrowski, „dla skuteczności 

ochrony niezbędna jest także znajomość zagrożeń występujących wo-

kół obiektu chronionego”
197

. Wydaje się, że sama znajomość zagrożeń 

okołobiektowych jest niewystarczająca. Należy poznać też zagrożenia, 

zarówno te obiektywnie występujące jak i potencjalne, wewnątrz obiek-

tu. W tym celu niezbędne będzie podjęcie czynności mających na celu 

identyfikację zagrożeń.  

                                                           
195 Por. W. Bejgier, B. Stanejko, op. cit., s. 168 – 169. 
196 Ibidem. 
197  Ibidem. 
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Przez identyfikację zagrożeń rozumiemy „proces rozpoznawania, 

czy zagrożenie istnieje oraz definiowanie jego charakterystyk”
198

. 
Przez pojęcie zagrożenie rozumiemy „źródło potencjalnej szkody 

lub okoliczności potencjalnie szkodliwej”
199

. Warto zwrócić uwagę na 

to, że „Zagrożenie należy do podstawowych pojęć używanych po-

wszechnie w praktyce działań na rzecz bezpieczeństwa”
200

. „Istotne 

jest, aby było ono pojmowane poprawnie i w efekcie identycznie rozu-

miane nie tylko przez wszystkie osoby zaangażowane w działania na 

rzecz modelowania, oceny i kształtowania bezpieczeństwa, ale również 

chociażby przez grupy społeczne narażone na negatywne skutki zagro-

żeń (…)”
201

. „Niestety, analiza publikacji naukowych, naukowo-

technicznych czy unormowań z zakresu bezpieczeństwa oraz oceny 

ryzyka wskazuje, że znaczenie tego pojęcia używanego przez różne 

grupy zawodowe nie zawsze się pokrywa, a wręcz różni się w sposób 

istotny”
202

. I tak, na przykład, według wytycznych FSA
203

 znaczenie 

pojęcia zagrożenie to „potencjalna sytuacja zagrażająca życiu ludzkiemu, 

zdrowiu, mieniu oraz środowisku morskiemu”
204

. Inna definicja zagrożenia 

mówi, że pod tym pojęciem rozumie się „potencjał zagrażający życiu 

i zdrowiu ludzkiemu, własności lub środowisku”
205

. Tadeusz Szopa 

natomiast przedstawił, zasługującą na uwagę, autorską definicję zagro-

                                                           
198  PN-IEC 60300-3-9:1999 Zarządzanie niezawodnością -- Przewodnik zastosowań -- 

Analiza ryzyka w systemach technicznych; PN-N-18001:2004, System Zarządzania 

Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. 
199  PN – IEC 60300-3-9:1999. 
200  T. Szopa, Niezawodność i bezpieczeństwo,  Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2009. 
201  W. Rosochacki, S. Pijanowski, Unormowania podstawowych pojęć z zakresu anali-

zy bezpieczeństwa maszyn, [w:] Bezpieczeństwo Pracy, nr 03/2012, s. 20. 
202  T. Szopa, op. cit.; W. Rosochacki, S. Pijanowski, op. cit., s. 20. 
203  FSA (ang. Formal Safety Assessment) - Formalna Ocena Bezpieczeństwa Morskie-

go, stosowana jest do: oceny nowych unormowań dotyczących bezpieczeństwa 

morskiego oraz ochrony środowiska; porównania istniejących oraz proponowanych 

unormowań, w celu zrównoważenia czynników technicznych i operacyjnych 

włącznie z uwzględnieniem czynnika ludzkiego; oraz do porównań pomiędzy po-

ziomem bezpieczeństwa morskiego i ochrony środowiska a przewidywanymi kosz-

tami (na podst.: Z.  Kopacz, W. Morgaś, J. Urbański, Metody oceny bezpieczeństwa 

morskiego, Zeszyty Naukowe Nr 11 (83) Akademii Morskiej w Szczecinie, 2006,  

s. 152). 
204  Z.  Kopacz, W. Morgaś, J. Urbański, Próba  przedstawienia zasad stosowania 

formalnej oceny bezpieczeństwa morskiego (FSA), Zeszyty Naukowe Akademii 

Marynarki Wojennej, Rok XLVII Nr 4 (167) 2006,  s. 17. 
205 A. Brandowski, Metodyka Formalnej Oceny Bezpieczeństwa żeglugi 

(FSA).Wydawnictwo PRS, Gdańsk 1998. 
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żenia. Według niej „zagrożenie jest to możliwość powstawania okre-

ślonych strat, ustalana dla sytuacji powstałej po zajściu pojedynczego 

zdarzenia niepożądanego w rozpatrywanym systemie człowiek – tech-

nika – środowisko”
206

.  Inną definicję zagrożenia podają Krzysztof Se-

rafin i Tadeusz Trzeciak. Twierdzą oni, że „zagrożenie jest to nagłe lub 

przewidziane zdarzenie spowodowane siłami natury lub wynikające 

z działalności człowieka, mogące spowodować niebezpieczeństwo 

dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, jak również dla innych waż-

nych dla człowieka wartości. Zagrożenie może spowodować kryzys 

bezpośrednio lub doprowadzić do jego wystąpienia”
207

. „W innych pu-

blikacjach pod pojęciem zagrożenia rozumie się też np. źródło niebez-

pieczeństwa, zdarzenie niebezpieczne, sytuację lub działanie, które 

mogą prowadzić do strat, czy wręcz niebezpieczeństwo lub ryzyko”
208

. 

Janusz Wojtala i Marian Milewicz używają także pojęcia za-

grożenie obiektu rozumianego jako „możliwość wystapienia w chro-

nionym obiekcie zdarzenia, którego skutkiem jest naruszenie bezpie-

czeństwa obiektu lub przebywających w nim osób”
209

. 

Aby można było mówić o pełnej skuteczności ochrony obiektu, 

należy poza identyfikacją zagrożeń ocenić także ryzyko. Należy zwró-

cić tu uwagę, że pod pojęciem ryzyka rozumiemy „kombinację wystę-

powania zagrożenia oraz „dotkliwości jego skutków””
210

.  

Warto w tym miejscu zaprezentować jeszcze kilka innych defi-

nicji ryzyka mówiących, że ryzyko to: 

 „prawdopodobieństwo wystąpienia określonego skutku, pojawiają-

cego się w określonym czasie bądź w określonych warunkach”
211

;  

                                                           
206  T. Szopa, op. cit.; W. Rosochacki, S. Pijanowski, op. cit., s. 21. 
207  K. Serafin, T. Trzeciak, Plan ochrony obiektu podlegającego obowiązkowej 

ochronie (http://www.zabezpieczenia.com.pl/publicystyka/plan-ochrony-obiektu-

podlegajacego-obowiazkowej-ochronie, data dostępu: 16.08.2013 r.,  godz. 00:18). 
208  W. Rosochacki, S. Pijanowski, op. cit., s. 21. 
209  J. Wojtal, M. Milewicz (red.), Ochrona fizyczna … op. cit., s. 180.  
210  Z.  Kopacz, W. Morgaś, J. Urbański, Metody oceny bezpieczeństwa morskiego, 

Zeszyty Naukowe Nr 11 (83) Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2006, 

s. 153. 
211  Dyrektywa SEVESO II - Dyrektywa 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w 

sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami 

niebezpiecznymi jest nowelizacją dyrektywy 82/501/EWG z dnia 24 czerwca 1982 

r. w sprawie niebezpieczeństwa poważnych awarii powodowanych przez określone 

działania przemysłowe, zwanej dyrektywą SEVESO I. Dnia 16 grudnia 2003 r. 

wydano z kolei uzupełnienie dyrektywy SEVESO II w postaci Dyrektywy 

2003/105/WE zmieniającej dyrektywę Rady 96/82/WE. Wymagania dyrektywy 



 

OCHRONA OBIEKTÓW 

 

 

 

 

58 

 

 „połączenie (kombinacja) skutku i prawdopodobieństwa jego wy-

stąpienia”
212

; 

 „prawdopodobieństwo niepożądanego zdarzenia powodującego 

określone skutki (następstwa), które może nastąpić w określonym 

czasie lub określonych uwarunkowaniach. Ryzyko może być wyra-

żone zarówno przez częstotliwość (liczba określonych zdarzeń 

w jednostce czasu), jak i prawdopodobieństwo wystąpienia danego 

(określonego) zdarzenia (w następstwie poprzedzającego go zdarze-

nia) w zależności od warunków”
213

; 

 „prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnego skutku w określo-

nym czasie lub w określonej sytuacji”
214

. 

    

Ryzyko to „możliwość urzeczywistnienia się czegoś niepożąda-

nego, negatywna konsekwencja pewnego zdarzenia”
215

, ale także „skal-

kulowana niepewność, zagrożenie (chodzi tu o zagrożenie niezrealizo-

waniem założonego celu), niebezpieczeństwo. Możliwość wystąpienia 

wydarzenia szkodzącego”
216

. ”Zazwyczaj ryzyko określa się jako 

prawdopodobieństwo straty i ta definicja kojarzy się negatywnie”
217

 

W ocenie ryzyka „ustala się jego rodzaje i rangę dla ludzi, mie-

nia i środowiska”
218

. Pojęcie ocena ryzyka oznacza „proces analizowa-

nia ryzyka i wyznaczania dopuszczalności ryzyka”
219

. Nieco inny po-

                                                                                                                               
SEVESO II zostały formalnie wprowadzone do polskiego prawa poprzez ustawę 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627.) w 

Tytule IV "Poważne awarie’’. Całkowita implementacja prawa dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/105/WE z 16 grudnia 2003 r., zmieniającej 

dyrektywę Rady 96/82/WE (SEVESO II) w sprawie kontroli niebezpieczeństwa 

poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi nastąpiła wraz ze 

zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw 24 lutego 2006 

roku (http://www.iso.org.pl/seveso-ii, data dostępu: 29.09.2014 r.). 
212  http://www.ciop.pl/18383.html (data dostępu: 29.09.2014 r.). 
213  Ibidem. 
214  Art. 3 pkt 32c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

z 2013 r. poz. 1232 ze zm.). 
215  W.A. Rowe, An Anatomy of Risk, New York 1977,  s. 24. 
216  Por. E. Kubińska-Kaleta,  Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach przemysło-

wych na przykładzie huty stali, Rozprawa doktorska, AGH Wydz. Zarządzania, 

Kraków 2008, s. 10. 
217  Ibidem. 
218  Z.  Kopacz, W. Morgaś, J. Urbański, Metody oceny … op. cit., s. 153 – 154. 
219  http://www.spec-

bhp.pl/Ocena_ryzyka_zawodowego_Slowniczek_pojec_do_oceny_ryzyka_zawodo

wego.php (data dostępu: 29.09.2014 r.). 
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gląd na znaczenie pojęcia ocena ryzyka przedstawiony został na stronie 

Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. CIOP definiuje ocenę ryzyka 

jako „ocenę/osąd wielkości ryzyka określonego (zidentyfikowanego) na 

podstawie analizy ryzyka, z uwzględnieniem określonych kryte-

riów”
220

. Biorąc pod uwagę obydwa wyżej wymienione działania, tzn. 

identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka można mówić o analizie ryzyka. 

Przez pojęcie analiza ryzyka rozumie się „badanie ryzyka obejmujące 

określenie granic obiektu, identyfikację zagrożeń i szacowanie ryzy-

ka”
221

. Pamiętać przy tym należy, że „określenie analiza oznacza roz-

biór, rozłożenie całości na czynniki, elementy, badanie poszczególnych 

cech, właściwości zjawiska albo przedmiotu. W tym rozumieniu anali-

za może być metodą i narzędziem do badania stanu faktycznego i za-

leżności związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem”
222

.  

Warto w tym miejscu przedstawić definicję pojęcia szacowanie 

ryzyka rozumianego jako „nadanie materialnej cechy elementom ryzy-

ka: 

  ocena prawdopodobieństwa wystąpinia zdarzenia niebezpiecznego; 

  określenie stopnia możliwej straty konsekwencji związanej z tym 

zdarzeniem”
223

. 

 

W literaturze przedmiotu funkcjonuje pojęcie analiza stanu za-

grożenia. Analiza ta jest „uniwersalnym narzędziem służącym wycią-

ganiu wniosków ważnych z punktu widzenia działań ochronnych”
224

. 

Jej głównym celem jest zbadanie stanu zagrożeń zaistniałych (analiza 

zdarzeń, które miały wpływ na bezpieczeństwo obiektu) i potencjal-

nych (prognozowanie zagrożeń mogących wystąpić w bliższej lub dal-

szej przyszłości)
225

.  

                                                           
220  http://www.ciop.pl/18383.html (data dostępu: 29.09.2014 r.). 
221  http://www.spec-

bhp.pl/Ocena_ryzyka_zawodowego_Slowniczek_pojec_do_oceny_ryzyka_zawodo

wego.php (data dostępu: 29.09.2014 r.). 
222  K. Łagoda, Zasady dokonywania analizy zaistniałych i potencjalnych zagrożeń, 

[w:] Ochrona osób i mienia,    M. Enerlich,  J. Wojtal,  M. Milewicz (red.), 

Wydawnictwo TNOIK, Toruń 2000, s. 473. 
223  http://www.spec-

bhp.pl/Ocena_ryzyka_zawodowego_Slowniczek_pojec_do_oceny_ryzyka_zawodo

wego.php (data dostępu: 19.09.2014 r.). 
224  Ibidem. 
225  Por. ibidem. 
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Szczegółowym celem analizy stanu zagrożenia, jak zauważył 

Krzysztof Łagoda, jest między innymi: 

 „wskazanie ogólnej charakterystyki (cech) podmiotu i przedmiotu 

ochrony; 

 wskazanie stopnia nasilenia czynników, zdarzeń i zjawisk mających 

wpływ na bezpieczeństwo; 

 wskazanie zależności zachodzących pomiędzy stanem zagrożenia 

a poziomem zabezpieczenia technicznego i ochrony fizycznej; 

 przedstawienie struktury zagrożeń w odniesieniu do określonych 

[…], miejsc – obszarów, mienia i innych wartości; 

 ustalenie okresów – czasu w jakim występują zagrożenia i jego 

związków z miejscem ich występowania (tzw. związek czasowo – 

przestrzenny); 

 wskazanie osób mających bezpośredni bądź pośredni związek 

z zagrożeniem (sprawcy i inne osoby); 

 wypracowanie ogólnej orientacji – kierunków w jakich powinny 

zmierzać działania ochronne; 

 określenie form, metod i technik realizacji czynności mających 

na celu zapewnienie bezpieczeństwa (w kierunkach: rozpoznanie, 

zapobieganie i wykrywanie zagrożeń oraz osób i czynników je wy-

wołujących); 

 ustalenie ilości i jakości sił i środków niezbędnych do prawidłowej 

realizacji zadań ochronnych; 

 dokonywanie rozpoznania i ocen jakości, poprawności zadań reali-

zowanych lub już wykonanych w zakresie zapewnienia bezpieczeń-

stwa osób, mienia i innych wartości; 

 wypracowanie podstaw do operatywnego planowania a następnie 

organizowania, realizacji i koordynacji czynności ukierunkowanych 

na zapewnienie bezpieczeństwa”
226

. 

 

Podstawowymi elementami badawczymi analizy stanu zagrożenia są: 

 struktura zagrożeń rozumiana jako „wszystkie nagminnie jak 

też sporadycznie występujące naruszenia prawa, które w zależności 

od rodzaju (celu) działań ochronnych mogą stanowić: 

- przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwa, rozboje, 

wymuszenia rozbójnicze, bójki, pobicia, napady uprowadzenia); 

                                                           
226  K. Łagoda, Zasady dokonywania analizy … op. cit., s. 474. 
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- przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu (kradzieże, znisz-

czenie mienia); 

- czyny zakłócające spokój i porządek publiczny z uwzględnie-

niem przestępstw i wykroczeń popełnianych przez osoby nie-

trzeźwe. 

- dane dotyczące liczby interwencji podejmowanych w związku 

z otrzymaniem sygnałów o zagrożeniu; 

- dane dotyczące ilości i miejsc ujęcia osób przekazanych Policji 

(np. tych, które dokonały kradzieży, zakłócających porządek itp. 

na terenie chronionego obiektu lub w chronionym obszarze); 

- dane dotyczące osób odpowiedzialnych, ukaranych grzywną w 

drodze mandatu karnego (np. za niedopełnienie obowiązku prze-

ciwpożarowego). 

 miejsca zagrożeń (geografia zagrożeń, geografia przestępczości
227

) 

czyli lokalizacja (rozmieszczenie) występujących zagrożeń”
228

, 

 „czas występowania zagrożeń (ustalenie i zbadanie czasu występu-

jących zagrożeń i związanych z tym zależności, powiązanie tego 

czasu ze zdarzeniami i okolicznościami, w jakich one wystąpiły), 

 rozpoznanie osób mających związek z zagrożeniem (informacje 

o osobach mających bezpośredni lub pośredni związek z zagroże-

niami), 

 skuteczność działań ochronnych (efektywność działań ochronnych 

czyli poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy organizowane dzia-

łania ochronne były adekwatne do potrzeb/zagrożenia, oczekiwań 

zleceniodawcy oraz możliwości ich realizacji)”
229

. 

 

W literaturze przedmiotu funkcjonują także inne definicje poję-

cia analiza zagrożenia mówiące, że jest to: 

 „identyfikacja (określenie) poszczególnych zagrożeń w danym sys-

temie (układzie), określenie mechanizmów, poprzez które te zagro-

                                                           
227 J. Cater, T. Jones, Social geography: an introduction to contemporary issues: 

Edward Arnold, London 1989; D. Herbert, The geography of urban crime, 

Longman, Harlow 1982; R. Guzik, Przestrzenny obraz przestępczości w prasie kra-

kowskiej, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Geogr., Kraków 

2000, s. 197. 
228 Por. K. Łagoda, Zasady dokonywania analizy … op. cit., s. 476 – 480. 
229 Por. J. Wojtal, M. Milewicz (red.), Ochrona fizyczna osób i mienia. II stopień 

licencji oraz ochrona imprez masowych, Wydawnictwo  TNOIK, Toruń 2011, 

s. 314 – 316. 
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żenia mogą spowodować niepożądane zdarzenia, oraz ocena skut-

ków tych zdarzeń;  

 identyfikacja niepożądanych zdarzeń, prowadzących do urzeczy-

wistnienia zagrożenia, analiza mechanizmów rozwoju sytua-

cji/przebiegu procesu, w wyniku których te niepożądane zdarzenia 

mogą wystąpić, oraz, zazwyczaj, ocena rozmia-

ru/wielkości i względnego prawdopodobieństwa szkodliwych na-

stępstw (skutków) (tożsame z analizą ryzyka)”
230

.  

 

   Aby zaplanować poprawnie działania ochronne należy prze-

prowadzić analizę zagrożeń pamiętając o ich specyfice w kontekście 

ochrony obiektu. Jednym z podstawowych kryteriów podziału zagrożeń 

jest ich źródło. „Zagrożenia mogą być skierowane na zewnątrz i do 

wewnątrz, przy czym tak samo powinny być skierowane działania 

w celu ich likwidowania”
231

. Biorąc to pod uwagę podział zagrożeń, 

przed którymi należy chronić obiekt wygląda  następująco: 

A. Zagrożenia ze względu na miejsce ich występowania:  

 Zagrożenia zewnętrzne – to najczęściej
232

:    

- kradzieże,  

- kradzieże z włamaniem,  

- rozboje i kradzieże rozbójnicze,  

- akty sabotażowe lub terrorystyczne,  

- wyciek informacji niejawnej,  

- demonstracje i rozruchy uliczne,  

- akty wandalizmu,  

- konflikty zbrojne, 

- inne. 

 Zagrożenia wewnętrzne
233

 – najczęściej kradzieże produktów, 

surowców, podzespołów, części, wyposażenia, informacji i ta-

jemnicy przedsiębiorstwa (instytucji, organu), tajemnicy służ-

bowej, tajemnicy państwowej; 

                                                           
230  http://www.ciop.pl/18383.html (data dostępu: 29.08.2014 r.). 
231  A. Szymonik, Logistyka w bezpieczeństwie, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2010, 

s. 12. 
232 Por. P. Grześ, J. Kazulek, Ochrona obiektu, [w:] Ochrona osób i mienia. 

Vademecum, D. Kowalski, Wydawnictwo O’CHIKARA, Lublin 1999, s. 300; 

M. Enerlich, J. Wojtal, M. Milewicz, op. cit., s. 558. 
233  Por. Ibidem, s. 299. 
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B. Zagrożenia ze względu na przyczyny powstawania
234

: 

 przestępcza działalność człowieka: 

- kradzież i włamanie, 

- rozbój, 

- podłożenie ładunku wybuchowego i inne akty terroru, 

- niszczenie mienia, 

- zakłócenie porządku, 

- wzięcie zakładnika lub szantaż, 

- oszustwa i wyłudzenia, 

- naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych 

oraz danych osobowych, 

- wtargnięcie na teren obiektu, 

- okupacja obiektu, 

- podpalenia, 

- awarie techniczne urządzeń wywołane niewłaściwą ich ob-

sługą lub zaniechaniem obsługi, 

- dywersja i sabotaż, 

- szpiegostwo przemysłowe (gospodarcze); 

 wywołane siłami przyrody (zagrożenia naturalne): 

- powódź i podtopienie, 

- huragan, tornado, orkan, 

- erupcja wulkanu, 

- wyładowania atmosferyczne, 

- intensywne mrozy i upały, 

- fale przypływowe, 

- gwałtowne opady atmosferyczne (śnieżyce, ulewy, mgły, 

gradobicie),  

- ruchy tektoniczne (trzęsienia ziemi, tąpnięcia związane 

z pracami górniczymi, osunięcia), 

- upadek meteoroidów
235

 (meteorytów), 

                                                           
234  Por. Ibidem, s. 299; J. Wojtal, M. Milewicz (red.), Ochrona fizyczna osób i mienia. 

I stpień licencji, Wydawnictwo TNOIK, Toruń 2011, s. 180 – 181. 
235  Meteoroidy są to najmniejsze ciała znajdujące się w kosmosie. Powstały podczas 

formowania się układu słonecznego, miało to miejsce 4,5 miliarda lat temu. 

Najwięcej meteoroidów krąży między orbitami Marsa i Jowisza. W przestrzeni 

kosmicznej meteoroidy zderzają się ze sobą przez co wypadają ze swoich orbit  

i niekiedy wpadają na kurs kolizyjny z Ziemią. Te, które wpadną w atmosferę 

ziemską, przelatują przez nią  z początkową prędkością ok. 20 km/s, a na skutek 

oporu powietrza wyhamowują na wysokości 20–40 km, rozgrzewając się   

i świecąc. Ich świetlne ślady nazywa się meteorami.  
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- promieniowanie kosmiczne, 

- gradacja
236

 

- lawiny (śnieżne, błotne, kamieniste);  

 będące następstwem nieprawidłowego funkcjonowania urzą-

dzeń w obiektach podlegających ochronie (awarie urządzeń). 

    

Ponadto „zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz mienia pozosta-

jącego w budynkach można podzielić ze względu na czas ich analizy – 

na aktualne i minione. Zagrożenia aktualne powinny być […] identyfi-

kowane w czasie rzeczywistym, tak aby, po poinformowaniu odpo-

wiednich służb, możliwa była reakcja na nie (w szczególności ich zaże-

gnanie). 

   Zagrożenia minione powinny zostać, […], dogłębnie zanali-

zowane. Celem analizy jest zrozumienie zagrożenia (kto je spowodował 

i dlaczego) oraz zapobiegnięcie ponownemu nadejściu zagrożenia 

(np.: przez ujęcie sprawcy przestępstwa). […]  Głównym zadaniem 

przy analizie już dokonanych niepożądanych zdarzeń jest odnalezienie 

osób odpowiedzialnych za nie. Dopiero wtedy można wobec kogoś 

wysunąć konsekwencje (albo upomnienie, jeżeli przewinienie było 

małe, albo nawet więzienie, w przypadku zdarzeń o charakterze krymi-

nalnym)”
237

. „Zagrożenia ciągle się zmieniają, tak jak zmienia się 

o nich wiedza. Nowe zagrożenia, nieznane – zagrażają. Istniejące 

i znane nie są groźne, bo możemy im zapobiec. Jedne zagrożenia odda-

lają się od nas, inne przybliżają – stają się nieuniknione, choć jeszcze 

inne są możliwe do uniknięcia”
238

.  

Jak podaje Waldemar Bejgier i Bolesław Stanejko „analiza za-

grożeń jako metoda określania prawdopodobnych działań przestęp-

czych i innych zdarzeń, które mogą zagrozić bezpieczeństwu i porząd-

kowi, stanowi podstawę do wyboru i wskazania poziomu ochrony, jej 

taktyki, uzbrojenia i wyposażenia oraz lokalizacji, a także określenia 

sposobu organizacji funkcjonowania samego przedmiotu ochrony”
239

. 

                                                           
236  Gradacja (biol.) – szybki wzrost liczebności szkodników i ciągłe pojawianie się 

znacznej ich liczby na danym terenie (Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo 

PWN, Warszawa 1995, s. 400). 
237  W. Wabik, System monitoringu z automatycznym wykrywaniem potencjalnych 

zagrożeń, Politechnika Wrocławska, Studia Informatica, Część 33, Nr 2B (106) 

2012, s. 498. 
238  A. Szymonik, op. cit., s. 12,  za P. Tyrała, Zarządzanie kryzysowe, Wydawnictwo 

Andrzej Marszałek, Toruń 2003, s. 20. 
239  W. Bejgier, B. Stanejko, op. cit., s. 170. 
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Występujące zagrożenia mogą mieć charakter indywidualny 

i charakter zorganizowany.  Czasami występuje ścisła korelacja pomię-

dzy zagrożeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Zdarza się często, 

że zorganizowana grupa przestępcza posiada jednego ze swych człon-

ków wśród pracowników obiektu lub w strukturach organizacyjnych 

przedsiębiorstwa, instytucji, organu. Mamy wtedy do czynienia z jed-

nocześnie występującymi obydwoma typami zagrożenia wewnętrznym 

i zewnętrznym. 

„Wymienione wyżej grupy zagrożeń mogą zostać zneutralizo-

wane dzięki zastosowaniu różnych środków organizacyjno-

technicznych, takich jak: 

 Analiza środków technicznej ochrony: 

- ochrona budowlano- mechaniczna – obejmuje całą infrastrukturę 

budowlaną i architektoniczną oraz wyposażenie mechaniczne 

przeznaczone do ochrony obiektu, np. bramy, ogrodzenie, drzwi, 

okna, ściany itd.; 

- ochrona systemami zabezpieczenia technicznego – zawiera 

wszystkie możliwe systemy zabezpieczenia technicznego, takie 

jak systemy alarmowe włamania, kontroli dostępu, telewizji do-

zorowej CCTV, systemy monitoringu, zintegrowane systemy za-

bezpieczenia technicznego, systemy ewakuacyjne itd.; 

- ochrona fizyczna (całodobowa) – zawiera systemy zabezpiecze-

nia ludzkiego (ochrony fizycznej) wraz z wyposażeniem w nie-

zbędne środki techniczne, np. łączności i przymusu bezpośred-

niego; 

- techniczna ochrona przeciwpożarowa – obejmuje wyposażenie 

techniczne i technologiczne, takie jak automatyczne systemy 

wykrywania pożaru, stałe instalacje gaśnicze, wyposażenie 

w środki ochrony pożarowej, systemy nagłośnienia ewakuacyj-

nego itd. 

 Analiza powiązań prawnych 

- ochrona informacji niejawnych – niezbędne środki organizacyjne                  

i techniczne przeznaczone do zapewnienia ochrony informacji 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi; 

- ochrona danych osobowych; 

- dodatkowo zakres analizy można poszerzyć o jeszcze inne za-

gadnienia: 
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- zarządzanie kryzysowe – jest to przygotowany plan i procedury 

zarządzania umożliwiające sprawne kierowanie działaniami pod-

czas kryzysu i likwidacji jego skutków; 

- ochrona teleinformatyczna – wszelkie środki techniczno-

organizacyjne i działania podjęte w zakresie ochrony zasobów 

informatycznych firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi; 

- strategia i polityka przeciwpożarowa – całokształt planowanych 

przedsięwzięć w zakresie ochrony przeciwpożarowej, np. plano-

wanie ewakuacji w czasie zagrożenia pożarowego”
240

. 

 

Na tym etapie planowania prac ochronnych należy dokonać 

kalkulacji sił i środków niezbędnych do utworzenia systemu ochrony 

obiektu. „Kalkulacja sił i środków to przeliczenie pozostających 

w dyspozycji przedmiotu ochrony zasobów ludzkich i technicznych 

środków ochrony w celu skutecznego wykonywania zadań wynikają-

cych z ochrony osób, mienia lub obiektów”
241

. Aby dokonać właściwej 

kalkulacji „należy ocenić dotychczasowe działania ochronne prowa-

dzone w obiekcie, a następnie przyjąć ogólne założenia tworzonego 

systemu ochrony. Dokonując oceny aktualnego systemu ochrony oce-

niamy następujące problemy: 

 rodzaj i struktura organizacyjna zatrudnionej służby ochrony; 

 stan etatowy (ilość zatrudnionych pracowników); 

 rozmieszczenie elementów fizycznych ochrony oraz pozostałych 

elementów systemu ochrony; 

 zadania elementów systemu ochrony obiektu; 

 magazyny broni i amunicji oraz sposoby ich zabezpieczenia; 

 rozmieszczenie pomieszczeń wykorzystywanych przez system 

ochrony oraz sposób ich przygotowania i wykorzystania w działa-

niach ochronnych; 

 stopień wykorzystania technicznych środków ochrony; 

 sposób kierowania systemem ochrony; 

 rodzaj prowadzonej dokumentacji”
242

. 

  

                                                           
240 A. Wójcik (red.), Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń, Tom II, Cz. 

2.12.3.1, Wydawnictwo VERLAG DASHOFER, Warszawa 2003, s. 3. 
241 J. Wojtal, M. Milewicz (red.), Ochrona fizyczna …, op. cit.,  s. 319. 
242 J. Wojtal, M. Milewicz (red.), Ochrona osób … op. cit., s. 596. 
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Na tym etapie należy wyciągnąć odpowiednie wnioski  i przy-

stąpić do opracowania ogólnych założeń tworzonego systemu ochrony 

obiektu zawierającego zagadnienia, takie jak: 

 „rodzaj przyjętego systemu ochrony i realizowane przez niego 

zadania; 

 ogólna struktura systemu ochrony obiektu; 

 rodzaj, ilość i rozmieszczenie elementów fizycznych systemu; 

 zasadnicze zadania poszczególnych elementów systemu ochrony; 

 rodzaj i szacowana ilość zastosowanych technicznych środków 

ochrony; 

 sposób kierowania działaniami ochronnymi i systemem ochrony. 

 

Opracowanie tych punktów pozwala stworzyć spójną wizję 

struktury organizacyjnej i sposobu funkcjonowania przyszłego systemu 

ochrony i stanowi podstawę do oszacowania ilości niezbędnych do 

stworzenia tego systemu sił i środków materiałowych”
243

. 

Na tym etapie można przejść do tworzenia koncepcji systemu 

ochrony. „Żadne dokumenty normatywne nie określają jednoznacznie 

ani formy ani treści Koncepcji systemu ochrony obiektu. Jest to doku-

ment nieformalny, jednak jego opracowanie znacznie podnosi efektyw-

ność procesu planowania systemu ochrony obiektu i usprawnia jego 

przebieg, stąd jest zalecany jako nieodłączny element tego procesu. 

[…] Koncepcja najczęściej przyjmuje formę dokumentu tekstowego 

wzbogaconego, o ile jest to konieczne, załącznikami graficznymi”
244

.   

Na rysunku 1. przedstawiono przykładową (wzór) stronę tytu-

łową koncepcji, na której powinny się znaleźć informacje takie, jak: 

 numer egzemplarza, 

 miejsce i data wykonania koncepcji, 

 tytuł dokumentu (Koncepcja Systemu Ochrony Obiektu), 

 nazwa i adres obiektu dla którego stworzona została koncepcja, 

 nazwiska autorów 

 pieczęć imienna (bądź imię i nazwisko) i podpis osoby zatwierdza-

jącej koncepcję. 

 

 

 

                                                           
243 Ibidem. 
244 Ibidem, s. 599. 
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Koncepcja powinna zawierać informacje, takie jak
245

: 

 cel prowadzenia działań ochronnych; 

 wymagania stawiane systemowi ochrony; 

 występujące ograniczenia realizacji działań ochronnych; 

 wnioski z oceny stanu obiektu oraz jego położenia (lokalizacji); 

 możliwe zagrożenia (rzeczywiste i potencjalne); 

 sprawcy występujących i prawdopodobnych zagrożeń; 

                                                           
245  Por. Ibidem, s. 600. 

Egz. Nr …….                    Kraków, dn.: …… 

 

KONCEPCJA 

SYSTEMU OCHRONY 

 

        ………………………………….. 
(Nazwa i adres obiektu) 

 

Autorzy: 
……………………………… 
…………………………….. 
…………………………….. 
(nazwisko i imię, 
 rodzaj i stopień licencji) 
 
 

                                                Zatwierdzam: 
                                       ………………………………. 
                                           (pieczęć i podpis  
                                           zatwierdzającego) 

Rys. 1.  Przykład (wzór) strony tytułowej Koncepcji Systemu 
Ochrony Obiektu (opracowanie własne) 
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 przyczyny występowania zagrożeń oraz sposoby zapobiegania im 

i ich neutralizacji; 

 przyjęty system ochrony; 

 siły i środki potrzebne do stworzenia systemu ochrony obiektu; 

 zmiany jakich należy dokonać w obiekcie i jego otoczeniu; 

 harmonogram przedsięwzięć związanych z organizacją systemu 

ochrony obiektu; 

 inne informacje, których zawarcie w tym dokumencie może być 

istotne; 

 załącznik istotne dla danego systemu ochrony obiektu. 

 

 „Po zatwierdzeniu opracowanej Koncepcji, zespół autorski 

przystępuje do opracowania Planu ochrony obiektu, a po jego uzgod-

nieniu (jeśli tego wymagają przepisy – przyp. autorów) z właściwym 

miejscowo komendantem wojewódzkim Policji
246

, do wykonania pozo-

stałej dokumentacji oraz organizowania systemu ochrony obiektu”
247

.  

Jak trafnie ujął to, w pierwszej dekadzie XXI wieku, Dyrektor 

Biura Koordynacji Służby Prewencyjnej Komendy Głownej Policji 

Ryszard Siewierski „u podstaw poczucia ważności tych procedur, 

a zwłaszcza budowy i uzgodnienia samych planów ochrony leży 

przeświadczenie o ich niezwykłej doniosłości dla całego systemu 

bezpieczeństwa państwa. 

Bezpieczeństwo obszarów, obiektów i urządzeń objętych 

ewidencją wojewody, zgodnie z art. 5 ust. 5 i 6 ustawy
248

, jest istot-

ną częścią systemu bezpieczeństwa państwa
249

. Jego stabilność ma 

fundamentalne znaczenie dla niezakłóconego funkcjonowania in-

                                                           
246  Art. 7 ust. 1. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 
247  J. Wojtal, M. Milewicz (red.), Ochrona osób … op. cit., s. 600. 
248  Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 poz. 

1099). 
249  Bezpieczeństwo państwa – stan uzyskany w wyniku zorganizowanej ochrony 

i obrony przed możliwymi zagrożeniami, wyrażony stosunkiem potencjału 

obronnego do skali zagrożeń  - Słownik podstawowych terminów dotyczących 

bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1994, s. 6;  Taki rzeczywisty stan stabilności 

wewnętrznej i suwerenności państwa, który odzwierciedla brak lub występowanie 

jakichkolwiek zagrożeń (w sensie zaspokojenia podstawowych potrzeb 

egzystencjalnych i behawioralnych społeczeństwa oraz traktowania państwa jako 

suwerennego podmiotu w stosunkach międzynarodowych) – S. Dworecki, 

Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1994, s. 16; Słownik terminów 

z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2009, s. 16. 
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stytucji życia politycznego, gospodarczego, grup obywateli i po-

szczególnych członków społeczeństwa”
250

. 

W świetle art. 7 ust. 2. ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

o ochronie osób i mienia plan ochrony obiektu 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: 

- stan etatowy, 

- rodzaj oraz ilość uzbrojenia i wyposażenia, 

- sposób zabezpieczenia broni i amunicji, 

 zawierać dane dotyczące rodzaju zabezpieczeń technicznych, 

 zawierać zasady organizacji i wykonywania ochrony jednostki. 

Wskazane powyżej elementy planu posiadają charakter uniwer-

salny co oznacza, że praktycznie prawie dla każdego rodzaju przedmio-

tu ochrony plan będzie zawierać  te elementy. W tym miejscu należy 

zaznaczyć, że wprawdzie ustawowy obowiązek sporządzania planu 

ochrony obiektu dotyczy obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, to sporzą-

dzenie takiego planu ochrony dla obiektu nie podlegającemu temu ob-

owiązkowi jest niezwykle przydatne w realizacji przedsięwzięcia jakim 

jest ochrona obiektu, obszaru czy też urządzenia oraz „pozwoli na wła-

ściwe, adekwatne do skali i rodzaju występujących zagrożeń, zorgani-

zowanie systemu ochrony. To zaś umożliwi wypracowanie pełnej jed-

nolitej formuły bezpieczeństwa Państwa, instytucji czy firmy”
251

. 

   Należy w tym miejscu zaznaczyć, że, zgodnie z ustawą z dnia 

22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, osobą upoważnioną do 

opracowania planu ochrony jest osoba legitymująca się zaświadcze-

niem o wpisie na stosowną listę kwalifikowanych pracowników ochro-

ny, w przypadku ochrony fizycznej – na listę pracowników ochrony 

fizycznej
252

, a w przypadku zabezpieczenia technicznego – na listę 

                                                           
250 R. Siewierski, B. Stanejko (red.), Zasady sporządzania i uzgadniania planów 

ochrony, Wydawnictwo KARAT, Warszawa 2000, s. 3. 
251 Ibidem, s. 3 – 4. 
252  Art. 26 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. 

U. z 2014 poz. 1099). 
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pracowników zabezpieczenia technicznego
253

. Wprawdzie kwalifiko-

wani pracownicy ochrony fizycznej posiadają, a przynajmniej powinni 

posiadać, wiedzę na temat zabezpieczeń technicznych
254

, to jednak 

wiedza ta nie jest pełna i profesjonalna. Podobnie, jak wiedza kwalifi-

kowanego pracownika zabezpieczenia technicznego na temat form 

i zasad ochrony fizycznej, zwłaszcza, że do chwili oddawania do druku 

niniejszej pozycji nie były ogłoszone żadne wytyczne szkolenia pra-

cowników zabezpieczenia technicznego. 

Idealnym rozwiązaniem jest, gdy osoba przygotowująca plan 

ochrony obiektu równocześnie posiada wpis na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej jak i na listę kwalifikowanych pra-

cowników zabezpieczenia technicznego. O doświadczeniu, zarówno 

w jednej i jak  i w drugiej profesji, już nie wspominając. Pamiętać przy 

tym należy, że art. 5 ust. 1 ustawy  z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 

osób i mienia mówi, iż obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne 

dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa pu-

blicznego i innych ważnych interesów państwa podlegają obowiązko-

wej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne 

lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne.  Z takiej formy zapisu 

normy prawnej (zastosowanie spójnika „lub’) wynika, że ustawodawca 

„dopuszcza stosowanie każdej z wymienionych wcześniej form ochro-

ny zarówno oddzielnie jak i łącznie. Jednak w praktyce zorganizowanie 

ochrony obiektu, w oparciu wyłącznie  o jedną z form ochrony wydaje 

się mało prawdopodobne, z uwagi na jej nieskuteczność w zapewnieniu 

ochrony zupełnej, wykluczającej możliwość jej sforsowania.  

Pokonanie przez napastnika zabezpieczenia technicznego, pod-

czas gdy stanowi ono jedyną formę ochrony w obiekcie, umożliwia 

nieautoryzowany dostęp do tego obiektu, wobec którego już nikt nie 

podejmie kontrdziałania. Brakuje bowiem uzupełnienia tej formy 

ochrony przez bezpośrednią ochronę fizyczną. Natomiast propozycje: 

                                                           
253  Art. 27 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. 

U. z 2014 poz. 1099). 
254  Załącznik  do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygo-

towanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobro-

ny, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wy-

konywaniem ochrony osób i mienia (Dz. U. z 2013 r. poz. 1688), Blok obejmujący 

zagadnienia ochrony osób i mienia, pkt II: Taktyka wykonywania zadań ochrony 

mienia, zagadnienie, temat 5: Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń. 
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zapewnienia możliwości weryfikacji przez system alarmowy, wzbu-

dzonego alarmu w ten sposób by do Policji docierało już tylko powia-

domienie o zaistniałym przestępstwie/wykroczeniu (a nie              

o fakcie uruchomienia się sygnału alarmowego) czy też zastosowania, 

w zabezpieczeniu technicznym, urządzenia mechanicznego zabezpie-

czenia, które powstrzyma intruza do czasu przyjazdu Policji okazują się 

być nierentowne. Jednocześnie brak wsparcia bezpośredniej ochrony 

fizycznej przez jakiekolwiek elementy zabezpieczenia technicznego 

może generować powstanie strat w postaci utraty zdrowia i życia ludz-

kiego, a więc niewspółmiernych do wartości chronionego mienia. Za-

tem, w pełni uzasadniony wydaje się pogląd, iż organizację ochrony 

obszarów, obiektów albo urządzeń należy budować w oparciu o ochro-

nę sprawowaną przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne 

i odpowiednie zabezpieczenie techniczne”
255

. 

 

Jak wynika z powyższego, bezpośrednia ochrona fizyczna 

obszaru, obiektu, urządzenia może być realizowana przez: 

 wewnętrzne służby ochrony, 

 podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług 

ochrony osób i mienia, który uzyskał koncesję wydaną przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenie tego typu 

działalność oraz posiadający pozwolenie na broń na okaziciela. 

 

Trzeba zwrócić w tym miejscu uwagę na fakt, że bezpośrednia 

ochrona fizyczna nie może być realizowana przez podmioty gospodar-

cze (przedsiębiorców) nie posiadających statusu specjalistycznej uzbro-

jonej formacji ochronnej, nawet  bez względu na to, iż pracownicy 

ochrony zatrudnieni w podmiocie gospodarczym realizującym usługi 

w zakresie ochrony osób i mienia posiadają zaświadczenie o wpisie 

na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Obowiązek 

posiadania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fi-

zycznej dotyczy nie tylko osób realizujących bezpośrednio zadania 

ochrony fizycznej z bronią, ale dotyczy także osób wykonujących stale 

zadania związane z dozorem sygnałów przesyłanych, gromadzonych 

                                                           
255  Metodyka uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegają-

cych obowiązkowej ochronie, Komenda Główna Policji, Biuro Prewencji i Ruchu 

Drogowego, Warszawa, luty 2014, s. 2 - 3. 
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i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmo-

wych (monitoring lokalnych systemów alarmowych)
256

. 

Zauważyć wypada, że właściwy terytorialnie komendant woje-

wódzki Policji uzgodni plany ochrony wyłącznie tych obszarów, obiek-

tów i urządzeń, które zostały ujęte w ewidencji prowadzonej przez wła-

ściwego terytorialnie wojewodę. 

W celu ujednolicenia formy planów ochrony Komendant 

Główny Policji wydał dokument zatytułowany „Metodyka uzgadniania 

planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obo-

wiązkowej ochronie”. Dokument ten nie jest dokumentem obowiązują-

cym w takiej formie w jakiej został wydany przez Komendanta Głów-

nego Policji. Może być, w zasadzie,  tworzony w formie indywidualnej 

przez każdego autora planu ochrony, jednakże stanowi swoisty wzór 

dla tworzonych planów ochrony. Wzór ten może być wykorzystywany 

do tworzenia planów ochrony nie tylko obszarów, obiektów i urządzeń 

podlegających obowiązkowej ochronie, ale także tych, które nie podle-

gają temu wymogowi prawnemu. 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na podstawowe zasady 

uzgadniania planu ochrony: 

 „Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 1 oraz 27 ust. 4 pkt 1 ustawy o ochronie 

osób i mienia, plan ochrony (również zmieniające go aneksy) w za-

kresie określonym w art. 3 pkt 1 – może wyłącznie opracować osoba 

wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, 

a w zakresie określonym w art. 3 pkt 2 osoba wpisana na listę kwali-

fikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Fakt ten 

winien zostać odnotowany na stronie tytułowej planu ochrony, po-

przez zamieszczenie numeru wpisu na listę kwalifikowanych pra-

cowników ochrony fizycznej i listę kwalifikowanych pracowników 

zabezpieczenia technicznego. 

 Klauzulę tajności nadaje osoba sporządzająca plan ochrony – 

tj. kierownik jednostki, dla której plan jest sporządzany albo działa-

jąca/ce z jego upoważnienia osoba/y, wpisana/e na listę kwalifiko-

wanych pracowników ochrony fizycznej i listę kwalifikowanych 

pracowników zabezpieczenia technicznego, kierując się przy tym 

obowiązującymi przepisami prawa. Policja nie zmienia klauzuli taj-

ności planu ochrony. 

                                                           
256  Zob. art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

(Dz. U. z 2014 poz. 1099). 
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 Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji uzgadnia dwa egzem-

plarze planu ochrony, po jednym dla każdej ze stron. 

 Załączniki do planu ochrony stanowią jego integralną część, przy 

czym, nie wszystkie załączniki włączone do planu ochrony podlega-

ją uzgodnieniu. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji uzgad-

nia jedynie takie załączniki, które bezpośrednio regulują kwestie 

związane z bezpośrednią ochroną fizyczną i zabezpieczeniem tech-

nicznym. A zatem przedmiotem uzgodnienia nie powinny być np. 

instrukcje związane z zagrożeniem pożarowym, awarią systemu in-

formatycznego lub też współpracą specjalistycznej uzbrojonej for-

macji ochronnej z Państwową Strażą Pożarną bądź Strażą Gminną. 

 Kierownik jednostki ma prawo, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, za-

proponować ochronę obowiązkową sprawowaną w oparciu o: 

a) bezpośrednią ochronę fizyczną, 

b) odpowiednie zabezpieczenie techniczne, 

c) formę mieszaną (a + b). 

 Ochrona fizyczna (sufo) może być realizowana i składać z: 

a) wewnętrznej służby ochrony (w.s.o.), 

b) koncesjonowanego przedsiębiorcy prowadzącego działalność go-

spodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadającego 

pozwolenie na broń, wydane na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o broni i amunicji, 

c) formy mieszanej (a + b). 

 

Należy zauważyć, że bezpośrednia ochrona fizyczna nie może 

być wykonywana przez przedsiębiorców nieposiadających statusu spe-

cjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej (nawet wówczas, gdy za-

trudniają osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochro-

ny fizycznej). Obowiązek posiadania wpisu na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej dotyczy również osób stale dozorują-

cych sygnały przesyłane, gromadzone i przetwarzane w elektro-

nicznych urządzeniach i systemach alarmowych (monitoring). Jeżeli 

w obiekcie występują stanowiska portierów, pracowników biur przepu-

stek, rewidentów czy stróżów – to osoby te nie mogą posiadać 

w zakresie swoich obowiązków – zadań, o których mowa w art. 3, art. 

26 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie osób i mienia. Nie będą one również 

miały prawa do wykonywania czynności, o których mowa w art. 36 

przywoływanej ustawy. 
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 Należy pamiętać, że uzgodnienie planu nie ma charakteru decyzji 

administracyjnej. 

 Wszczęcie postępowania administracyjnego, z inicjatywy organu 

lub na wniosek strony, w kierunku odmowy uzgodnienia planu 

ochrony i wydanie stosownej decyzji powinno nastąpić wtedy, 

gdy zostaną wyczerpane wszystkie możliwości w procesie uzgad-

niania.  

 Policjant oceniający dane zawarte w planie ochrony obowiązany jest 

potwierdzić ich zgodność ze stanem faktycznym w obiekcie. Czyn-

ność tę dokumentuje się w notatce służbowej i po akceptacji przeło-

żonego załącza do akt sprawy.  

 Nieuzgodnienie planu ochrony musi wynikać z uzasadnionych rażą-

cych uchybień proponowanej koncepcji ochrony, która generuje 

np. bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego lub mie-

nia, którego utrata, zniszczenie albo uszkodzenie, może przynieść 

bezpośrednio lub pośrednio negatywne skutki dla budżetu Państwa, 

bezpieczeństwa publicznego. 

 Część I planu ochrony, stanowiąca o charakterze produkcji i rodzaju 

działalności jednostki, mimo, iż nie podnosi kwestii sprawowanej 

ochrony w obiekcie, w znacznej mierze wpływa na sposób jej orga-

nizowania i wykonywania. Ponadto, zmiana danych w tej części 

planu ochrony lub ich eliminacja np. w zakresie lokalizacji, będzie 

powodować konieczność uzgodnienia nowego planu ochrony 

(względnie aneksu) albo zniesie w ogóle obowiązek jego uzgodnie-

nia. 

 Podczas opracowywania nowego planu ochrony, planując sposób 

organizacji i wykonywania ochrony obiektu, należy brać pod uwagę 

możliwość wprowadzenia stref ograniczonego dostępu, z kontrolą 

ruchu osobowego w tych strefach. Natomiast, przy uzgadnianiu pla-

nów ochrony muzeów martyrologicznych, zespołów pałacowopar-

kowych, zamków z rozległymi dziedzińcami (parkami, ogrodami) 

i skansenów należy obligatoryjnie wymagać wyposażenia tych 

obiektów w instalacje systemów kontroli pracowników ochrony w 

ruchu (patrole, obchody) umożliwiających programowanie 

i rejestrację przemienności kierunków i odcinków (punktów) wy-

znaczonych tras w różnych przedziałach czasowych.  
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 Ochronę muzeów i innych obiektów gromadzących dobra kultury 

należy organizować wyłącznie w oparciu o formę mieszaną (ochro-

na fizyczna i odpowiednie zabezpieczenie techniczne)”
257

. 

 

Uwagi wymagają także ewnetualne zmiany w już istniejącym planie 

ochrony obiektu. 

 „Zmiany w uzgodnionym planie ochrony powinny następować 

w formie aneksów, przy następujących zastrzeżeniach: 

a) uzgodnieniu podlegają wszystkie elementy planu, które niepo-

siadają zapisu zwalniającego je z uzgodnienia, 

b) zmiana zapisu w planie powinna skutkować aneksowaniem ca-

łego rozdziału w nowej treści uwzględniającej zmianę, 

c) plan ochrony może być zmieniany jedynie dwoma aneksami, w 

przypadku potrzeby wprowadzenia kolejnych zmian, powinny 

być one zawarte w nowym planie 

 Zmiana danych, określonych w pkt 3 - 4, 6 – 14 Części I uzgodnio-

nego planu ochrony, nie wymaga aneksowania a jedynie powiado-

mienia, przez kierownika jednostki o ich zaistnieniu, komendanta 

wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, właściwego do jego uzgod-

nienia. 

 W nowym planie ochrony, będącym konsekwencją kolejnych zmian, 

w części III powinny się znaleźć dane, które w uprzednio uzgodnio-

nym planie wypełniały część IV i VI.  

 Przy uzgadnianiu aneksów do planów ochrony lub też nowych pla-

nów ochrony, będących konsekwencjami wprowadzania kolejnych 

zmian, obowiązek potwierdzenia zgodności danych zawartych w 

planie ochrony ze stanem faktycznym w obiekcie zachodzi tylko 

wówczas, gdy wymaga tego charakter proponowanych zmian”
258

. 

    

W cytowanej już wcześniej Metodyce uzgadniania planów 

ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej 

ochronie znalazły się sugestie Policji co do wymagań w zakresie 

ochrony fizycznej tych obiektów. Sugestie te wyglądają następująco: 

 „Należy wymagać obligatoryjnie stałej ochrony fizycznej: 

a) w bankowych centrach przetwarzania danych, 

                                                           
257 Metodyka uzgadniania planów … op. cit., s. 5 – 7. 
258 Ibidem, s. 7 – 8. 
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b) w centrach gotówkowych, będących elementami cash processin-

gu,  

c) w zakładach przemysłowych (kontrola ruchu osobowo-

materiałowego),  

 

Do grupy zakładów przemysłowych należy zaliczyć obiekty, 

o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a) i b), pkt 3 lit b), pkt 4 

lit. a) oraz elektrownie i ciepłownie,  

a)  w wielkoobszarowych muzeach martyrologicznych i skanse-

nach, zespołach pałacowo-parkowych, zamkach z rozległymi 

dziedzińcami (parkami, ogrodami) oraz w pozostałych muzeach 

podczas wystaw czasowych posiadających poręczenie Skarbu 

Państwa, oraz  

b) w godzinach pracy banków, które są jednostkami zasilającymi 

inne banki (obsługa konwojowanych transportów wartości pie-

niężnych) – art. 5 ust. 2 pkt c,  

c) w czasie udostępniania muzeum, od otwarcia do zamknięcia. 

 Należy dążyć do stałej ochrony fizycznej: 

a) w godzinach pracy obiektów administracji rządowej i samorządu 

terytorialnego, 

b) całodobowej w muzeach i bibliotekach, w których zbiory tworzą 

Narodowy Zasób Biblioteczny,  

c) w godzinach pracy obiektów podległych samorządowi terytorial-

nemu oraz których uszkodzenie może spowodować poważne 

straty materialne i ekologiczne: 

- ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków,  

- zakłady o unikalnej produkcji gospodarczej,  

- obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz te-

lewizyjne i radiowe, 

- archiwa państwowe. 

 Wykonywanie zadań ochrony osób i mienia w ramach specjali-

stycznych uzbrojonych formacji ochronnych wymaga wpisu na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej”
259

. 

    

W Metodyce… poruszone zostały także „inne aspekty zasad 

uzgadniania ochrony fizycznej”
260

, mówiące o tym, że: 

                                                           
259 Ibidem, s. 8 – 9.  
260 Ibidem, s. 9. 
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 „obowiązujące przepisy nałożyły na kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej obowiązek przejścia co 5 lat szkolenia lub kursu, 

w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8 ustawy o ochronie 

osób i mienia. Wprowadzenie przedmiotowego obowiązku nie wy-

klucza jednak możliwości i zasadności prowadzenia przez praco-

dawców szkoleń doskonalących pracowników ochrony. Dobrze 

przygotowany do wykonywania zadań pracownik ochrony jest istot-

nym elementem bezpieczeństwa obiektu. Zatem w interesie kierow-

nika chronionej jednostki jest, aby zadania wynikające z planu 

ochrony realizowali pracownicy ochrony odbywający cykliczne 

szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne) z tematyki bezpo-

średnio związanej z wykonywanymi zadaniami. Fakt odbycia szko-

lenia powinien być dokumentowany w dzienniku szkolenia, podob-

nie jak to ma miejsce w przypadku w. s. o. 

(…) 

 W przypadku objęcia ochroną obiektu podlegającego obowiązkowej 

ochronie przez w.s.o., służba ta może również chronić obiekty nie-

podlegające obowiązkowej ochronie będące jednak w tej samej 

strukturze organizacyjnej z obiektem podlegającym obowiązkowej 

ochronie, np. oddział banku i jego filie. W takiej sytuacji uzgodnie-

niu podlega plan ochrony oddziału banku z zaznaczeniem wydziele-

nia stanu etatowego (potrzeb) w.s.o. do ochrony filii. Szczegóły za-

sad ochrony filii banku powinny być określone w odrębnej instruk-

cji, która nie podlega uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim 

(Stołecznym) Policji. Taką samą zasadę stosuje się do ochrony przez 

w.s.o. obiektów obcych na zasadach świadczenia usług, z zachowa-

niem wymagań art. 8 ust. 2 ustawy o ochronie osób i mienia, w tym 

również podlegających obowiązkowej ochronie (oddzielne plany 

ochrony).  

Przy naliczaniu etatów pracowników ochrony w.s.o. należy: 

uwzględnić pełną obsadę stałych rodzajów służby, określić na jaką 

część etatu pracownicy będą zatrudnieni oraz zapewnić przewidy-

waną obsadę doraźnych rodzajów służby, a także uwzględnić moż-

liwość wystąpienia absencji z powodu zwolnień lekarskich, urlo-

pów, ryzyko awarii systemu itp. Ponadto, należy dążyć do wyklu-

czenia zaistnienia sytuacji niemożności obsadzenia wszystkich ro-

dzajów służb, nawet w razie np. epidemii chorobowej. Celem zapo-

bieżenia takim przypadkom należy, na etapie ustalania pełnego sta-

nu osobowego w.s.o., zaplanować odpowiednią rezerwę pracowni-
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ków ochrony. Nadwyżki wynikające z rezerwy można wykorzystać 

do wystawienia posterunku lub patrolu doraźnego oraz zwiększenia 

częstotliwości zmian na posterunkach np.: przy trudnych warunkach 

pogodowych lub w miejscach, gdzie praca jest uciążliwa. Wyjątko-

wą absencję można usunąć poprzez zawarcie umowy cywilno – 

prawnej z podmiotem komercyjnym, na czasowe wykonywanie 

ochrony. Należy również ustalić czy pracownicy w.s.o. nie mają 

jednocześnie powierzonych innych zadań wynikających z umowy 

o pracę (np. pełnomocnik pionu ochrony z ustawy o ochronie infor-

macji niejawnych, pracownik kancelarii tajnej, szef obrony cywilnej 

itp.) gdyż może to skutkować dezorganizacją ochrony, 

bądź niemożnością wykorzystania danego pracownika do wykony-

wania zadań ochrony osób i mienia, w ramach w.s.o.”
261

. 

 W przypadku doraźnej ochrony fizycznej w postaci grup interwen-

cyjnych, grupy „wykonujące zadania na rzecz obiektów podlegają-

cych obowiązkowej ochronie powinny się składać z co najmniej 

dwóch pracowników ochrony. Każdy z pracowników ochrony po-

winien być wyposażony w broń palną bojową oraz normatyw amu-

nicji. Biorąc pod uwagę charakter wykonywanych zadań służbo-

wych oraz posiadanie broni palnej bojowej, czas służby członków 

takich grup nie powinien przekraczać 12 godzin na dobę. Przy 

uzgadnianiu planów ochrony, gdzie jedyną formą ochrony fizycznej 

jest grupa interwencyjna, wobec zagrożenia obiektów napadem war-

to zwrócić uwagę, że czas dojazdu do obiektu nie powinien być je-

dynym i najważniejszym kryterium oceny skuteczności zastosowa-

nego środka ochrony. Analiza napadów na banki wskazuje, że średni 

czas działania przestępców w obiekcie wynosi 3 min., zatem dojazd 

grupy interwencyjnej i podjęcie skutecznych działań wobec spraw-

ców jest mało realne. Z prewencyjnego punktu widzenia bardziej 

efektywnym działaniem będą kilkakrotne (w godzinach otwarcia), 

w nieregularnych odstępach czasu, przyjazdy do chronionego obiek-

tu. A zatem przy uzgadnianiu planu ochrony zakładającego wyko-

nywanie ochrony jedynie przez grupę interwencyjną, KWP/KSP, 

powinien wymagać: 

a) czasu dojazdu do obiektu, po otrzymaniu polecenia od dyżur-

nego uzbrojonego stanowiska interwencyjnego (USI), nieprze-

kraczającego 10 minut lub  

                                                           
261 Ibidem, s. 9 – 10. 
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b) kilkakrotnych, w nieregularnych odstępach czasu, przyjazdów 

do chronionego obiektu w godzinach jego otwarcia oraz asysty 

podczas otwarcia i zamknięcia obiektu.  

Zadania realizowane przez grupę interwencyjną dokumentuje się 

w dzienniku zmiany”
262

. 

 W przypadku ochrony fizycznej polegającej na stałym dozorze sy-

gnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektro-

nicznych urządzeniach i systemach alarmowych, „co najmniej jeden 

pracownik ochrony wykonujący zadania służbowe w USI powinien 

być wyposażony w broń palną bojową. Obiekty podlegające obo-

wiązkowej ochronie w zasadzie nie powinny być podłączane do 

USI, na terenie których przechowywane są wartości pieniężne (np. 

pakiety z inkasa) chyba, że są one przechowywane w szafach (sto-

sownej klasy) zaopatrzonych we wrzutnie, bez możliwości ich 

otwarcia przez dyżurnego USI”
263

. 

 

W Metodyce… zostały także uwzględnione kryteria KWP/KSP 

w zakresie zabezpieczenia technicznego, mówiące, że: 

 „Przy ocenie stosowanych zabezpieczeń technicznych należy zna-

leźć odpowiedź na następujące pytania: 

a) Czy stosowane zabezpieczenia techniczne są adekwatne do 

przewidywanych zagrożeń?  

b) Czy stosowane zabezpieczenia mechaniczne, antywłamaniowe 

są adekwatne do przewidywanych zagrożeń oraz czy czas ich 

pokonania daje możliwość podjęcia skutecznej interwencji np. 

przez grupę interwencyjną? 

 Niezależnie od charakteru obiektu, jeżeli przechowywane są w nim 

(lub transportowane) wartości pieniężne, KWP/KSP nie uzgadnia 

planu jego ochrony jeżeli nie są spełnione zasady i wymagania, 

o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywa-

nych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki or-

ganizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128 ze zm.). 

 Wszystkie obiekty bankowe i pocztowe, w których są przechowy-

wane wartości pieniężne niezależnie od ich ilości (w których wystę-

                                                           
262 Ibidem, s. 10 – 11.  
263 Ibidem, s. 11. 
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puje, bądź nie występuje ochrona fizyczna) obowiązane są posiadać 

system sygnalizacji włamania i napadu podłączony do USI. Alarm 

napadowy winien być zainicjowany w taki sposób by nie został 

uwidoczniony w miejscach, w których zlokalizowane jest zagroże-

nie będące podstawą do zainicjowania tego alarmu. W przypadku 

braku możliwości technicznych zainstalowania takiej sygnalizacji, 

należy wydzielić wzmocnione pomieszczenie na zapleczu, z zainsta-

lowanym telefonem, umożliwiającym wyznaczonemu pracownikowi 

szybkie i bezawaryjne polaczenie z Policją. Zainstalowania systemu 

sygnalizacji włamania i napadu z transmisją do USI należy wyma-

gać w sytuacji braku ochrony fizycznej po zamknięciu (tj. po godzi-

nach pracy) obiektu. 

 W stosunku do elektronicznych systemów zabezpieczeń użytkowa-

nych przez inne podmioty niż przedsiębiorcy i jednostki organiza-

cyjne, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie wymagań, ja-

kim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przecho-

wywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jed-

nostki organizacyjne – brak jest obowiązku stosowania wymagań 

określonych w tym rozporządzeniu. Podmioty te mogą korzystać 

z rozwiązań technicznych proponowanych w Metodyce… 

 Poza jednostkami organizacyjnymi Narodowego Banku Polskiego, 

Policja nie ma obowiązku przyłączać do swoich jednostek końcó-

wek sygnalizacji alarmowej. 

 Planowane zmiany w zakresie modernizacji zabezpieczeń technicz-

nych, wraz z podaniem terminu ich realizacji mogą zostać ujęte 

w planie ochrony obiektu, obszaru lub urządzenia. W razie plano-

wania zmian w zakresie modernizacji zabezpieczeń technicznych 

w muzeach i innych obiektach gromadzących dobra kultury naro-

dowej, plany ochrony muszą zawierać informacje o zmianach 

wraz z podaniem terminu ich realizacji. Jeżeli konsekwencją wpro-

wadzanych zmian, będą zmiany w organizacji ochrony, 

a w szczególności zmiana w stanie etatowym kwalifikowanych pra-

cowników ochrony fizycznej, to należy również wskazać termin 

wprowadzenia tych zmian. 

 Stacje monitorowania alarmów w zdecydowanej większości przy-

padków znajdują się poza chronionymi obiektami. Doświadczenia 

wskazują, że są to obiekty słabo zabezpieczone a fakt ten, ma jednak 

zasadnicze znaczenie dla chronionego obiektu. Dlatego też, nawet 

najbardziej skomplikowane systemy alarmowe, zabezpieczające 
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obiekty ważne z punktu widzenia interesów państwa, są warte tyle, 

ile warte jest zabezpieczenie USI tego obiektu. Zgodnie bowiem 

z zasadą adekwatności zabezpieczeń – aby system, zastosowany 

w obiekcie podlegającym obowiązkowej ochronie mógł spełnić 

wymagania określonego stopnia (klasy), wszystkie jego elementy 

muszą spełniać te lub wyższe wymagania. A zatem nadaj-

nik/odbiornik USI, będąc elementem toru transmisji alarmu, również 

powinien być chroniony nie gorzej niż wynosi minimalny wymaga-

ny poziom zabezpieczenia obiektów podlegających zabezpieczeniu 

systemami sygnalizacji włamania i napadu zgodnie z zapisami roz-

porządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 

ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowa-

nych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. USI wy-

konująca ochronę osób i mienia, na rzecz obiektów, o których mowa 

w wymienionym rozporządzeniu winna być zabezpieczona syste-

mem sygnalizacji włamania i napadu wykonanym w stopniu ade-

kwatnym do oszacowanego ryzyka, jednak nie niższym niż 

w stopniu 2 wg normy PN-EN 50131-1
264

. Zasadę adekwatności za-

bezpieczeń technicznych winno stosować się również w przypadku 

USI obsługujących obiekty inne niż określone w przywoływanym 

rozporządzeniu. Stopnień zabezpieczenia USI będzie warunkować 

poziom zabezpieczenia obiektu podlegającego obowiązkowej 

ochronie, którą to USI obsługuje.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę, USI powinno spełnić co naj-

mniej następujące wymogi: 

a) jeden uzbrojony pracownik stanowiska,  

b) system sygnalizacji włamania i napadu podłączony do innego, 

własnego lub zewnętrznego USI z grupą interwencyjną,  

c) drzwi wejściowe w klasie „C” oraz system umożliwiający iden-

tyfikację osób wchodzących,  

d) otwory okienne zabezpieczone technicznie w sposób utrudnia-

jący możliwość wglądu oraz wtargnięcia do pomieszczenia. 

 Przy uzgadnianiu planu ochrony, w którym, w zakresie zabezpie-

czenia technicznego, przedstawiono istniejący już system alarmowy 

w odpowiedniej klasie (wraz załączoną aktualną dokumentacją 

techniczną [projekt techniczny lub dokumentacja powykonawcza] 

                                                           
264  Norma PN-EN 50131:2009 Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania 

i napadu. 
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oraz protokołem z przeglądu wykonanego przez koncesjonowanego 

przedsiębiorcę w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie za-

bezpieczenia technicznego), przy jednoczesnym, niewystarczającym 

poziomie zabezpieczenia technicznego obiektu (np. system nie 

uwzględnia awaryjnego wejścia/wyjścia) KWP/KSP winien propo-

nować rozszerzenie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiekcie 

(np. wystawienie posterunku stałego w newralgicznym miejscu) lub 

też dodatkowe zabezpieczenie techniczne (np. dodatkowa kamera, 

czujka). Przyjmując wariant uwzględniający zastosowanie dodatko-

wego elementu zabezpieczenia technicznego należy mieć na uwa-

dze, że jego zastosowanie nie spowoduje podniesienia stopnia za-

bezpieczenia systemu (klasy odporności). 

   Sam dokument nazywany Palnem Ochrony Obiektu najlepiej 

jest tworzyć wegług proponowanego przez Biuro Prewencji i Ruchu 

Drogowego Komendy Głównej Policji wzoru. 

W Załączniku 1 został przedstawiony wzór strony tytułowej 

planu ochrony
265

. Nie jest to wzór bezwzglednie wymagany, a jedy-

nie sugerowany w celu, jak już wcześniej wspomniano, ujednolice-

nia dokumentu. 

W Załączniku 2  przedstawiono wzór (na jednym przykła-

dzie) kolejnych stron planu ochrony obiektu. 

Natomiast w Załączniku 3 przedstawiono wzór ostatniej 

strony planu ochrony. Podobnie, jak w przypadku strony tytułowej 

i stron następnych, nie jest to wzór bezwzględnie wymagany, a je-

dynie sugestia, jak można rozwiązać problem formy dokumentu. 

Plan Ochrony Obiektu składa się zasadniczo z dwóch seg-

mentów: opisowego i graficznego. Segment opisowy podzielony jest 

na siedem części. 

Część I zatytułowana „Charakter produkcji lub rodzaj dzia-

łalności jednostki” zawiera  informacje dotyczące: 

 „Lokalizacji jednostki (obszaru, obiektu, urządzenia): 

- miejscowość; 

- ulica; 

- adres pocztowy; 

- telefon, fax. 

 

                                                           
265 Metodyka uzgadniania planów ochrony…, op. cit., s. 14. 
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Należy tutaj w skróconej formie opisać obiekt wskazując jego 

umiejscowienie (np. Budynek nr …  przy ul. Kosiarzy w Krakowie,  

stanowiący siedzibę  Krakowskich Zakładów ….. . Do opisu może 

być dołączona mapka lokalizacji obiekt lub eszkic sytuacji  legendą.      

Ponadto należy wskazać sposób oznakowania (wydzielenia) obsza-

ru, obiektu lub urządzenia w sposób niebudzący wątpliwości co do 

granic chronionego obiektu. 

 Pełną nazwę obszaru, obiektu lub urządzenia oraz nazwę i adres 

jednostki nadrzędnej. 

    W tym miejscu należy wskazać adres zgodny z adresem wynikają-

cym z ewidencji wojewody. 

 Osoby odpowiedzialnej z ramienia kierownika jednostki za stan 

ochrony na podległym terenie. 

W zależności od formacji chroniącej dany obiekt osobą taką będzie 

odpowiednio szef ochrony dla wewnętrznej służby ochrony lub peł-

nomocnik kierownika jednostki odpowiedzialny za realizację ochro-

ny obiektu, gdy obiekt będzie chroniony przez przedsiębiorcę pro-

wadzącego koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie 

ochrony osób i mienia. W niewielkich obiektach funkcję taką może 

pełnić bezpośrednio kierownik jednostki, pod warunkiem, że posia-

da stosowną licencję pracownika ochrony fizycznej. 

 Przedsiębiorstwa: 

- jednoobiektowe; 

- wieloobiektowe (dla każdego z obiektów należy wymienić na-

zwę obiektu                  i adres pocztowy). 

„W przedsiębiorstwie wieloobiektowym należy wymienić obiekty 

będące jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, nawet jeżeli 

te nie podlegają obowiązkowej ochronie. Ma to szczególne znacze-

nie, gdy obiekty te będą chronione przez wewnętrzną służbę ochro-

ny powołaną na mocy uzgodnienia przedmiotowego planu”
266

. 

 W przypadku obiektu przemysłowego, jeżeli jednostka posiada 

urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie usytuowane w 

ogólnodostępnym otwartym terenie (np.: rurociąg paliwowy, linię 

energetyczną lub śluzę), – informacje dotyczące jego położenia lub 

przebiegu oraz sposobu, w jaki wydzielono granice ochrony obiektu 

(urządzenia), w tym przez jakie miejscowości przebiega, długość li-

                                                           
266  Ibidem, s. 17. 
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nii, ogólne parametry techniczne urządzeń (np. strefa chroniona 

obejmuje teren w odległości po 5 m. z każdej strony rurociągu)
267

. 

Należy przy tym wskazać sposób oznakowania obiektu 

(urządzenia) zawierający informację o sprawowanej ochronie. W 

przypadku, gdy chronione urządzenia zlokalizowane są poza obiek-

tem, oznaczenie powinno się znajdować albo w granicach własności 

albo w wyznaczonej strefie ochronnej
268

. 

 Położenia obiektu w układzie komunikacyjnym miasta: 

- odległość od najbliższej jednostki Policji; 

- odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej; 

- odległość od najbliższej jednostki Straży Granicznej (o ile obiekt 

zlokalizowany jest w strefie przygranicznej); 

- odległość od najbliższej stacji Pogotowia Ratunkowego, 

- odległość od najbliższego szpitala, 

- odległość od centrum miasta, 

- odległość od dworca PKP, PKS, przystanku MPK
269

. 

 Charakterystyki sąsiedztwa (krótki opis) uwzględniającej położenie 

geograficzne (strony świata), ewentualnie ukształtowania terenu, na 

którym zlokalizowano obiekt wraz z powierzchnią w hektarach zaj-

mowaną przez obiekt, np.: Przedsiębiorstwo graniczy (sposób wy-

dzielenia, ogrodzenia i oznakowania informujący o przebiegu grani-

cy chronionego obiektu): 

- od strony zachodniej z budynkiem ...................., w którym 

mieszczą się ........................; 

- od strony wschodniej z .............................; 

- od strony północnej z ..............................; 

- od strony południowej z (np.: ulicą jednokierunkową z usytuow-

anymi przez niej garażami i budynkami mieszkalnymi oraz re-

stauracją)
270

. 

Teren, na którym zlokalizowane jest przedsiębiorstwo posiada 

kształt prostokąta o powierzchni ..... ha, a w tym na jego zabudowę 

przypada .......... ha. 

W obiektach takich jak banki, budynki administracji oraz mu-

zea i inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej, 

o ile usytuowane są w budynkach wykorzystywanych przez innych 

                                                           
267  Zob. ibidem, s. 17. 
268 Zob. ibidem. 
269 Zob. ibidem, s. 17 – 18. 
270 Zob. ibidem, s. 18. 
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użytkowników należy opisać nie tylko otoczenie zewnętrzne, ale rów-

nież podać dane nie tylko dotyczące wszystkich użytkowników ale 

również ich lokalizacji w poszczególnych częściach budynku (np. od 

strony jakiejś ulicy lub umiejscowienie na określonej kondygnacji)
271

. 

 Ilości zatrudnianych przez jednostkę pracowników w określonym 

systemie (np.: trójzmianowym, dwuzmianowym), przy czym należy 

określić ilość osób pracujących na każdej ze zmian, określić też na-

leży ilość osób wchodzących do przedsiębiorstwa w godz. od ......... 

do ........  (np.: do przedsiębiorstwa wchodzi około ..........osób) 

oraz należy określić ilość wjeżdżających pojazdów (np.: wjeżdża 

około ................ samochodów)
272

. 

 Dzierżawy przez jednostkę obiektów na wydzielonym i ogrodzonym 

terenie (podać): 

- ilość obiektów; 

- nazwę właściciela (współwłaściciela) i rodzaj działalności; 

- lokalizację, powierzchnię i kubaturę; 

- system wydzielenia technicznego obiektów obcych od jednostki 

podlegającej obowiązkowej ochronie, 

- zasady organizacji wspólnej kontroli (kontrola ruchu osobowego                              

i materiałowego)
273

. 

W przypadku, gdy na chronionym terenie funkcjonują inne podmio-

ty gospodarcze należy wskazać, oprócz danych na ich temat również 

stwierdzenia, że podporządkują się one obowiązującym zasadom 

ochrony obiektu. Jeżeli w tych podmiotach funkcjonuje odrębny 

system ochrony to winno się to znaleźć w odrębnej instrukcji 

współdziałania tych służb ochronnych. Zalecane jest, aby wykaz 

podmiotów stanowił załącznik do Planu Ochrony, gdyż ułatwi to je-

go uzgodnienie w przypadku zmian w wykazie
274

. 

 Przykładowej działalności. 

- Należy opisać przykładową działalność w obiektach przemy-

słowych. 

o przedsiębiorstwo wydobywa surowce mineralne w posta-

ci........... ; 

                                                           
271 Por. ibidem, s. 18. 
272  Por. ibidem, s. 18 – 19. 
273  Por. ibidem, s. 19. 
274  Por. ibidem. 
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o przedsiębiorstwo prowadzi działalność polegającą na pro-

dukcji, magazynowaniu i dystrybucji następujących  pro-

duktów.....................; 

- W przypadku obiektów bankowych nie należy poprzestać na 

ogólnym określeniu „działalność bankowa”, lecz krótko ją 

scharakteryzować, np.: 

o prowadzenie rachunków bankowych złotówkowych i dewi-

zowych; 

o działalność kredytowa; 

o obrót walutą obcą; 

o leasing; 

o bank, będący jednostką zasilającą; 

o maksymalny limit wartości pieniężnych przechowywanych 

w obiekcie. 

 

Inną specyfikę będą posiadać zagrożenia występujące w obiek-

tach administracyjnych centrali banku czy też w oddziałach rozlicze-

niowych, a inną w oddziałach operacyjnych. 

- W przypadku obiektów administracji należy wskazać charakter dzia-

łalności (np. w oparciu o statut, ustawy, itp.). 

- W przypadku obiektów komunalnych należy wskazać funkcję 

obiektu. 

- W przypadku muzeów i innych obiektów, w których są gromadzone 

dobra kultury narodowej, działalność należy opisać zgodnie ze statu-

tem instytucji, szerszego opisu działalności innej niż kulturalna na-

leży dokonać wówczas jeżeli działalność ta wpływa na stan bezpie-

czeństwa instytucji lub organizacje ruchu materiałowo–osobowego. 

Nadto, należy wskazać czy muzea lub biblioteki są w posiadaniu 

magazynów zbiorów specjalnych, gromadzących muzealia, archiwa-

lia, oraz zbiory tworzące Narodowy Zasób Biblioteczny
275

. 

 Posiadania przez przedsiębiorstwo (dotyczy wyłącznie obiektów 

przemysłowych i komunalnych):  

o materiałów jądrowych (w tym źródeł i odpadów promieniotwór-

czych); 

o materiałów toksycznych; 

o materiałów odurzających; 

o materiałów wybuchowych; 

                                                           
275 Por. ibidem, s. 19 – 20. 
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o materiałów chemicznych o dużej podatności pożarowej lub wy-

buchowej (należy podać lokalizację, nazwę, typ, klasę zagroże-

nia, ilość). 

 Występowania na terenie chronionym: 

 rurociągów i zbiorników paliwowych; 

 ujęć wody; 

 rurociągów cieplnych; 

 rurociągów i zbiorników gazowych; 

 rurociągów i zbiorników innych mediów; 

 linii energetycznych; 

 linii telekomunikacyjnych; 

 zapór wodnych; 

 śluz; 

 stacji transformatorowych; 

 innych urządzeń, których zniszczenie lub uszkodzenie 

może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, 

środowiska albo spowodować poważne straty material-

ne (należy podać lokalizację oraz ogólne parametry 

techniczne urządzeń)
276

. 

 Gromadzenia lub przechowywania środków płatniczych, przedmio-

tów wartościowych, (lokalizacja, maksymalne limity wartości pie-

niężnych przechowywanych w obiekcie)
277

. 

 Rejonów i działów produkcji specjalnej (nazwa działu, lokalizacja). 

  Jeżeli na terenie obiektu znajdują się rejony i działy produkcji spe-

cjalnej należy dopilnować, aby w planie ochrony zawarta została in-

formacja na temat służb specjalnych zabezpieczających operacyjnie 

tę produkcję
278

.  

 Pomieszczeń, w których przechowywane są dokumenty lub urzą-

dzenia stanowiące tajemnicę prawnie chronioną (lokalizacja)
279

. 

   „Jeżeli w obiekcie znajduje się „kancelaria tajna” to w planie ochrony 

powinna być adnotacja, że kancelaria spełnia wymogi wynikające 

z przepisów prawa”
280

. 

 

                                                           
276 Por. ibidem, s. 20 – 21. 
277 Por. ibidem, s. 21. 
278 Por. ibidem, s. 22. 
279 Por. ibidem. 
280 Por. ibidem. 
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Część II zatytułowana „Analiza stanu potencjalnych zagrożeń 

i aktualnego stanu bezpieczeństwa jednostki” zawiera  informacje doty-

czące: 

 „Występujących zagrożeń: 

- naturalnych (obiektywnych): 

o powodzi,  

o huraganów, 

o wyładowań atmosferycznych, 

o wielkich upałów i mrozów, 

o innych zdarzeń, generujących powstanie awarii urządzeń 

przemysłowych względnie katastrof i pożarów; 

o wywołanych przez człowieka (subiektywnych): 

o kradzieży, w tym kradzieży pracowniczych (dotyczą przede 

wszystkim obiektów przemysłowych, obiektów administracji 

oraz muzeów  i innych obiektów, w których zgromadzone są 

dobra kultury narodowej). 

o dywersji, sabotażu (dotyczą przede wszystkim obiektów 

przemysłowych i komunalnych), 

o szpiegostwa przemysłowego (dotyczy przede wszystkim 

obiektów przemysłowych i komunalnych), 

o zaboru gotówki – głównie włamań i napadów (dotyczą przede 

wszystkim obiektów przemysłowych i komunalnych 

oraz obiektów administracji), 

o   podłożenia ładunków wybuchowych i inne akty terroru (doty-

czy przede wszystkim obiektów bankowych,  przemysłowych, 

komunalnych, administracji oraz muzeów i innych obiektów, 

w których zgromadzone są dobra kultury narodowe), 

o   oszustwa (dotyczą przede wszystkim obiektów bankowych 

i obiektów administracji), 

o   wyłudzenia (dotyczyą przede wszystkim obiektów banko-

wych i obiektów administracji), 

o   naruszenie przepisów dotyczących informacji niejawnych 

oraz ochrony danych osobowych (dotyczy przede wszystkim 

obiektów  przemysłowych i obiektów administracji), 

o   zakłócenie porządku publicznego (dotyczy przede wszystkim 

obiektów  przemysłowych, komunalnych, administracji oraz 

muzeów i innych obiektów, w których zgromadzone są dobra 

kultury narodowej), 
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o   zagrożenie ekologiczne (dotyczy przede wszystkim obiektów  

przemysłowych i komunalnych), 

o   wandalizm (dotyczy przede wszystkim muzeów i innych 

obiektów, w których zgromadzone są dobra kultury narodo-

wej), 

o   zniszczenie mienia (dotyczy przede wszystkim muzeów i in-

nych obiektów, w których zgromadzone są dobra kultury na-

rodowej). 

 
W tym miejscu należy także zamieścić opis przyczyn powsta-

wania zagrożeń oraz prawdopodobieństwo ich wystąpienia. 

 Ochrony tajemnic prawnie chronionych na terenie chronionym 

z uwzględnieniem zagrożeń, takich jak: 

- nielegalne filmowanie; 

- fotografowanie; 

- szkicowanie. 

 Zdarzeń nadzwyczajnych i wynikającego z tego obowiązku rejestra-

cji wypadków, awarii, przestępstw, wykroczeń, użycia broni obiek-

towej (na okaziciela) lub środków przymusu bezpośredniego, ujęcia 

osób itp. 

    
Należy tutaj wskazać zaistniałe zdarzenia nadzwyczajne, poda-

jąc przy tym dane za rok poprzedzający sporządzenie planu. 

 Źródeł i przyczyn zaistniałych zdarzeń nadzwyczajnych (syntetycz-

ny opis). 

Punkt ten winien być wypełniony jedynie w wypadku stwierdzo-

nych zdarzeń nadzwyczajnych, o których mowa była powyżej”
281

. 

 

Część III zatytułowana „Ocena aktualnego stanu ochrony jed-

nostki” zawiera  informacje dotyczące: 

 „Podstaw funkcjonowania dotychczasowej ochrony (numer, data): 

- protokółu powołania wewnętrznej służby ochrony, 

- umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług ochrony osób 

i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na rzecz da-

nego obiektu. 

 

                                                           
281 Ibidem, s. 23 – 24. 
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 W sytuacji gdy osoba sporządzająca plan ochrony nie dyspo-

nuje już dokumentem stanowiącym podstawę prawną funkcjonowania 

dotychczasowej formacji ochronnej, wystarczy tylko informacja, jaki to 

był rodzaj sprawowanej ochrony. W przypadku opracowania nowego 

planu ochrony należy zapisać informacje z części IV poprzedniego 

planu. 

 Rodzaju zatrudnionej służby ochronnej: 

- dozorców będących pracownikami jednostki organizacyjnej; 

- dozorców będących pracownikami firmy zewnętrznej (pełna 

nazwa i adres firmy, nazwisko i imię właściciela – dyrektora 

firmy, podstawa prawna do prowadzenia działalności gospo-

darczej w tym zakresie); 

- pracowników przedsiębiorcy koncesjonowanego (pełna nazwa 

i adres koncesjonowanego podmiotu gospodarczego, nazwisko 

właściciela, numer i datę wydania koncesji MSWiA na świad-

czenie usług w zakresie ochrony osób i mienia, zakres i przed-

miot udzielonej koncesji); 

- wewnętrznej służby ochrony. 

   Należy tu wyszczególnić wszystkich przedsiębiorców (pod-

mioty gospodarcze) koncesjonowanych świadczących usługi fizycznej 

ochrony osób i mienia (bezpośrednia ochrona fizyczna, monitoring, 

ochrona doraźna – zmotoryzowane patrole kontrolno-interwencyjne, 

transport wartości pieniężnych). 

 Stanu etatowego i osobowego wewnętrznej służby ochrony lub sta-

nu osobowego pracowników ochrony zatrudnionych przez konce-

sjonowany podmiot gospodarczy, realizujący zadania w zakresie 

ochrony osób i mienia. 

    

Przy określaniu stanu liczebnego dotychczas funkcjonującej 

ochrony należy wpisać zarówno stan etatowy jak i faktyczny. 

 Rodzaju, dyslokacji, obsady i czasu służby ochronnej: 

- posterunki stałe; 

- posterunki doraźne; 

- obchody (kontrola, realizowana przez kadrę funkcyjną specjali-

stycznej uzbrojonej formacji ochronnej jakości pełnienia      

służby); 

- patrole; 

- stacja monitorowania alarmów; 

- grupy interwencyjne; 
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- konwoje. 

Należy tu ująć zadania pracowników ochrony na poszczególnych 

rodzajach służb. Przy opisie rodzaju i lokalizacji służby ochronnej 

winien być opisany stan faktyczny, a nie wcześniej planowany. 

 Rodzaju oraz ilości uzbrojenia i wyposażenia służby ochronnej w: 

- broń palną w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego za-

płonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm
282

; 

- pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm
283

; 

- strzelby gładkolufowe, powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 

12
284

; 

- karabinki o kalibrze od 5,45 do 7,62 mm
285

; 

- przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą 

energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie prze-

kraczającej 10 mA
286

; 

- pałki służbowe; 

- kajdanki zakładane na ręce; 

- pies służbowy; 

- ręczne miotacze substancji obezwładniających; 

- łączność bezprzewodowa; 

- inne wyposażenie, zgodne z ustawą o ochronie osób i mienia. 

Należy też przedstawić informacje dotyczące pozwolenia uprawnia-

jącego specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną do posiadania 

broni na okaziciela (nr, data, nazwa organu Policji wydającego de-

cyzje w tym zakresie). 

Przy opisie rodzaju i ilości uzbrojenia należy odnieść się do stanu 

faktycznego, a nie wcześniej planowanego. 

 Miejsca i sposobu zabezpieczenia broni i amunicji. W miarę posia-

danych informacji w tym miejscu planu ochrony należy wskazać:  

                                                           
282  Art. 10 ust. 4 pkt 2 lit. a, obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-

skiej z dnia 24 kwietnia 2012 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576). 
283  Ibidem, lit. c. 
284  Ibidem, lit. d. 
285  Ibidem, lit. e. 
286  Brak jest o nich mowy w art. 10 ust. 4 pkt 2, obwieszczenia Marszałka Sejmu Rze-

czypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576). Informacji należy szu-

kać w art. 12 i 25 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośred-

niego i broni palnej (Dz. U. z 2013 r.  poz. 628). 
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- datę protokołu sprawdzenia przez Policję wymagań technicznych 

magazynu broni lub pomieszczeń pozamagazynowych; 

- sposób zabezpieczenia broni i amunicji;  

- miejsce, w którym pomieszczenie się znajdowało (niezależnie od 

faktu jego usytuowania: w obiekcie podlegającym obowiązkowej 

ochronie bądź poza nim)  

-  rodzaj pomieszczenia (magazyn broni lub pomieszczenie poza-

magazynowe). 

 Lokalizacji i rodzaju pomieszczeń służbowych ochrony. 

    Opis winien być zgodny ze stanem faktycznym. 

 Rodzaju prowadzonej dokumentacji ochronnej. 

    Opis winien być zgodny ze stanem faktycznym. 

 Efektów pracy służb ochrony (za ubiegły rok do chwili obecnej) 

z uwzględnieniem: 

- ilości osób ujętych na gorącym uczynku przestępstwa, wykro-

czenia; 

- ilości osób przekazanych do dyspozycji Policji, Sądu Rejonowe-

go, dyrektora zakładu w związku z popełnieniem przestępstwa 

lub wykroczenia; 

- wartości strat poniesionych przez zakład, w wyniku dokonanego 

przestępstwa; 

- wartości odzyskanego mienia. 

 Oceny zbiorczej dotychczasowego stanu ochrony jednostki w zakre-

sie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zastosowanych zabezpie-

czeń technicznych. Ocena zbiorcza winna w swoich zapisach obej-

mować zagadnienia nie tyko w zakresie bezpośredniej ochrony fi-

zycznej ale także zastosowanych zabezpieczeń technicznych aktual-

nie funkcjonujących w obiekcie, którego plan ochrony podlega 

uzgodnieniu”
287

. 

    

Część IV zatytułowana „Dane dotyczące specjalistycznej 

uzbrojonej formacji ochronnej” zawiera  informacje dotyczące: 

 „Rodzaju specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej: 

- wewnętrznej służby ochrony; 

- pracownicków ochrony realizujących na rzecz przedsiębiorcy, 

który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej 

                                                           
287  Por. ibidem, s. 25 – 28. 
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w zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadającego pozwole-

nie na broń na okaziciela. 

    

W przypadku, gdy ochrona będzie sprawowana przez przedsię-

biorcę koncesjonowanego, w planie ochrony winna być dokonana ad-

notacja o fakcie posiadania przez tego przedsiębiorcę statusu specjali-

stycznej uzbrojonej formacji ochronnej. Ponadto, kierownik jednostki 

zobowiązany jest poinformować wymienionego przedsiębiorcę o obo-

wiązku sprawowania ochrony zgodnie z uzgodnionym planem ochrony. 

Plan ochrony powinien również zawierać zapis o obowiązku kierowni-

ka jednostki, przekazania Komendantowi Wojewódzkiemu Policji (od-

powiednio terytorialnie) pisemnej informacji zawierającej:  

 pełną nazwę przedsiębiorcy,  

 jego siedzibę,  

 nr koncesji,  

 datę wydania koncesji i daty ewentualnych zmian w jej treści,  

 zakres koncesji,  

 formę realizowanych usług w zakresie ochrony osób i mienia 

w obiekcie,  

 datę podpisania umowy oraz datę rozpoczęcia realizacji zadań 

ochronnych w obiekcie,  

 datę rozwiązania umowy (wycofania ochrony z obiektu, nie 

później niż w terminie 14 dni od podpisania umowy z konkret-

nym przedsiębiorcą lub każdorazowej zmianie takiego przed-

siębiorcy. 

 

Przedmiotowa informacja zostanie odnotowana i zaewidencjo-

nowana w Wykazie koncesjonowanych przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia, sprawują-

cych ochronę obiektu. 

Obowiązek przekazania informacji dotyczy wszystkich umów 

o świadczenie usług ochrony osób i mienia zawartych przez kierownika 

jednostki dla danego obiektu, obszaru lub urządzenia. W przypadku 

wykorzystania do realizacji zadań ochrony zarówno wewnętrznych 

służb ochrony, jak również pracowników ochrony przedsiębiorcy kon-

cesjonowanego, cały skład pracowników ochrony podlega szefowi 

ochrony. Za uzasadnione należy przyjąć określenie tej podległości 

w umowie cywilno-prawnej o świadczenie usług ochrony osób i mie-

nia. 
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 Stanu etatowego i osobowego wewnętrznej służby ochrony lub sta-

nu osobowego pracowników ochrony. Podział pracowników ochro-

ny wewnętrznej służby ochrony ze względu na strukturę organiza-

cyjną. 

W przypadku wewnętrznej służby ochrony należy uwzględnić 

łączną liczbę pracowników ochrony wykonujących zadania ochronne 

w obiekcie (z uwzględnieniem koniecznych zastępstw) oraz strukturę 

organizacyjną wynikającą z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrz-

nych służb ochrony (Dz. U. z 1999 Nr 4, poz. 31 i z 2001 r. Nr 119, 

poz. 1273, z 2010 r. Nr 88, poz. 582 oraz 2013 r. poz. 1568). 

Strukturę wewnętrznej służby ochrony określa się jako: 

 oddział; 

 pododdział; 

 samodzielny posterunek. 

 

Należy tutaj przedstawić stan etatowy wewnętrznej służby 

ochrony. Powinnien zostać także określony maksymalny czas pracy 

pracownika ochrony (nie powinien on przekraczać 12 godzin w ciągu 

doby). 

Jeżeli zadania ochrony realizowane są przez koncesjonowanego 

przedsiębiorcę należy podać minimalną i maksymalną liczbę pracowni-

ków ochrony wykonujących swoje obowiązki w ciągu jednej do-

by/zmiany w dni robocze i wolne. 

Jeżeli zadania ochrony są realizowane przez koncesjonowane-

go przedsiębiorcę oraz zadania ochrony są realizowane w formie mie-

szanej (wewnętrzna służba ochrony oraz koncesjonowany przedsiębior-

ca) należy uwzględnić wszystkie formy ochrony, zwłaszcza jeżeli są 

wykonywane przez różne podmioty: 

 stała ochrona fizyczna; 

 ochrona doraźna w postaci grup interwencyjnych (o składzie 

minimum dwuosobowym); 

 transporty wartości pieniężnych, konwoje; 

 monitoring. 

 Rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni z podziałem na: 

 broń palna bojowa, gazowa i alarmowa w postaci pistoletów 

i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm 

do 12 mm; 

 pistolety sygnałowe o kalibrze 26 mm; 



 

OCHRONA OBIEKTÓW 

 

 

 

 

96 

 

 pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm; 

 strzelby gładkolufowe powtarzalne o kalibrze wagomiaro-

wym 12; 

 karabinki o kalibrze od 5,45 do 7,62 mm; 

 przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą 

energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekracza-

jącej 10 mA, oraz uzasadnienie potrzeby zaopatrzenia w proponowany 

rodzaj i liczbę egzemplarzy broni. 

Wyposażenie pracowników specjalistycznej uzbrojonej forma-

cji ochronnej powinno być zgodne z potrzebami służby w określonej 

kategorii obiektów, np. maska przeciwgazowa może stanowić wyposa-

żenie pracownika ochrony w zakładzie produkcji chemicznej. W 

związku z powyższym brak jest możliwości określenia zamkniętego 

katalogu dodatkowego wyposażenia specjalistycznej uzbrojonej forma-

cji ochronnej. Pomocny w planowaniu wyposażenia poszczególnych 

pracowników ochrony może być przepis § 11
288

 rozporządzenia Mini-

stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w 

sprawie wewnętrznych służb ochrony. 

Proponowany rodzaj oraz liczba egzemplarzy broni przezna-

czonej do ochrony obiektu powinna ściśle korespondować z rodzajem 

wykonywanej służby i pozostawać w zgodności z organizacją ochrony 

wynikającą z VI części planu ochrony oraz nie przekraczać liczby 

przewidzianej na zaopatrzenie dwóch zmian, w tym do największej 

liczby konwojów wykonywanych w jednym czasie. Zapis ten dotyczy 

każdego z koncesjonowanych przedsiębiorców realizujących zadania w 

zakresie ochrony osób i mienia. Każdy z pracowników zmotoryzowa-

nych patroli kontrolno-interwencyjnych (grupy interwencyjnej) powi-

nien być uzbrojony w broń palną bojową oraz normatyw amunicji. 

Planując wystawianie posterunku doraźnego lub patrolu doraź-

nego należy zapewnić możliwość wyposażenia pracownika ochrony w 

broń i środki przymusu bezpośredniego. 

                                                           
288 § 11. Pracowników wewnętrznej służby ochrony, w zależności od potrzeb, wyposa-

ża się w: 

  1)  łączność bezprzewodową, 

  2)  kamizelki i hełmy kuloodporne, 

  3)  maski przeciwgazowe, 

  4)  latarki elektryczne, 

  5)  środki opatrunkowe, 

  6)  środki transportu. 
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Ręczny miotacz gazu może być wykorzystywany w ochronie 

zewnętrznych rejonów budynków muzeów, np. parki przyzamkowe, 

podgrodzia, zespoły pałacowo-parkowe, wielkoobszarowe muzea mar-

tyrologiczne i skanseny. 

 Sposobu zabezpieczenia broni i amunicji z uwzględnieniem warun-

ków określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 21 października 

2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych 

formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjo-

nowania broni i amunicji (Dz. U. 2011 nr 245 poz. 1462 ze zm.). 

 

Zapis ten dotyczy wszystkich specjalistycznych uzbrojonych 

formacji ochronnych realizujących zadania ochronne w obiekcie. 

 Sposobu zabezpieczenia uzbrojonego stanowiska interwencyjnego. 

 Stanowisko powinno spełniać następujące wymogi: 

 jeden, uzbrojony pracownik ochrony; 

 system sygnalizacji włamania i napadu podłączony do in-

nego, własnego lub zewnętrznego USI z grupą interwen-

cyjną, 

 drzwi wejściowe w klasie „C” oraz system umożliwiający 

identyfikację osób wchodzących, 

 otwory okienne zabezpieczone technicznie w sposób 

utrudniający możliwość wglądu oraz wtargnięcia do po-

mieszczenia. 

 W przypadku zabezpieczenia obiektu podlegającego obowiąz-

kowej ochronie systemem sygnalizacji włamania i napadu w 

określonym stopniu zabezpieczenia (klasie odporności na wła-

manie) USI zapewniająca jego ochronę winna spełnić wymaga-

nia tej klasy (tego stopnia) lub wyższe. Zgodnie z zasadą ade-

kwatności zabezpieczeń, by system mógł spełnić wymagania 

określonej klasy (stopnia), wszystkie jego elementy muszą 

spełniać te lub wyższe wymagania. A zatem nadajnik/odbiornik 

USI będąc elementem toru transmisji alarmu, również powinien 

być chroniony nie gorzej niż obiekt podlegający obowiązkowej 

ochronie przez „odpowiednie zabezpieczenie techniczne”. 

 Rodzaju prowadzonej dokumentacji ochronnej”
289

. 

 

                                                           
289 Por. Metodyka uzganiania planów …., op. cit., s. 29 – 34. 
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 „Zagadnienie dokumentacji ochronnej reguluje rozporządzenie 

MSW z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalno-

ści gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. poz. 

1739). Oprócz dokumentacji wynikającej z przepisów prawa należy 

również wskazać dokumentację fakultatywną, w tym dokumentację 

doskonalenia zawodowego pracowników ochrony, której obowiązek 

prowadzenia wynika z uzgodnionego planu ochrony bądź umowy cy-

wilno-prawnej o świadczenie usług ochrony osób i mienia”
290

. 

Część V zatytułowana „Dane dotyczące rodzaju zabezpieczeń 

technicznych” zawiera  informacje dotyczące: 

 Przedsiębiorcy koncesjonowanego w zakresie usług ochrony osób 

i mienia w formie zabezpieczenia technicznego. 

    

W planie ochrony dokonuje się zapisu o fakcie wykonania 

oraz konserwacji urządzeń zabezpieczenia technicznego przez przed-

siębiorcę koncesjonowanego w zakresie usług ochrony osób i mienia 

w formie zabezpieczenia technicznego. Ponadto, plan ochrony powi-

nien zawierać zapis o obowiązku wykonywania czynności instalacyj-

nych i konserwatorskich przez kwalifikowanych pracowników zabez-

pieczenia technicznego, zatrudnionych przez wymienionego przedsię-

biorcę (zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 ustawy o ochronie osób i mienia) 

W przypadku wykonywania innych czynności niż instalacyjne i kon-

serwatorskie brak jest wymogu posiadania koncesji.  

W planie ochrony zawiera się również zapis o obowiązku kie-

rownika jednostki, przekazania do KWP/KSP pisemnej informacji za-

wierającej:  

 pełną nazwę przedsiębiorcy,  

 jego siedzibę,  

 nr koncesji,  

 datę wydania koncesji i daty zmian,  

 zakres koncesji,  

 formę realizowanych usług ochrony osób i mienia w obiekcie,  

 datę podpisania umowy/rozpoczęcia ochrony w obiekcie,  

 datę rozwiązania umowy/cofnięcia ochrony z obiektu, nie póź-

niej niż w terminie 14 dni od podpisania umowy z konkretnym 

przedsiębiorcą lub każdorazowej zmianie takiego                

przedsiębiorcy.  

                                                           
290 Ibidem, s. 34. 



 

ROZDZIAŁ III: 

PLANOWANIE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 

 

 

 

99 

 

    

Przedmiotowa informacja będzie odnotowywana w wykazie 

koncesjonowanych przedsiębiorców prowadzących działalność w za-

kresie ochrony osób i mienia, sprawujących ochronę obiektu, stanowią-

cym załącznik nr 1. Obowiązek przekazania informacji dotyczy 

wszystkich umów o świadczenie usług ochrony osób i mienia w formie 

zabezpieczenia technicznego zawartych przez kierownika jednostki dla 

danego obiektu, obszaru lub urządzenia. 

 Ogólnych danych technicznych zabezpieczeń technicznych stoso-

wanych do ochrony obszaru, obiektu lub urządzenia przed:  

- wstępem (dostępem) osób nieuprawnionych,  

- napadem,  

- włamaniem i kradzieżą,  

- itp.  

    

Ta część planu ochrony powinna zawierać dane dotyczące lo-

kalizacji zabezpieczeń technicznych, w tym posiadanch atestów i speł-

niania wymagań norm, wymaganych na podstawie odrębnych przepi-

sów. 

W tej części planu ochrony powinny znajdować się informacje 

zawierające krótką charakterystykę zastosowanych systemów alarmo-

wych (SSWiN
291

, SKD
292

, CCTV
293

, SSP
294

, DSO
295

) oraz elektronicz-

nych i mechanicznych urządzeń, a także  wskazanie ich lokalizacji. 

                                                           
291  SSWiN (System sygnalizacji włamania i napadu) – łączony system alarmowy 

zapewniający użytkownikowi, zarówno środki  do celowego wytworzenia stanu 

alarmu napadowego jak i wykrywania oraz wskazywania  obecności, wejścia albo 

usiłowania wejścia intruza do chronionego obiektu (źródło: A. Wójcik, 

Mechaniczne …op. cit., cz. 3.3.2.1., s. 6). 
292 SKD (System kontroli dostępu) – system obejmujący wszystkie składniki 

konstrukcyjne i organizacyjne, oraz te, które odnoszą się do urządzeń, niezbędne do 

sterowania dostępem (na podst.: A. Wójcik (red.), Mechaniczne … op cit., cz. 

3.3.2.2., s. 4.). 
293  CCTV (ang. Clouse Circuit Television, pol. Telewizja dozorowa) – umożliwia 

obserwację na ekranie monitora obrazów z kamer telewizyjnych, dostarczonych za 

pośrednictwem prywatnych (zamkniętych) – wydzielonych linii/kanałów 

transmisyjnych. System CCTV jest połączeniem takich elementów jak: punkt 

kamerowy, oświetlenie, system transmisji sygnału, monitor itp., dobranych i 

zainstalowanych w celu spełnienia wymagań klienta dotyczących zabezpieczenia 

(źródło: A. Wójcik (red.), Mechaniczne… op cit., cz. 3.3.2.11., s. 1). 

System/instalacja CCTV (system dozorowy/instalacja dozorowa CCTV) – 

system/instalacja składający się z punktów kamerowych, urządzeń sterujących, 

oprogramowania oraz urządzeń do przesyłu i sterowania oraz rejestracji, w pełni 
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W przypadku posiadania przez kierownika jednostki aktualne-

go projektu wykonawczego systemów alarmowych (SSWiN, CCTV, 

SKD, SSP, DSO) lub dokumentacji podwykonawczej, zasadnym jest 

posiłkowanie się tą dokumentacją przy opracowywaniu planu ochrony.  

W takiej sytuacji, w planie ochrony odnotowane powinny być: 

 data opracowania dokumentacji,  

 firma ją opracowującą wraz z  posiadanymi uprawnieniami 

(koncesja i autoryzacje). 

 

Wszystkie zmiany w instalacji (nie obniżające poziomu bezpie-

czeństwa, a zatem nie pociągające za sobą zmiany planu ochrony) po-

winny być odnotowywane w dokumentacji powykonawczej. Natomiast, 

każdy nowy wdrażany projekt instalacji pociąga za sobą zmianę planu 

ochrony. 

 Zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych, takich jak: 

- ogrodzenia; 

- ściany; 

- stropy; 

- kraty stałe, ruchome, rolety, żaluzje, okiennice; 

- drzwi wzmocnione (stalowe, kratowe), obite blachą; 

- skarbce; 

- przedskarbce; 

- pokoje skarbcowe; 

- szafy pancerne, stalowo-betonowe, stalowe; 

- kasy stalowe; 

- bankomaty; 

- pojemniki stalowe do transportu wartości pieniężnych; 

                                                                                                                               
zmontowany i działający, przeznaczony do monitorowania określonej strefy 

bezpieczeństwa (źródło: A. Wójcik (red.), Mechaniczne… ,op. cit., cz. 3.3.2.11, s. 

4). 
294  SSP (System sygnalizacji pożarowej) – zbiór kompatybilnych elementów, które 

gdy tworzą instalację o określonej konfiguracji, są zdolne do wykrywania pożaru, 

inicjowania alarmu i innych stosownych działań (źródło: A. Wójcik (red.), 

Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń, Tom III, cz. 7.6.3, 

Wydawnictwo VERLAG DASHOFER, Warszawa czerwiec 2006,  s. 9). 
295  DSO (Dźwiękowy system ostrzegawczy) – system umożliwiający rozgłaszanie 

sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa 

osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu 

sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora (źródło: A. 

Wójcik (red.), Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń, Tom III, Cz. 

7.12.1, Wydawnictwo VERLAG DASHOFER, Warszawa wrzesień 2009,  s. 1). 
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- szyby specjalne wzmocnione, kuloodporne, antywybuchowe 

(o zwiększonej odporności na działanie fali uderzeniowej); 

- bramki, tripody, kołowroty; 

- zamki, w tym zamki kasowe, kłódki, inne zamknięcia; 

- system klucza generalnego (master key); 

- przegrody budowlane kuloodporne, o zwiększonej odporności 

na detonację; 

- teczki do przenoszenia wartości pieniężnych; 

- bankowozy, pojazdy przystosowane do przewozu wartości pie-

niężnych; 

- oświetlenie; 

- inne. 

 
Oceny zabezpieczeń należy dokonać uwzględniając przepisy 

prawa oraz aktualne certyfikaty, podając: 

 klasy zabezpieczenia,  

 klasy odporności na włamanie,  

 klasy ognioodporności  

 inne klasy wynikające z właściwości urządzenia (np. szafy 

do przechowywania broni itp.) 

 Elektronicznych systemów zabezpieczeń.  

W tej części powinny się znaleźć informacje dotyczące systemu sy-

gnalizacji włamania  i napadu, takie jak: 

- miejsce zainstalowania i liczba:  

 części składowych systemu (central, podcentral, manipulato-

rów, klawiatur i innych urządzeń sterujących, sygnalizato-

rów, czujek, monitorów, połączeń, itp.); 

- typ czujek (ze względu na sposób detekcji - PIR
296

, MW
297

, sty-

kowe
298

, wibracyjne
299

, itp.) oraz miejsce ich montażu (we-

wnętrzne, zewnętrzne); 

                                                           
296  Czujka PIR (czujka pasywna podczerwieni) - urządzenie, które wytwarza stan 

alarmowania w odpowiedzi na zmianę odbieranego natężenia promieniowania 

podczerwonego, spowodowaną przez obiekty poruszające się w obszarze 

wykrywania (źródło: A. Wójcik (red.), Mechaniczne i elektroniczne…, op. cit., 

Cz. 7.2.7.1,  s. 2). 
297  Czujka MW (czujka mikrofalowa) – urządzenie, które wytwarza stan 

alarmowania w odpowiedzi na zmianę częstotliwości promieniowania 

mikrofalowego odbitego od poruszającej się osoby – wykorzystywane jest zjawisko 

Dopplera (źródło: A. Wójcik (red.), Mechaniczne i elektroniczne…, op. cit.,  s. 1). 
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- połączenia wewnętrzne poszczególnych urządzeń (przewodowo, 

bezprzewodowo, praca w sieci); 

- sposób transmisji alarmu (do USI) przewodowo, bezprzewodo-

wo, przez sieć IP; 

- miejsca zainstalowania przycisków napadowych stacjonarnych 

i informacja o posiadaniu przycisków przenośnych; 

- zasilanie podstawowe, awaryjne (okres gotowości rezerwowego 

źródła zasilania); 

- sposób włączania w dozór systemu, poszczególnych stref (lokal-

nie, centralnie w centrum ochrony); 

- czy system jest zintegrowany z systemem telewizji dozorowej 

(CCTV) czy nie? 

- czy system posiada i ma możliwość (czy system posiada program 

operacyjny): 

 graficznego zobrazowania zagrożenia; 

 sprzęgnięcia stanowiska kierowniczego z oddalonymi, sa-

modzielnymi urządzeniami sygnalizacji i sterowania nimi;  

  własny program do realizowania grafiki obiektu? 

- czy system spełnia następujące wymagania: 

 zapewnia całkowitą (autonomiczną) niezależność działania 

poszczególnych podsystemów w razie jego awarii;  

 rozpoznaje rodzaje zagrożeń (jeżeli tak, to jakie? Np.: wła-

manie, sabotaż, otwarcie pod przymusem, brak zasilania, 

pożar, zalanie) i zawiadamia o tym centrum nadzoru (jakie-

go, lokalizacja), a następnie wykonuje zadania z góry okre-

ślonego algorytmu;  

 posiada zabezpieczenia antysabotażowe;  

 jest odporny na zwarcia, przerwy i zakłócenia na liniach do-

zorowych. 

- czy system posiada ochronę indywidualną obiektów małogaba-

rytowych (np.: eksponatów, gablot, itp.). 

                                                                                                                               
298  Czujka stykowa (czujka magnetyczna i rozwarciowa) – mechaniczne 

i elektromechaniczne urządzenie rozwarciowe lub kontaktronowe wywołujące stan 

alarmowania w odpowiedzi na wykrycie przerwania obwodu dozorowego 

występującego np. przy wyważeniu okna, drzwi itp. (źródło: A. Wójcik (red.), 

Mechaniczne i elektroniczne…, op cit.,  s. 2). 
299 Czujka wibracyjna (inercyjna) – urządzenie wywołujące stan alarmowania 

w odpowiedzi na wykrycie różnego typu drgań lub wibracji materiału konstrukcji 

chronionego obiektu (źródło: A. Wójcik (red.), Mechaniczne i elektroniczne…, 

op. cit.,  s. 2). 
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 Systemu telewizji dozorowej, a zwłaszcza: 

- miejsca zainstalowania oraz rodzaj kamer (czarno-białe, dual-

ne, kolorowe, termowizyjne, analogowe, IP, megapikselowe); 

- przeznaczenie kamer (identyfikacja, obserwacja, rozpoznanie, 

detekcja, kontrola tłumu, videoanaliza np. rozpoznawanie tablic 

rejestracyjnych itp.); 

- czy są zastosowane zabezpieczenia przed demontażem, zmianą 

pola widzenia, zaniku sygnału, zaniku zasilania? 

- czy kamery przeznaczone są do działania w każdych warun-

kach (atmosferycznych, pór dnia, czy posiadają odpowiednią 

czułość i mają zapewnioną minimalną ilość światła niezbędną 

do prawidłowego działania – oświetlenie sceny)? 

 czy kamery posiadają stałe pole obserwacji? 

 czy zmieniają pole obserwacji (klawiaturą sterującą, auto-

matycznie według zaplanowanego cyklu)? 

 czy zmieniają pole obserwacji automatycznie w wyniku 

załączenia alarmu z innych systemów bezpieczeństwa? 

 czy obraz z kamer jest rejestrowany i archiwizowany (na-

leży podać czas archiwizacji) oraz w jaki sposób jest za-

bezpieczone urządzenie rejestrujące? 

 czy przy kamerach jest zainstalowany mikrofon w celu 

dokonania zapisu fonii? 

 czy istnieje możliwość weryfikacji treści alarmu przy po-

mocy urządzeń systemu telewizji dozorowej? 

 czy system posiada zasilanie awaryjne (okres gotowości 

rezerwowego źródła zasilania)? 

 czy system działa w oparciu o sieć IP? 

 czy system jest zintegrowany z innymi systemami bezpie-

czeństwa? 

    
Urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk (w tym kamery kamu-

flowane) w obiektach bankowych powinny być umieszczane na odpo-

wiedniej wysokości, umożliwiającej rejestrację klientów wchodzących 

i wychodzących do obiektów bankowych oraz korzystających z ban-

komatów. 

 Systemu kontroli dostępu: 

- miejsce zainstalowania;  

- liczby urządzeń; 
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- typu części składowych systemu (centralek, czytników, inter-

fejsów przejścia kontrolowanego (kontrolerów), czujek, itp.); 

- informacji czy system jest włączony do systemu sygnalizujące-

go włamanie i napad albo czy stanowi oddzielny system? 

- czy system identyfikuje osoby i steruje dostępem uprawnionych 

osób do stref chronionych? 

- w jaki sposób odbywa się identyfikacja osób (karty, breloki, 

biometryka, videoweryfikacja)? 

- czy system automatycznie rejestruje i archiwizuje aktualne 

miejsce pobytu osób  w obiekcie (w wybranych pomieszcze-

niach)? 

- czy stosowane są manipulatory szyfrowe (autonomiczne zamki 

szyfrowe –autonomiczne lub w połączeniu z kartami magne-

tycznymi)? 

- czy system posiada archiwizację zdarzeń (podać czas archiwi-

zacji)?”300. 

 

 

Część VI zatytułowana „Zasady organizacji i wykonywania 

ochrony jednostki” zawiera  informacje dotyczące: 

 „Rodzaju służby, a zwłaszcza: 

- posterunek stały (PS) wystawiony w miejscu wymagającym 

ochrony całodobowej lub w określonej z góry porze doby 

lub godzinach; 

- posterunek doraźny (PD), patrol doraźny (PLD) - wystawiany 

w miejscu, które wymaga wzmocnienia  ochrony, w tym innego 

rodzaju służby, bądź w miejscu i czasie nieobjętym ochroną sta-

łą, w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia; 

- obchód (OB) – przeprowadzany w celu skontrolowania sposobu 

wykonywania zadań ochrony przez pracowników ochrony 

oraz rozpoznania aktualnego stanu bezpieczeństwa jednostki; 

- patrol (P) – wykonuje zadania ochrony odcinka obszaru po wy-

znaczonej trasie; 

-  grupa interwencyjna (GI) – co najmniej dwóch uzbrojonych 

pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem 

uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń 

lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronio-

                                                           
300 Por. ibidem, s. 35 – 41.  
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nych osób lub mienia wspólnie realizują zadania ochrony osób 

lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej na 

terenie chronionego obszaru, obiektu lub urządzenia podlegają-

cego obowiązkowej ochronie; 

- transport wartości pienieżnych (T) – przewożenie lub przenosze-

nie wartości pieniężnych poza obiektami przedsiębiorcy lub innej 

jednostki organizacyjnej; 

- konwojowany transport wartości pienieżnych (K) – przewożenie 

lub przenoszenie wartości pieniężnych chronionych przez kon-

wojentów poza obiektami przedsiębiorcy lub innej jednostki or-

ganizacyjnej; 

- uzbrojone stanowisko interwencyjne (USI), sprawujące stały 

dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych 

w elektronicznych urządzeniach, systemach alarmowych, sy-

gnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia w obiek-

tach podlegających obowiązkowej ochronie oraz podejmujące 

decyzję o rozdzieleniu środków niezbędnych do usunięcia za-

grożenia. 

    
Dopuszczalnym jest, aby dane dotyczące rodzaju służby, dys-

lokacji służby obsady i czasu pełnienia służby, uzbrojenia i wyposaże-

nia oraz zadań pracowników ochrony zawarte były w jednym punkcie, 

w odniesieniu do poszczególnych rodzajów służb. 

W tej części planu ochrony powinny być określone potrzeby 

w zakresie ochrony obiektu bez względu na rodzaj formacji sprawują-

cej ochronę fizyczną. 

Posterunek stały nie może obejmować rozległego rejonu, po-

nieważ może to wymusić na pracowniku ochrony wykonywanie zadań 

patrolowych, a zatem innego rodzaju służby niż posterunek stały. Jeżeli 

w obiekcie na danym rozległym obszarze planuje się ochronę stałą na-

leży dokładnie określić miejsce i czas dla posterunków stałych (PS), 

oraz trasę i czas dla patroli (P), co ułatwi precyzyjne określenie zadań 

dla pracownika ochrony oraz nadzór na sprawowaną przez niego 

ochroną. 

Posterunek doraźny ma charakter tymczasowy i wystawiany 

jest w razie konieczności wzmocnienia ochrony, w tym innego rodzaju 

służby, bądź w miejscu i czasie nie objętym ochroną stałą (PS), 

w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia. Planując wystawienie 

posterunku doraźnego (PD) lub patrolu doraźnego (PLD) należy mieć 
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na względzie ryzyko wystąpienia awarii systemu albo też zagrożenia, 

którego prawdopodobieństwo zaistnienia wskazano w Części II planu 

ochrony. Wystawienie posterunku doraźnego lub patrolu doraźnego 

(PD/PLD) ma przeciwdziałać zaistniałym zagrożeniom oraz utrzymać 

dotychczasowy poziom bezpieczeństwa w razie awarii systemu. Ponad-

to, w treści planu ochrony należy dążyć do precyzowania okoliczności, 

w których posterunek doraźny lub patrol doraźny (PD/PLD) będzie 

wystawiany np. na rozpoczęcie/zakończenie pracy zakładu, podczas 

dostaw surowców, w czasie organizacji wystaw czasowych w muzeach. 

Planując wystawianie posterunku doraźnego lub patrolu doraźnego 

(PD/PLD) należy zapewnić możliwość wyposażenia pracownika 

ochrony w tym rodzaju służby w broń i środki przymusu                  

bezpośredniego. 
   Umożliwia wykorzystanie dodatkowych sił spoza określone-

go w planie ochrony składu zmiany (rezerwa). 

Prowadzenie obchodu ma na celu bieżące sprawdzanie spra-

wowanej ochrony i doraźnego rozpoznawania zagrożeń w jednostce. 

Obchód wykonują osoby sprawujące nadzór nad wykonywaniem zadań 

ochrony przez pracowników ochrony - szef ochrony, jego zastępca, 

dpwódcy zmiany oraz osoby wskazane w księdze realizacji umowy 

jako nadzorujące lub inne wskazane, w tym celu przez przedsiębiorcę. 

Obchód nie powinien być ograniczany poprzez wprowadzanie np. tras 

obchodu ale jego częstotliwość i formę dokumentacji zaleca się określić 

w planie ochrony. Obchód to jedna z form sprawowania nadzoru. 

   Określając sposób wykonywania patrolu w planie ochrony, 

należy rozważyć możliwości wprowadzenia zmienności w godzinach 

i kierunkach pokonywania tras. 

   Zadania dla pracowników ochrony, na poszczególnych rodza-

jach służby powinny mieć odzwierciedlenie w prowadzonej dokumen-

tacji ochronnej specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej. Przy-

kładowo w dokumentacji wewnętrznej służby ochrony (§ 8 ust. 1  pkt 

1
301

 rozporządzenia MSWiA z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie we-

wnętrznych służb ochrony) określono elementy tabeli służby. Posługu-

                                                           
301  § 8 ust. 1. W wewnętrznych służbach ochrony prowadzi się następujące rodzaje 

dokumentacji ochronnej: 

1)  tabelę służby zawierającą dane o: 

         a)  rodzaju służby, 

         b)  rozmieszczeniu pracowników ochrony na służbie i zadaniach dla nich, 

         c)  obsadzie służby i czasie jej pełnienia, 
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jąc się przykładowymi rodzajami służby w tej części planu, można 

przejrzyście rozpisać tzw. dziennik zmiany
302

, który informuje                    

o rozmieszczeniu poszczególnych pracowników ochrony i czasie wy-

konywania przez nich zadań, np.:  

– Jan Kowalski PS-1/8-10   PS-2/10-12   P – 1/12-13 tzn. Jan 

Kowalski pełnił służbę w godzinach od 8 do 10 na posterunku stałym 

nr 1 (wejście główne osobowe), następnie w godzinach 10 do 12 na 

posterunku stałym nr 2 (wartownia) i od godziny 12 do 13 w patrolu nr 

1 (strefa nr II – klatka schodowa nr 1 i piwnica),  

lub 

– Andrzej Kucharski K – 1/8-12; PS – 2/12-18 tzn. Andrzej 

Kucharski pełnił służbę w godzinach od 8 do 12 w konwoju nr 1 (na 

trasie pomiędzy bankiem a lotniskiem), a następnie w godzinach 12 

do 18 na posterunku stałym nr 2. 

   Przy prowadzeniu w podany sposób dziennika zmiany, moż-

na szybko i precyzyjnie ustalić aktualne miejsce wykonywania zadań 

przez pracowników ochrony oraz zakres tych zadań. 

 Dyslokacji służby: 

- w ochronie obiektu przemysłowego np.: 

 Posterunek stały nr 1 (PS-1) - wejście główne osobowe, 

w bloku nr ........ od strony (nazwa ulicy), 

 Posterunek doraźny nr 2 (PD-2) kasa zakładowa na wy-

dziale nr ......,               2 piętro w bloku nr .........., 

 Patrol nr 1 (P-1) wzdłuż wewnętrznego ogrodzenia zakła-

du; 

- w ochronie obiektu bankowego np.: 

 Posterunek stały nr 1 (PS-1) - wejście główne osobowe 

na salę operacyjną od strony (nazwa ulicy), 

 Posterunek stały nr 2 (PS-2) - na wartowni, 

 Patrol nr 1 (P-1) – kontrola ruchu osobowego do strefy 

nr II – klatka schodowa nr 1 i piwnica, 

 konwój nr 1 (K-1) – na trasie pomiędzy bankiem a lotni-

skiem, realizowany po trasie; 

- poza obiektem chronionym np.: 

 stacja monitorowania systemów alarmowych (SMA), 

 grupa interwencyjna (GI) – w miejscu umożliwiającym 

niezwłoczne podjęcie czynności służbowych. 

                                                           
302  § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie 

wewnętrznych służb ochrony (Dz.U. z 1999 r. Nr 4 poz. 31). 
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 Obsady służby i czas jej pełnienia, np: 

- PS-1: 

 dwuosobowy w godz. 8:00 – 16:00; 

 jednoosobowy w godz. 16:00 – 8:00;  

 całodobowy; 

- PD-2 - jednoosobowy w godz. wypłat i przechowywania pie-

niędzy w kasie (w banku – zasilania bankomatu); 

- P-1: 

 dwuosobowy w godz. 20:00-6:00;  

 jednoosobowy w godz. 6:00-20:00;  

 całodobowy, realizowany min. w okresie co 3 godz. 

 Uzbrojenia i wyposażenia pracowników ochrony w poszczególnych 

rodzajach służb. W tym punkcie należy podać rozdysponowanie 

broni i wyposażenia określonego w części IV pomiędzy pracowni-

ków ochrony wykonujących zadania ochrony osób i mienia w okre-

ślonych rodzajach służb np. PS-1: jednoosobowy w godz. 16:00 – 

8:00, pracownik ochrony wyposażony w broń palną bojową, pałkę 

wielofunkcyjną, kajdanki, środki łączności bezprzewodowej. 

 Zadania dla pracowników ochrony na poszczególnych rodzajach 

służby. 

- w ochronie obiektu przemysłowego np.: 

 PS-1 – kontrola przepustek i dokumentów osób wchodzą-

cych do obiektu i podejmowanie niezbędnych interwencji 

w razie zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszenia           

porządku, 

 PD-2 - ochrona kasy podczas wypłaty pieniędzy oraz ich 

przechowywania w kasie, 

 P-1 - niedopuszczenie do przedostania się przez ogrodze-

nie osób postronnych oraz podejmowanie niezbędnych in-

terwencji w przypadku stwierdzenia włamania do magazy-

nów; 

- w ochronie obiektu bankowego np.: 

 PS-1 – obserwacja osób podejrzanie zachowujących się 

w związku z groźbą napadu, rozboju lub zakłócenia po-

rządku i podejmowanie niezbędnych interwencji, w razie 

stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa,  

 PS-2 – obsługa urządzeń sygnalizacji napadowowłama-

niowej oraz przeciwpożarowej, w tym: 
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o obserwacja pomieszczeń oddziału poprzez telewizyjny 

system obserwacyjny; 

o prowadzenie dokumentacji ochronnej; 

o prowadzenie gospodarki uzbrojenia, 

 P-1 – niedopuszczanie osób nieupoważnionych do wstępu 

do strefy oraz podejmowanie niezbędnych interwencji 

w razie stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa, 

 USI: 

o monitorowanie systemów alarmowych podłączonych 

do stacji; 

o przyjęcie sygnału o zagrożeniu chronionych osób 

lub mienia;  

o niezwłoczne potwierdzenie zdarzenia za pomocą tech-

nicznych środków lub grupy interwencyjnej;  

o w przypadku nie odwołania sygnału zagrożenia poin-

formowanie o tym fakcie jednostki Policji oraz zainte-

resowane osoby i podmioty, 

 GI: 

o oddziaływanie prewencyjne; 

o po otrzymaniu sygnału o zagrożeniu udanie się do 

chronionego obiektu i podjęcie bez zbędnej zwłoki 

ustaleń dotyczących stanu bezpieczeństwa chronionego 

obiektu albo podjęcie czynności bezpośredniej ochrony 

fizycznej. 

 T-1/K-1: 

o zapewnienie bezpieczeństwa przewożonym lub przeno-

szonym wartościom pieniężnym oraz innym przedmio-

tom wartościowym lub niebezpiecznym;  

o postępowanie zgodne z instrukcją konwojową 

oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami     

prawa. 

 Podległości służbowej. 

    

 

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 

osób i mienia w obiekcie, w którym ochrona sprawowana jest przez 

wso nadzór nad wykonywaniem zadań ochronnych sprawuje szef 

ochrony. W przypadku ochrony obiektu przez podmiot zewnętrzny 

należy wskazać możliwość monitorowania wykonywania zadań ochro-
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ny, przez pełnomocnika kierownika jednostki. Fakt monitorowania 

powinien wynikać z umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług 

ochrony osób i mienia. Wykorzystanie do realizacji zadań ochrony 

zarówno wewnętrznych służb ochrony, jak również pracowników 

ochrony przedsiębiorcy koncesjonowanego powoduje, iż cały skład 

pracowników ochrony podlega szefowi ochrony.  
 „Zasady współpracy kierownika obszaru, obiektu lub urządze-

nia podlegającego obowiązkowej ochronie, chronionego przez specjali-

styczne uzbrojone formacje ochronne, z właściwym terytorialnie ko-

mendantem (miejskim/powiatowym/rejonowym) Policji”. 

Współpraca kierownika jednostki chronionej z Policją realizo-

wana będzie w następujących obszarach: 

 wymiany informacji o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa 

osób i mienia oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego, 

 współdziałania w celu utrzymania spokoju i porządku publicznego 

podczas zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i spor-

towych, w zakresie określonym w odrębnych przepisach, 

 współdziałania przy zabezpieczaniu miejsc popełnienia prze-

stępstw                        i wykroczeń w granicach chronionych, ob-

szarów, obiektów lub urządzeń, 

 wzajemnych konsultacji doskonalących metody współpracy. 

 
Wymiana informacji o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób 

i mienia oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego, między in-

nymi obejmować będzie: 

 informacje o naruszeniu (bądź próbach naruszenia) porządku 

prawnego na terenie obszaru, obiektu lub urządzenia podlegające-

go ochronie przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną 

(kradzieże, włamania), rozboje, napady, bezprawne ingerencje, 

zgłoszenie podłożenia urządzenia wybuchowego oraz inne działa-

nia mogące stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, śro-

dowiska albo spowodować poważne straty materialne), 

 informacje o występujących zagrożeniach w obszarze przyległym 

do obiektu chronionego, 

 informacje o występujących zagrożeniach na trasach przejazdu 

grup interwencyjnych lub grup konwojowych, 

 informacje o zdarzeniach z bronią, 
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 informacje o ujęciach osób w trybie art. 36 ust. 1 pkt 3
303

 ustawy 

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

 informacje o innych zdarzeniach rzutujących na stan bezpieczeń-

stwa chronionego obiektu oraz bezpieczeństwa, osób i mienia oraz 

zakłócania spokoju i porządku publicznego na obszarze działania 

specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, w obrębie właści-

wości terytorialnej komendanta (miejskiego/powiatowego/          

rejonowego) Policji. 

 

Do bieżącej wymiany informacji o zagrożeniach w zakresie 

bezpieczeństwa osób i mienia oraz zakłócania spokoju i porządku pu-

blicznego należy wyznaczyć służby dyspozytorskie specjalistycznych 

uzbrojonych formacji ochronnych, świadczących usługi ochrony osób 

i mienia na rzecz chronionego obiektu, obszaru lub urządzenia i dyżur-

nego właściwej terytorialnie komendy (miejskiej/powiatowej/ rejono-

wej) Policji. Informacje przekazywane będą za pomocą dostępnych 

środków łączności lub pisemnie. 
   W celun koordynacji współdziałania, w ramach współpracy 

kierownika jednostki chronionej z właściwym terytorialnie komendan-

tem (miejskim/powiatowym/rejonowym) Policji, wyznaczony zostaje: 

 z  ramienia kierownika jednostki chronionej – ................................ 

(tylko stanowisko, bez imiennego wskazania); 

 z ramienia specjalistycznej uzbrojonej formacji  ochronnej – 

................................. (tylko stanowisko, bez imiennego wskazania);  

 z ramienia komendy (miejskiej/powiatowej/rejonowej) Policji –

................................(tylko stanowisko, bez imiennego wskazania). 

 
   Koordynacja współdziałania polegać będzie na okresowych 

spotkaniach (w terminach ustalonych przez strony) obejmujących 

swym zakresem zadania określone w § 3
304

 rozporządzenia Ministra 

                                                           
303  Art. 36 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1099): ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych 

lub poza ich granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie za-

grożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu nie-

zwłocznego oddania tych osób Policji; 
304  § 3. Współpraca formacji ochronnych z Policją polega w szczególności na: 

1) wymianie informacji o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia 

oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego, 
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Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycz-

nych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony 

przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi)
305

 

(Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1108). 

Nie później niż 14 dni od daty uzgodnienia planu ochrony 

przez Komendanta, kierownik jednostki chronionej powinień przekazać 

właściwemu terytorialnie komendantowi (miejskiemu/powiatowemu/ 

rejonowemu) Policji „Zakres informacji o obiekcie”, uwzględniający 

 swojej treści miedzy innymi: 

 wykaz osób odpowiedzialnych za ochronę obiektu (z numerami 

telefonów): 

o Kierownik jednostki,  

i np.: 

o Dyrektor ds. bezpieczeństwa, 

o Szef ochrony, 

o Koordynator ds. bezpieczeństwa, 

o  itp; 

 sposób ochrony fizycznej obiektu (z uwzględnieniem dyslokacji 

posterunków stałych, patroli, posterunków doraźnych, patroli do-

raźnych, stacji monitorowania alarmów); 

 dane wykonawcy usługi ochrony; 

 liczbę osób (pracowników i klientów) mogących przebywać 

w obiekcie w godzinach funkcjonowania; 

 wskazanie umiejscowienia elementów zabezpieczenia techniczne-

go, np. śluza, strefy dostępu, otwory drzwiowe i okienne, czujniki 

ruchu, itp.; 

 umiejscowienie wyłączników mediów przyłączeniowych; 

 szkice sytuacyjne poszczególnych kondygnacji zagrożonych 

obiektów budowlanych; 

 plan sytuacyjny obiektu chronionego z uwzględnieniem ogrodze-

nia, dróg komunikacyjnych oraz urządzeń newralgicznych. 
 

                                                                                                                               
2) współdziałaniu w celu utrzymania spokoju i porządku publicznego podczas 

zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, w zakresie okre-

ślonym w odrębnych przepisach, 

3) współdziałaniu przy zabezpieczaniu miejsc popełnienia przestępstw i wykroczeń 

w granicach chronionych obszarów, obiektów lub urządzeń, 

4) wzajemnych konsultacjach doskonalących metody współpracy. 

 



 

ROZDZIAŁ III: 

PLANOWANIE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 

 

 

 

113 

 

O każdej zmianie treści przekazanego „Zakresu informacji 

o obiekcie” oraz o wykreśleniu obiektu z ewidencji wojewody obsza-

rów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, nie 

później niż 14 dni od daty tej zmiany kierownik jednostki, powinien 

pisemnie poinformować właściwego terytorialnie komendanta (miej-

skiego/powiatowego/rejonowego) Policji. 

„Zakres informacji o obiekcie” powinien być przekazany 

w sposób umożliwiający sprawdzenie jego zawartości oraz zaewiden-

cjonowany i przechowywany przez właściwego terytorialnie komen-

danta (miejskiego/powiatowego/rejonowego) Policji, z zachowaniem 

wymogów dotyczących ochrony informacji prawnie chronionych. 

Właściwy terytorialnie komendant (miej-

ski/powiatowy/rejonowy) Policji, może korzystać       z „Zakresu in-

formacji o obiekcie” w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi 

lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Policjant ma prawo zwrócić się do kierownika jednostki chro-

nionej o udzielenie pomocy, o której mowa w § 21 ust.1
306

 rozporzą-

dzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie sposobu 

postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1186)”307. 

Część VII zatytułowana „Załączniki do planu ochrony” zawiera  

informacje dotyczące: 

 „Załączników, które powinny odpowiadać specyfice i potrzebom 

ochrony podmiotu lub instytucji; 

 Przedmiotu uzgodnienia (załączniki) przez Komendanta Woje-

wódzkiego Policji, bezpośrednio związanego z bezpieczeństwem 

chronionego obiektu np.: 

- instrukcji ruchu osobowo-materiałowego; 

- instrukcji przechowywania kluczy; 

- instrukcji współpracy z Policją, (gdy plan ochrony realizowany 

jest przez wewnętrzną służbę ochrony); 

                                                           
306 § 21. 1. Policjant zwraca się o niezbędną pomoc od instytucji państwowych, orga-

nów administracji publicznej oraz jednostek gospodarczych prowadzących działal-

ność w zakresie użyteczności publicznej, zgłaszając żądanie udzielenia pomocy do 

osób pełniących funkcje tych organów albo kierowników tych instytucji lub jedno-

stek gospodarczych albo innych osób upoważnionych do podejmowania decyzji 

koniecznych do udzielenia żądanej pomocy lub w danym czasie dysponujących 

możliwościami jej udzielenia. 
307  Por. Metodyka uzgadniania … op. cit., s. 42 – 52. 
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- instrukcji konwojowa (o ile występuje potrzeba konwojowa-

nia); 

- instrukcji postępowania w przypadkach szczególnych (np. na-

pad, włamanie, podłożenie ładunku wybuchowego, powodzi 

itp.); 

- instrukcji działania zmotoryzowanych patroli kontrolno – in-

terwencyjnych (grup interwencyjnych) i stacji monitorowania 

alarmów; 

- instrukcji współdziałania specjalistycznych uzbrojonych for-

macji ochronnych sprawujących ochronę obiektu, w przypadku, 

gdy obiekt jest chroniony przez dwa lub więcej podmiotów; 

- planów rozmieszczenia zastosowanego zabezpieczenia tech-

nicznego (w formie graficznej); 

- planów dyslokacji bezpośredniej ochrony fizycznej stałej 

(w formie graficznej); 

- tabeli służby. 

 Dodatkowo sporządzonych w formie załączników: 

o mapki lokalizacji obiektu lub szkicu sytuacyjnego 

o wykazu podmiotów podnajmujących pomieszczenia (o ile takie 

występują). 

 Policja nie będzie uzgadniać załączników dotyczących ochrony 

pożarowej, chemicznej, BHP, kasowo-skarbcowej itp. Jeżeli 

w obiekcie tego typu regulacje występują, to zadania z nich wyni-

kające powinny być wprost wpisane do zadań, przy poszczegól-

nych rodzajach  służby. 

 W przypadku wykonywania konwojów przez wewnętrzne służby 

ochrony, instrukcja konwojowania powinna zawierać między in-

nymi rodzaje wykonywanych konwojów, obowiązki członków 

konwoju, trasy konwoju itp. 

 W przypadku, gdy konwoje wykonywane są przez podmioty ze-

wnętrzne, instrukcja powinna zawierać głównie wymagania zlece-

niodawcy w zakresie bezpieczeństwa transportowanego mienia, 

pozostawiając zleceniobiorcy samą organizację konwoju. 

 Załączniki do planu ochrony podlegające uzgodnieniu przez Ko-

mendanta Wojewódzkiego Policji, sporządzają osoby legitymujące 

się licencją pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia”
308

. 

 

                                                           
308 Por. ibidem, s. 53 – 54. 
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PYTANIA KONTROLNE 
 

1. Co rozumiemy pod pojęciem „bezpieczeństwo”? 

2. Przedstaw pozytywne i negatywne podejście do bezpieczeństwa? 

3. Co rozumiemy pod pojęciem „system bezpieczeństwa obiektu”? 

4. Scharakteryzuj pojęcie „rozpoznanie obiektu”. 

5.   Co rozumiemy pod pojęciami „ryzyko” oraz „analiza stanu       

zagrożeń”? 

6. Przedstaw taksonomię zagrożeń obiektów. 

7. Przedstaw składowe koncepcji systemu ochrony obiektu. 

8. Co powinien zawierać plan ochrony obiektu? 
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ROZDZIAŁ 4 

Organizacja ochrony obiektów 

 

 

 

Ochrona fizyczna spełnia szereg ważnych funkcji nie tylko 

w systemie ochrony obiektu ale wręcz  w całym systemie jego bezpie-

czeństwa. Funkcje te można zasadniczo podzielić na
309

:  

 ochronę fizyczną bezpośrednią, o której mowa w ustawie z dnia 

22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia; 

 działania prewencyjne polegające na odstraszaniu i wykrywaniu 

potencjalnych zagrożeń; 

 pozyskiwanie informacji polegające na zbieraniu danych dotyczą-

cych bezpieczeństwa, ich przekazywaniu, archiwizowaniu i infor-

mowaniu kierownictwa jednostki o zagrożeniach; 

 działania obsługowe, polegające na obsłudze i użytkowaniu urzą-

dzeń i systemów zabezpieczenia technicznego obiektu; 

 działania pomocnicze, spełniające inne lub dodatkowo zdefiniowane 

funkcje specyficzne dla danego obiektu. 

   Pamiętać należy o tym, że zdaniem specjalistów, ochrona fi-

zyczna, czyli czynnik ludzki oceniana jest „jako ogniwo najbardziej 

podatne na zakłócenia funkcjonowania systemu bezpieczeństwa obiek-

tu”
310

 wobec czego jej funkcjonowanie powinno być poddane bardzo 

wnikliwej analizie obejmującej między innymi
311

: 

 status prawny firmy ochraniającej zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami prawa, tj. sprawdzenie koncesji firmy
312

, wpisu na listę kwa-

lifikowanych pracowników ochrony
313

 itd., 

                                                           
309  Por. A. Wójcik (red.), Mechaniczne i elektroniczne …, op cit., Cz. 2.12.4,   s. 1. 
310  Ibidem. 
311  Ibidem. 
312  Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób 

i mienia wymagana jest w przypadku gdy zadania związane z ochroną fizyczną 

i/lub techniczną obiektu realizuje podmiot inny niż wewnętrzna służba ochrony, 
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 organizację i stan osobowy ochrony fizycznej, 

 umundurowanie, kompletność wyposażenia i stan estetyczny, jedno-

znaczne rozpoznanie pracownika pełniącego służbę ochrony
314

, 

 zasady organizacji posterunków, tj. rozmieszczenie i lokalizacja, 

ilość posterunków stałych i ruchomych itd., 

 wyposażenie w środki łączności i transportu, 

 wyposażenie w środki przymusu bezpośredniego
315

, 

 przygotowanie zawodowe
316

 i szkolenia
317

 pracowników ochrony 

fizycznej
318

, 

 zasady kontroli
319

 służby, tj. kontrola podczas służby, kontrole ze-

wnętrzne, nadzór
320

 nad służbą ochrony, elektroniczny system nad-

zoru pracy wartowników, 

                                                                                                                               
która jest tworzona na podstawie zezwolenia wydanego przez komendanta 

wojewódzkiego Policji na wniosek kierownika jednostki uzasadniony ważnym 

interesem gospodarczym lub społecznym.(art. 10 i art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia, Dz. U. z 2014 poz. 1099). 
313  Zgodnie z art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 22 

sierpnia 1997 r.  o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1099). 
314  Por. art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. 

U. z 2014 r.  poz. 1099). 
315  Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 

i mienia  (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1099).oraz ustawą z dnia 24 maja 2013 r. 

o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 628). 
316  Przygotowanie zawodowe rozumiane jako posiadanie umiejętności praktycznych 

i wiedzy teoretycznej niezbędnych w do wykonywania danego zawodu (por. art. 2 

ust. 1 pkt 29a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-

cjach rynku pracy  Dz.U. z 2013 r.  Nr 0 poz. 674 ze zm.). 
317  Szkolenie – oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie 

lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzeb-

nych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia (por. 

art. 2 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i in-

stytucjach rynku pracy  Dz.U. z 2013 r.  Nr 0 poz. 674 ze zm.). 
318 Pamiętać należy, że w stosunku do podmiotów innych niż wewnętrzne służby 

ochrony nie ma ustawowego obowiązku prowadzenia szkoleń okresowych innych 

niż wynikające z art. 2373 §2. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. 

U. z 1998 r. Nr 21  poz. 94  ze zm.). 
319  Kontrola – termin ten oznacza porównanie stanu faktycznego ze stanem 

wymaganym, rozpatrywanie czegoś, dochodzenie czegoś, wnikanie, wgląd w coś, 

a także ocenianie czegoś lub kogoś w określonej dziedzinie i sytuacji (źródło: 

A. Wójcik (red.), Mechaniczne i elektroniczne…, op cit., Tom III, Cz. 2.1.3.4,  

s. 2).. 
320  Nadzór – termin ten oznacza obserwowanie, pilnowanie, opiekowanie się kimś lub 

czymś, a także roztaczanie, rozciąganie, sprawowanie go nad kimś lub czymś. Aby 

nadzór był skuteczny, powinien być wszechobecny i ciągły oraz operować 
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 sposób prowadzenia dokumentacji ochrony
321

, w tym książki służby, 

książki ewidencji ruchu osobowego i materiałowego itd., 

 procedury reagowania na zagrożenia i sytuacje kryzysowe
322

, 

 przygotowanie do współpracy oraz obsługi
323

 technicznych syste-

mów ochrony; bezwzględnie należy sprawdzić, w jakim stopniu 

służba ochrony wykorzystuje techniczne środki zabezpieczenia 

obiektu, czy pracownicy ochrony zostali przeszkoleni w zakresie 

obsługi czy wytypowany jest z grupy dyżurnej operator systemu za-

bezpieczenia technicznego, który na bieżąco koordynuje działania 

służb ochrony w czasie przeciwdziałania zagrożeniu. 

 

Należy pamiętać o sprawdzeniu „warunków pracy służby 

ochrony zarówno pod względem socjalnym, ergonomicznym, jak 

i bhp”
324

, gdyż warunki te mają duży wpływ na efektywność pracy 

zespołu ochronnego. „Analizowane  są także zasady działania grup 

interwencyjnych, czas dojazdu, uprawnienia oraz inne elementy charak-

terystyczne dla specyfiki obiektu, a związane z ochroną fizyczną”
325

. 

                                                                                                                               
różnorodnością środków służących jego realizacji (żródło: A. Wójcik (red.), 

Mechaniczne i elektroniczne…, op cit., Tom III, Cz. 2.1.3.4,  s. 1). 
321 Rodzaj, sposób i zakres prowadzonej dokumentacji określają: w przypadku 

wewnętrznych służb ochrony, § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych 

służb ochrony (Dz. U. z 1999 r. Nr 4 poz. 31 ze zm.), w przypadku 

przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia nie ma ustawowego obowiązku 

prowadzenia dokumentacji innej niż przewidziana planem ochrony obiektu 

i przepisami związanymi z posiadanymi przez sufo na danym obiekcie bronią 

i amunicją, oraz regulaminy wewnętrzne jednostki chronionej. 
322  Procedury winny być zawarte w planie ochrony obiektu lub, w przypadku gdy plan 

taki nie jest wymagany ustawowo, w instrukcji ochrony obiektu oraz planie obrony 

cywilnej jeżeli obowiązek sporządzenia takiego planu spoczywa na jednostce 

organizacyjnej. 
323  Pamiętać należy, że przez pojęcie „obsługa urządzeń”, a takimi są techniczne 

systemy ochrony, rozumie się ich „uruchamianie, konserwację, czyszczenie, 

obserwowanie wskaźników i mierników, szacowanie odległości, określanie 

prędkości  i kierunku ruchu różnych przedmiotów” (Por. K. Lelińska, 

Zawodoznawstwo w planowaniu kariery, Komendant Głowny OHP, Warszawa 

2006, s. 58). Należy się też zastanowić czy pojęcie „obsługa” nie posiada zbyt 

wąskiego znaczenia i czy nie należałoby dodać także pojęcia „dozór (doglądanie)” 

tłumaczonego jako „włączanie, wyłączanie i obserwowanie funkcjonowania 

urządzeń, regulowanie mechanizmów kontrolujących urządzenie” 

(Por. K. Lelińska, Zawodoznawstwo w planowaniu kariery …, op. cit., s. 58). 
324  A. Wójcik (red.), Mechaniczne i elektroniczne …, op. cit., Cz. 2.12.4,   s. 2. 
325  Ibidem. 
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W praktyce działań ochronnych zróżnicowanie obiektów, za-

równo tych podlegających obowiązkowej ochronie jak i tych, które 

takiemu obowiązkowi nie podlegają ale posiadają ochronę, jest ogrom-

ne. Ta olbrzymia różnorodność ochranianych obiektów determinuje 

równie duże zróżnicowanie realizowanych zadań ochronnych oraz ich 

specyfiki. „Z istoty funkcji ochrony wynika, że jej celem jest zawsze 

zapewnienie bezpieczeństwa chronionego dobra, wytworzenie wokół 

niego bariery ochraniającej przed określonymi naruszeniami z ze-

wnątrz. Założone cele wytyczają z kolei dobór i układ metod i sposo-

bów realizacji zadań ochronnych”
326

.  

Należy się w tym miejscu zgodzić z Eugeniuszem Kędrą, 

że „każda grupowa działalność ludzi ma elementy organizacji, pewną 

formę zewnętrzną, metody realizacji i środki temu służące”
327

. Rozpo-

cząć zatem wypada od wyznaczników form ochrony, pamiętając, 

że „forma działalności ochronnej oznacza pewien kształt zewnętrzny tej 

działalności, względnie stały układ składowych ochrony stworzony 

przez samą praktykę, a utrwalony zwykle w dokumentach agencji 

ochrony po przyjęciu zlecenia, jak np. plany ochrony obiektu”
328

.      

Pierwszym z tych wyznaczników jest charakter obiektu ochro-

ny oraz jego cechy. „Wolą zleceniodawców ów obiekt ochrony może 

mieć absolutnie różną postać: od dzielnicy czy osiedla mieszkaniowego 

przez kompleks handlowy, ośrodek wczasowy, zestaw stawów ryb-

nych, lokal rozrywkowy, hotel, […], po willę”
329

, lokalną stację trans-

formatorową czy też odcinek rurociągu gazowego. 

Drugim wyznacznikiem jest treść zlecenia ujętego w umowie 

o usługę ochronną
330

. „Bywa, że wypływa ona z charakteru zagrożenia 

i z tej racji zleceniodawca może zakres działań ochronnych pozostawić 

                                                           
326  S. Kozdrowski, Kurs na pierwszy stopień licencji w zakresie fizycznej ochrony osób 

i mienia. Zarys wykładu. Część piąta. Blok tematów z ochrony obiektów, 

Wydawnictwo AGPOL i Studium Kształcenia Specjalistycznego OCHRONIARZ, 

Słupsk 1999, s. 11. 
327  E. Kędra (red.), Vademecum agenta i agencji ochrony, Wydawnictwo BELLONA, 

Warszawa 1995, s. 113.  
328  Ibidem. Wprawdzie E. Kędra mówi tu o agencjach ochrony, mając na myśli 

podmioty gospodarcze realizujące usługi w zakresie ochrony osób i mienia, 

jednakże dotyczy to równięż wewnętrznych służb ochrony realizujących zadania 

ochronne na rzecz danej jednostki organizacyjnej. 
329  Ibidem, s. 113 – 114. 
330  Umowa o usługę ochronną dotyczy tylko koncesjonowanych przedsiębiorców 

realizujących usługi w zakresie ochrony osób i mienia. W przypadku wewnętrznych 

służb ochrony wyznacznikiem formy będą stosowne zapisy w planie ochrony 

obiektu. 
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do decyzji agencji
331

 lub agenta ochrony
332

, wierząc w ich profesjona-

lizm, ale też – może sam wskazać, ci i jak ma być chronione. […] Spo-

śród dwu elementów wyznaczających formę ochrony ważniejszy wyda-

je się charakter obiektu (przedmiotu) ochrony, zwłaszcza gdy treść 

zlecenia ochrony pozostanie w gestii kompetentnej agencji, która pod-

jęła się zadania. Oczywiste, że charakter obiektu ochrony i treść zlece-

nia, określające formę ochrony, determinują dobór metod ochrony 

i środków jej realizacji, gdyż metody i środki dostosowane do potrzeb 

podyktowanych przedmiotem ochrony i jej zakresem, składają się na 

treść danej formy. Oczywiste również, że poszczególne formy ochrony 

w zależności od cech obiektu chronionego, stopnia jego zagrożenia czy 

treści zlecenia, bywają zupełnie proste, podatne na skuteczną ochronę 

małymi zespołami agentów i przy relatywnie małym nakładzie pracy 

lub – jako złożone – wymagają do realizacji znaczących sił ludzkich, 

różnych uzupełniających się metod czy wsparcia technicznymi środka-

mi zabezpieczenia całych obiektów albo ich elementów”
333

. Jak trafnie 

dalej zauważył Eugeniusz Kędra „bardziej szczegółową charakterysty-

kę form ochrony można by przeprowadzić dzieląc obiekty ochrony na 

nieruchome i obiekty ruchome, nieruchomości zaś pogrupować na roz-

ległe przestrzennie i nierozległe, dalej wyodrębnić według funkcji na 

mieszkalne, handlowe, rekreacyjne, obrotu finansowego itd”
334

. 

  Przytoczyć w tym miejscu należy, po raz kolejny, treść arty-

kułu 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

Ustawodawca w artykule tym zawarł formy realizacji zadań w zakresie 

                                                           
331  Agencja ochrony to potoczna nazwa podmiotu gospodarczego, który uzyskał 

koncesję na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób 

i mienia. W znaczeniu słownikowym pojęcie agencja oznacza przedstawicielstwo 

jakiejś instytucji; jakiegoś przedsiębiorstwa; urzędu; także samodzielną placówkę, 

ale również instytucję trudniącą się zbieraniem bieżących informacji (przy pomocy 

korespondentów, nasłuchu radiowego, współpracy z innymi agencjami) celem 

przekazywania ich prasie, radiu i telewizji (źródło: Słownik wyrazów obcych, 

Wydawnictwo PWN, Warszawa 1995, s. 15). 
332  Agent ochrony to potoczna nazwa pracownika ochrony używana przed wejściem 

w życie ustawy o ochronie osób i mienia. Obecnie, pomimo obowiązującego 

ustawowo pojęcia „pracownik ochrony” (art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 

r. o ochronie osób i mienia), często nadal używana. W znaczeniu słownikowym 

pojęcie agent oznacza funkcjonariusza tajnej policji; wywiadowcę; tajnego 

współpracownika wywiadu obcego państwa; szpiega, a także osobę pośredniczącą 

w zawieraniu umów na rzecz zleceniodawcy lub zawierająca je w jego imieniu 

w zamian za prowizję (źródło: Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo PWN, 

Warszawa 1995, s. 16), co jak widać niewiele ma wspólnego z ochroną. 
333 Ibidem, s. 114. 
334 Ibidem, s. 114 – 115. 
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ochrony mienia, a więc i obiektów. Do form tych zaliczamy (w zakresie 

ochrony obiektów): 

 bezpośrednią ochronę fizyczną stałą; 

 bezpośrednią ochronę fizyczną doraźną; 

 bezpośrednią ochronę fizyczną polegającą na stałym dozorze sy-

gnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektro-

nicznych urządzeniach i systemach alarmowych; 

 zabezpieczenie techniczne, polegające na montażu elektronicznych 

urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie 

chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i na-

prawach w miejscach ich zainstalowania; 

 zabezpieczenie techniczne, polegające na montażu urządzeń 

i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, 

konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach za-

instalowania. 

     

Ochrona obiektów w formie zabezpieczenia technicznego 

omówiona została w rozdziale 6 niniejszej pozycji, zatytułowanym: 

„Technika w ochronie obiektów” i w chwili obecnej nie stanowi przed-

miotu rozważań. 

W tym miejscu należy zatem skupić się na formie bezpośred-

niej ochrony fizycznej. Jak przedstawiono powyżej, dzielimy ją na:  

 bezpośrednią ochronę fizyczną stałą lub doraźną, „którą należy 

rozumieć jako:  

 wystawianie posterunków stałych w miejscach, które wymagają 

ochrony całodobowej lub w określonej z góry porze, 

 wystawiania posterunków doraźnych w zależności od potrzeb 

wynikających                               z zagrożenia lub potrzeby na-

tychmiastowej reakcji, 

 służbę obchodową w celu skontrolowania zagrożenia lub 

sprawdzenia stałych lub doraźnych posterunków, 

 służbę patrolową, realizującą zadania na określonej trasie, kon-

trolującą położone przy niej obiekty, 

 służbę realizowaną w sposób mieszany patrolowo – obchodo-

wy, 

 służbę realizowaną przez grupę interwencyjną, która po otrzy-

maniu sygnału alarmowego dokonuje sprawdzenia jego wiary-

godności i podejmuje interwencję w ramach przysługujących 

uprawnień, 
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 służbę patrolową wykonywaną przy wykorzystaniu środków 

transportu”
335

; 

 bezpośrednią ochronę fizyczną polegającą na stałym dozorze sy-

gnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektro-

nicznych urządzeniach i systemach alarmowych, gdzie „sygnał ten 

może być transmitowany różnymi drogami i może przybierać for-

mę wizyjną, świetlną, akustyczną lub też może być wyświetlany 

na urządzeniu odbiorczym w postaci informacji. Najczęściej forma 

odbioru sygnału połączona jest z możliwością przekazania infor-

macji do grupy interwencyjnej, która potwierdza prawdziwość sy-

gnału”
336

. 

    

Wyżej wymienione formy bezpośredniej ochrony fizycznej Eu-

geniusz Kędra nazywa metodami ochrony. Przez pojęcie metoda rozu-

mie on „pewien powtarzalny sposób postępowania sprawdzony w prak-

tyce jako skuteczny w danych warunkach podczas realizacji określo-

nych celów”
337

. Stwierdza on dalej, że „zasadniczymi cechami metod 

ochrony osobowej przed zagrożeniami określonych dóbr przez czło-

wieka jest tworzenie barier bezpieczeństwa powstrzymujących od ata-

ków na nie lub przerywających takie ataki, gdy zostały już podjęte. […] 

Metody te pełnią zatem przede wszystkim funkcje profilaktyczne. Mają 

powstrzymywać przed podejmowaniem zamiarów zamachów na dobra 

chronione, w tym na spokój i porządek publiczny, powodować rezy-

gnację z takich zamiarów wcześniej podjętych wobec faktu istnienia 

ochrony gotowej i zdolnej do skutecznego przeciwdziałania zamacho-

wi, a także sprzyjać chwytaniu sprawców na gorącym uczynku 

lub w bezpośrednim pościgu”
338

.  

Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że Eugeniusz Kędra rozpatru-

je zarówno formy jak i metody ochrony, jedynie pod kątem celowego 

działania osób, nie biorąc pod uwagę zagrożeń pochodzących od sił 

przyrody czy też wynikających z awarii technicznych. Takim zawężo-

nym, wręcz tunelowym widzeniem kwestii zagrożeń chronionych 

obiektów obarczona jest niestety bardzo duży odsetek kierowników 

jednostek organizacyjnych, o których mowa  w art. 2 pkt 1
339

 ustawy 

                                                           
335  A. Palczewski, W. Stach, Ochrona osób i mienia. Podręcznik, Grupa IMAGE, 

Warszawa 1999, s. 158. 
336  Ibidem, s. 158 – 159. 
337  E. Kędra, Vademecum …, op. cit., s. 136. 
338  Ibidem, s. 137. 
339  Kierownik jednostki – osoba lub organ przedsiębiorcy lub innej jednostki 

organizacyjnej, uprawniony, zgodnie z przepisami prawa, statutem, umową, do 
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z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz większość 

przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 

usług ochrony osób i mienia, a także przeważająca większość personelu 

kierowniczego
340

 i wykonawczego
341

 agencji ochrony.  Przy czym mó-

wiąc o personelu mamy tu na myśli szeroką grupę pracowników, którzy 

z punktu widzenia organizacji, są „osobami związanymi z daną organi-

zacją umowami  o pracę lub umowami cywilnoprawnymi, zaangażo-

wanymi w realizację celów danej organizacji, mającymi w jej ramach 

swoje miejsce (stanowisko pracy, rolę w organizacji, zadania i odpo-

wiedzialność) oraz są włączone w relacje z innymi uczestnikami orga-

nizacji (pracownikami)”
342

. Pojęcie personel w odniesieniu do persone-

lu wykonawczego zastępowane jest często pojęciem pracownicy wyko-

nawczy, o których Bolesław Rafał Kuc, Bohdan Gliński mówią, że jest 

to „największa grupa zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Obecnie za-

trudnieni w wielu branżach/biznesach powinni mieć pełne średnie wy-

kształcenie”
343

. Brak tego wykształcenia powoduje, że część z pracow-

ników ochrony obarczona jest błędnym, zbyt wąskim, postrzeganiem 

zagrożeń i bezpieczeństwa, czego efekty są widoczne w ochronie 

obiektów na co dzień. To zawężone postrzeganie zagrożeń, że pracow-

nicy ochrony w swoich działaniach nie podejmują bardziej ofensyw-

                                                                                                                               
zarządzania nią; za kierownika jednostki uważa się również likwidatora 

lub syndyka, 
340  Personel (pracownicy) kierowniczy – w tym przypadku to m. in. pracownicy 

ochrony, którzy w myśl art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

o ochronie osób i mienia, nadzorują i kontrolują pracę pracowników ochrony 

fizycznej nie posiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

oraz ci, któży w myśl art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

o ochronie osób i mienia, są uprawnieni do organizowania i kierowania zespołami 

pracowników ochrony fizycznej, a także pracownicy pionu administracyjnego, 

w zakres obowiązków których wchodzi organizacja, kierowanie, nadzór i kontrola 

nad personelem tego pionu. 
341  Personel (pracownicy) wykonawczy - w tym przypadku to pracownicy ochrony, 

będący w myśl art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 

i mienia, osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej lub na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego 

i wykonujący zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz 

przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, lub osobami wykonującymi 

zadania ochrony w zakresie nie wymagającym wpisu na te listy oraz pracownicy 

pionu administracyjnego agencji ochrony. 
342 Por. K. Padzik, Leksykon HRM. Podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania 

zasobami ludzkimi, Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2003, s. 72. 
343 B. R. Kuc, B. Gliński, Zarządzanie strategiczne: geneza, rozwój, priorytety, 

Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1996, s. 132. 
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nych, profilaktycznych i rozpoznawczo-weryfikacyjnych metod działa-

nia. Jak trafnie zauważył Eugeniusz Kędra, „ich funkcje sprowadzają 

się do ochrony przed zagrożeniami powierzonych do strzeżenia dóbr, 

przyjęcia postawy czujnej, wyczekującej, bez ofensywnych zachowań 

do czasu wystąpienia zagrożenia”
344

. Niestety, dopiero wówczas gdy 

„zagrożenie staje się konkretne, przybiera postać zamachu lub niebez-

pieczeństwa”
345

 pracownicy ochrony stają się aktywni i przeciwdziałają 

im. Nie sposób też, nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że  „skuteczne 

wykorzystanie skromnego […] zestawu profilaktycznych metod ochro-

ny […] przez agencje i agentów ochrony zależy od właściwej organiza-

cji pracy, racjonalnego, kompleksowego stosowania tychże metod, 

głównie zaś od aktywnej, zaangażowanej i stanowczej postawy agen-

tów w czasie służby. O tym czy działać będą elastycznie i nieszablo-

nowo, decydują ich przełożeni oraz oni sami. W interesie szefa agencji 

leży osiąganie podczas realizacji zlecenia ochronnego maksymalnie 

szerokiej bariery zabezpieczającej wokół powierzonego do ochrony 

dobra”
346

. Zatem skuteczną ochronę obiektu osiąga się przez
347

: 

 właściwie zorganizowany system ochrony; 

 sprawność działania służby ochronnej; 

 aktywność działań ochronnych. 

 

Wyżej wymienione elementy, stanowią podstawę profesjonal-

nej ochrony obiektów organizowaną w trzech zasadniczych strefach
348

: 

 strefie ochrony peryferyjnej będącej obszarem rozciągającym się 

poza granicami wytyczonymi przez ogrodzenie lub granicą terenu 

(po jego zewnętrznej stronie); 

 strefie ochrony zewnętrznej obejmującej obszar wewnątrz ogro-

dzonego terenu (wraz  z ogrodzeniem) z wyłączeniem budowli, 

w których zorganizowano strefy ochrony wewnętrznej; 

 strefie ochrony wewnętrznej obejmującej zazwyczaj chronioną 

budowlę (wewnątrz budynku, urządzenia). 

   

                                                           
344  E. Kędra, Vademecum …, op. cit., s. 138. 
345  Ibidem. 
346  Ibidem. 
347 C. Grzeszyk (red.), Vademecum agenta ochrony i detektywa, Wydawnictwo 

CRIMEN, Warszawa 1996, s. 454. 
348  Por. C. Grzeszyk (red.),  op. cit., s.. 454; J. Wojtal, M. Milewicz (red.), Ochrona …, 

op. cit., s. 581; S. Kozdrowski, Kurs na pierwszy stopień …, op. cit., s. 11 - 12; M. 

Enerlich, J. Wojtal, M. Milewicz (red.), Ochrona osób …, op. cit., s. 493. 
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 Aby system ochrony obiektu funkcjonował efektywnie należy 

do form służby ochronnej wprowadzić odpowiedni system organizacji 

służby polegający na
349

: 

 służbie całodobowej polegającej na ochronie fizycznej obiektu 

przez całą dobę (24 godz.) w różnych wariantach, np. poprzez: 

- utrzymanie pełnego składu osobowego pracowników ochrony 

fizycznej przez całą dobę; 

- ograniczenie, w wybranych porach dnia lub nocy, składu oso-

bowego pracowników ochrony fizycznej do zespołu dyżurnego 

(minimalnego umożliwiającego realizację wszystkich niezbęd-

nych, o danej porze doby, zadań ochronnych, np. zmniejszenie 

liczby pracowników ochrony fizycznej po godzinach pracy fir-

my zlokalizowanej w ochranianym obiekcie); 

- zwiększenie, w okresach nasilonego działania obiektu, składu 

osobowego pracowników ochrony fizycznej; 

 służbie w określonym przedziale czasowym doby polegającej na 

jej pełnieniu np. wyłącznie w czasie pracy pracowników (zlece-

niodawcy) zatrudnionych w obiekcie (np. w godz. od 7:00 do 

15:00), lub w czasie kiedy obiekt nie funkcjonuje (np. w godz. od 

15: do 7:00 lub od piątku do poniedziałku); 

 dozorze sprawowanym przez zmotoryzowane grupy kontrolno– 

ochronne (grupy interwencyjne) polegającym na wykorzystaniu 

zmotoryzowanych patroli, realizujących polecenia dowód-

cy/operatora lokalnej stacji monitorowania obiektów (Centrum 

Monitorowania Alarmów, Stacji Monitorowania Alarmów) za-

równo do kontroli służby pełnionej w danym obiekcie jak i nadzo-

ru nad obiektami, w których ochrona realizowana jest w formie 

elektronicznego nadzoru nad systemami alarmowymi oraz do po-

dejmowania stosownych, doraźnych działań ochronnych (inter-

wencji) w obiektach, z których został odebrany przez lokalną sta-

cję monitorowania obiektów, sygnał o zagrożeniu. 

    

Pamiętać przy tym należy, że w ramach wyżej wymienionych 

systemów ochrony fizycznej obiektów służby mogą być pełnione 

w formie jednozmianowej (służba jest pełniona  tylko na jedną zmianę 

w okresie doby, w ściśle określonych godzinach, np. 6:00 – 18:00) 

i formie wielozmianowej (służba jest pełniona np. w systemie dwu- 

                                                           
349 Por. Licencja pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia. Skrypt dla 

słuchaczy kursu. Cz. II. Ochrona osób i mienia, Group 4 Polska, Warszawa marzec 

1999 r., s. 40. 
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(I zmiana: 6:00 – 18:00, II zmiana: 18:00 – 6:00) lub trzyzmianowym 

(I zmiana: 6:00 – 14:00, II zmiana: 14:00 – 22:00, III zmiana: 22:00 – 

6:00). Służby jedno- i wielozmianowe mogą natomiast być pełnione 

jednoosobowo (tylko jeden pracownik ochrony na danym stanowisku 

pracy) oraz wieloosobowo (dwóch lub więcej pracowników ochrony na 

danym stanowisku pracy w tym samym czasie)
350

. 

Bez względu na formę pełnionej przez pracowników ochrony 

fizycznej służby można wskazać kilka typowych zadań i obowiązków 

pracowników ochrony realizujących zlecenia ochrony obiektu. Do za-

dań tych zaliczamy między innymi: 

 kontrolę ruchu osobowego, której celem jest „niedopuszczenie do 

przebywania w chronionym obiekcie osób nieuprawnionych 

oraz niedopuszczenie do wyjścia z chronionego obiektu osób, wo-

bec których istnieje podejrzenie dokonania czynu przestępcze-

go”
351

; 

 kontrolę ruchu materiałowego, której celem jest  niedopuszczenie 

do wwożenia, wnoszenia, wywożenia lub wynoszenia materiałów, 

wyrobów, urządzeń, przedmiotów bez stosownych uprawnień 

i dokumentacji; 

 kontrolę przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeź-

wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
352

, której celem niedo-

puszczenie do wejścia na teren obiektu osób w stosunku do któ-

rych powzięto uzasadnione podejrzenia, że wbrew zakazowi wno-

szą napoje alkoholowe
353

, oraz „osób znajdujących się w stanie po 

użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości”
354

; 

 kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, której 

celem jest zarówno zapobieganie powstawaniu zagrożenia prze-

ciwpożarowego jak i informowanie odpowiednich służb ratowni-

czych oraz podejmowania akcji ratowniczej w momencie jego za-

istnienia czyli mówiąc inaczej realizacja przedsięwzięć mających 

                                                           
350 Por. Ibidem, s. 41 – 42. 
351 J. Wojtal, M. Milewicz, Ochrona fizyczna …, op. cit., s. 187. 
352  Ustawa  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-

łaniu alkoholizmowi (Dz. U.  z 2012 r. Nr 0 poz. 1356). 
353  § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1983 r. 

w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na 

tereny objęte zakazem ich wnoszenia (Dz. U. z 1983 r. Nr 25 poz. 105 ze zm.). 
354  J. Wojtal, M. Milewicz, Ochrona fizyczna …, op. cit., s. 191. 
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na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed poża-

rem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem
355

; 

 ujęcie sprawcy przestępstwa lub wykroczenia
356

 oraz ujęcie osób 

stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, 

w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji
357

; 

 fizyczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia
358

 (przestępstwa, wy-

kroczenia, wypadku, itp.) czyli „takie jego zabezpieczenie by do 

czasu ustalenia okoliczności i przyczyn zaistnienia zdarzenia nie 

dopuścić do zatarcia lub utraty jakichkolwiek śladów”
359

; „zabez-

pieczenie miejsca zdarzenia w ujęciu  kryminalistycznym można 

określić jako zespół różnych czynności zmierzających do ochrony 

tego miejsca przed niepożądanymi działaniami człowieka oraz za-

bezpieczenie śladów i dowodów przed zatarciem, utratą lub znisz-

czeniem, a także jako ciąg działań obliczonych na ujawnienie źró-

deł informacji o zdarzeniu i osobach w nich uczestniczących oraz 

niekiedy przerwanie zdarzenia i zapobieganie dalszym skut-

kom”
360

; 

 zapobieganie i przeciwdziałanie zamachom terrorystycznym 

oraz działania poskutkowe (ratownicze); 

 ochrona tajemnicy państwowej czyli niedopuszczenie do nieu-

prawnionego ujawnienia informacji, które spowodowałoby lub 

mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo 

byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne
361

. 

                                                           
355  Art. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 200 

r. Nr 178 poz. 1380 ze zm.). 
356  Art. 243 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 

z 1997 r.  nr 89, poz. 555 ze zm.). 
357  Art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1099). 
358  Miejscem zdarzenia zwykło się określać obszar – przestrzeń, na którym zaistniało 

jakieś zjawisko, wystąpiło jakieś działanie, w wyniku którego nastąpiły określone 

zmiany w obiektywnie istniejącej rzeczywistości (źródło: S. Kozdrowski, Kurs na 

pierwszy stopień …, op. cit., s. 58). 
359  J. Wojtal, M. Milewicz, Ochrona fizyczna …, op. cit., s. 196. 
360 Por. S. Czerwiec (red.), Technika kryminalistyczna. Część II, Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Oficerskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Szczytno 1986, 

s. 306; S. Kozdrowski, op. cit, s. 60. 
361  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 182 poz. 1228 ze zm.). 
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 ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
362

 czyli niedopuszczenie do 

ujawnienia do wiadomości publicznej informacji technicznych, 

technologicznych, handlowych, organizacyjnych przedsiębiorstwa 

lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, co do 

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zacho-

wania ich poufności. 

    

W celu umożliwienia realizacji tych zadań, ustawodawca nadał, 

w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, pracow-

nikom ochrony fizycznej pewne uprawnienia władcze. W artykule 

36 ustawodawca zapisał:  

 Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mie-

nia ma prawo do: 

 ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiek-

tach chronionych oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich 

tożsamości;  

 wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypad-

ku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie 

chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania 

porządku;  

 ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub po-

za ich granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bez-

pośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także 

chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób 

Policji;  

 użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, 

o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 2 lit. a, pkt 

7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środ-

kach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 

628)
363

:   

                                                           
362  Art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U.  z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 
363  Art. 12 ust. 1 pkt 1 Siła fizyczna w postaci technik: a) transportowych, b) obrony, 

d) obezwładnienia; art. 12 pkt 2 kajdanki:  a) zakładane na ręce; art. 12 pkt 7 pałka 

służbowa; art. 12 pkt 9 pies służbowy; art. 12 pkt 12 chemiczne środki obezwład-

niające w postaci: a) ręcznych miotaczy substancji obezwładniających; art. 12 pkt 

13 przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycz-

nej; 



 

 ROZDZIAŁ IV: 

ORGANIZACJA OCHRONAY OBIEKTÓW 

 

 

129 

 

 w granicach chronionych obiektów i obszarów – w przy-

padkach, o których mowa w art. 11 pkt 2, 5, 8, 10 i 13 tej 

ustawy
364

,   

 poza granicami obiektów i obszarów chronionych – w przy-

padku, o którym mowa w art. 11 pkt 9 tej ustawy
365

;   

 użycia lub wykorzystania broni palnej:  

 w granicach chronionych obiektów i obszarów – w przy-

padkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a – c
366

 i pkt 

2
367

 oraz art. 47 pkt. 3 i 6
368

 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. 

o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, z wyłą-

czeniem przypadków przeciwdziałania czynnościom zmie-

rzającym bezpośrednio do zamachów, o których mowa 

w art. 45 pkt 1 lit. a – c
369

 tej ustawy,  

                                                           
364 Art. 11 Środków przymusu bezpośredniego można użyć lub wykorzystać je 

w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań: 

2) odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność 

uprawnionego lub innej osoby; 5) przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na 

ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia; 8) 

przeciwdziałania niszczeniu mienia; 10) ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki 

lub pościgu za tą osobą; 13) pokonania czynnego oporu; 
365  Art. 11 pkt 9 Środków przymusu bezpośredniego można użyć lub wykorzystać je 

w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań: 

zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia; 
366  Art. 45 Broni palnej można użyć, gdy zaistnieje co najmniej jeden z następujących 

przypadków: 1) konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na: 

a) życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby albo konieczność 

przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu, b) 

ważne obiekty, urządzenia lub obszary albo konieczność przeciwdziałania czynno-

ściom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu, c) mienie, który stwarza 

jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności uprawnionego 

lub innej osoby, albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym 

bezpośrednio do takiego zamachu, 
367  Art. 45 Broni palnej można użyć, gdy zaistnieje co najmniej jeden z następujących 

przypadków: 2) konieczność przeciwstawienia się osobie: a) niepodporządkowują-

cej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego 

lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, 

zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby, b) która usiłuje bezprawnie 

odebrać broń palną uprawnionemu lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania; 
368  Art. 47. Broń palną można wykorzystać w przypadku konieczności podjęcia 

co najmniej jednego  z następujących działań: 3) zaalarmowanie lub wezwanie 

pomocy; 6) oddanie strzału ostrzegawczego. 
369 Art. 45 Broni palnej można użyć, gdy zaistnieje co najmniej jeden z następujących 

przypadków: 1) konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na: 

a) życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby albo konieczność 

przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu, b) 

ważne obiekty, urządzenia lub obszary albo konieczność przeciwdziałania czynno-
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 poza granicami obiektów i obszarów chronionych – w przy-

padkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. e
370

 oraz art. 47 

pkt 3 i 6
371

 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przy-

musu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628).  

    

Oprócz uprawnień władczych,  ustawodawca dał jeszcze pra-

cownikowi ochrony fizycznej namiastkę ochrony. W artykule 42 usta-

wy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia znalazł się zapis 

mówiący, że pracownik ochrony podczas wykonywania zadań ochrony 

obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie 

korzysta z ochrony prawnej przewidzianej w Kodeksie karnym dla 

funkcjonariuszy publicznych. Jak trafnie zauważył Tomasz Aleksan-

drowicz, „ustawodawca radykalnie ograniczył zakres szczególnej 

ochrony prawnej pracowników ochrony jedynie do przypadków, 

w których wykonują oni zadania ochrony obszarów, obiektów i urzą-

dzeń podlegających obowiązkowej ochronie. Z takiej ochrony prawnej 

nie korzystają zatem ci pracownicy, którzy wykonują zadania związane 

z ochroną obszarów, obiektów i urządzeń nieuwzględnionych w ewi-

dencji prowadzonej przez wojewodę”
372

. Należy przy tym pamiętać, 

że nawet pracownik ochrony realizujący zadania ochronne obszarów, 

obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie „nie jest 

funkcjonariuszem publicznym, lecz tylko korzysta z ochrony prawnej 

przewidzianej dla tych funkcjonariuszy. Funkcjonariuszem publicznym 

w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Prawo karne
373

 jest: 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, poseł, senator, radny, poseł do 

Parlamentu Europejskiego, sędzia, ławnik, prokurator, notariusz, ko-

mornik, kurator sądowy, osoba orzekająca w sprawach o wykroczenia 

lub w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy, 

osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu 

                                                                                                                               
ściom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu, c) mienie, który stwarza 

jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności uprawnionego 

lub innej osoby, albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym 

bezpośrednio do takiego zamachu, 
370  Art. 45 Broni palnej można użyć, gdy zaistnieje co najmniej jeden z następujących 

przypadków: 1) konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na: 

e) bezpieczeństwo konwoju lub doprowadzenia; 
371  Art. 47 Broń palną można wykorzystać w przypadku konieczności podjęcia 

co najmniej jednego z następujących działań: 3) zaalarmowanie lub wezwanie 

pomocy; 6) oddanie strzału ostrzegawczego. 
372  T. Aleksandrowicz, op. cit., s. 224. 
373  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r.  Nr 88 poz. 553 

ze zm.) 
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państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba, że pełni wyłącznie 

czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym upraw-

niona jest do wydawania decyzji administracyjnych, osoba będąca pra-

cownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu 

terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, osoba 

zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej, 

funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa pu-

blicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej oraz osoba pełniąca 

czynną służbę wojskową”
374

. Jak równie trafnie zauważył Grzegorz 

Gozdór „przyznanie pracownikom ochrony, którzy wykonują zadania 

ochrony na terenie jednostek należących do tej kategorii szerszej 

ochrony prawnej jest jedynym przywilejem na rzecz osób wykonują-

cych zadnia ochrony w takich miejscach. Poza określeniem szczegól-

nego statusu pracownicy ochrony wykonujący zadania ochrony obsza-

rów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie nie 

zostali wyposażeni w jakiekolwiek szczególne uprawnienia”
375

. 

Odchodząc na moment od ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

o ochronie osób i mienia oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy, 

wypada także zauważyć, iż „pracownik ochrony fizycznej jest na mocy 

odrębnych przepisów
376

 uprawniony do uzyskania świadczeń w razie 

wypadku w okolicznościach szczególnych. Osobom, które uległy wy-

padkowi w takich okolicznościach, przysługuje renta z tytułu całkowi-

tej lub częściowej niezdolności do pracy, zaś członkom rodziny osób, 

które zmarły na skutek takich wypadków, przysługuje renta rodzinna 

i jednorazowe odszkodowanie. Pojęcie wypadku w okolicznościach 

szczególnych obejmuje wypadki, do jakich doszło podczas: 

 ratowania innych osób od grążącego ich życiu niebezpie-

czeństwa; 

 chronienia własności publicznej przed grożącą jej szkodą; 

 udzielania przedstawicielowi organu państwowego lub or-

ganu samorządu terytorialnego pomocy przy wykonywaniu 

czynności urzędowych; 

                                                           
374  W. Kotowski, op. cit,. s. 299. 
375  G. Gozdór, Ustawa o ochronie …, op. cit., s. 228.  

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199 poz. 1673 ze 

zm). 
376  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199 poz. 1673 ze 

zm). 
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 ścigania lub ujęcia osób podejrzanych o popełnienie prze-

stępstwa; 

 chronienia innych osób przed napaścią; 

 wykonywania bezpośredniej ochrony przed klęskami żywio-

łowymi”
377

. 

 

Aby uzyskać gwarancję właściwej i w pełni profesjonalnej rea-

lizacji zadań ochronnych należy także, a może przede wszystkim, od-

powiednio gospodarować potencjałem osobowym czy jak kto woli za-

rządzać zasobami ludzkimi. Podając definicję tego pojęcia warto przy-

toczyć tu słowa Andrzeja Szymonika twierdzącego, że pod tym poję-

ciem kryją się „wszelkie działania organizacji nastawione na przycią-

ganie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającej siły roboczej”
378

. Jak 

zauważa dalej tenże sam autor: „trzeba pamiętać, że gospodarowanie 

zasobami ludzkimi odbywa się w ciągle zmieniającym się otoczeniu, 

dla którego szczególnie ważne są strategiczne gospodarowanie zaso-

bami ludzkimi oraz prawne otoczenie”
379

. Nieco inną definicję zarzą-

dzania zasobami ludzkimi podaje M. Amstrong, stwierdzając, że można 

tu mówić o: „strategicznym i spójnym podejściu do zarządzania najbar-

dziej wartościowymi zasobami organizacji – pracującymi w niej ludź-

mi, którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniają się do realizacji jej 

celów”
380

. 

Zarządzanie zespołami ludzkimi (gospodarka potencjałem oso-

bowym) obejmuje siedem podstawowych czynności, które winny być 

realizowane w kontekście organizowania ochrony obiektów. Do czyn-

ności tych zaliczyć należy
381

: 

 planowanie zasobów ludzkich – służy zaspokojeniu przyszłych po-

trzeb kadrowych organizacji z uwzględnieniem zarówno czynników 

wewnętrznych, jak i otoczenia; 

 rekrutację – służącą do stworzenia puli kandydatów do pracy, zgod-

nie z planem zasobów ludzkich; 

 dobór – wiąże się z zapoznaniem z wypełnionymi formularzami 

podań i życiorysami, przeprowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych 

                                                           
377  T. Aleksandeowicz, op. cit., s. 231 – 232. 
378  A. Szymonik, Logistyka w bezpieczeństwie, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2010, 

s. 60. 
379  Ibidem. 
380  M. Amstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2003, s. 19. 
381  A. Szymonik, Logistyka …, op. cit., s. 62 – 63; http://www.pl/tekst/31827-32-

gospodarowanie_zasobami_ludzkimi (dostęp: 30.09.2014 r.). 
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i testów oraz sprawdzeniem referencji. „Coraz powszechniej przyj-

mowaną zasadą jest założenie, że cechy i predyspozycje kandyda-

tów mają większe znaczenie niż ich doświadczenie w branży, w któ-

rej sytuuje się firma rekrutująca”
382

; 

 wprowadzenie do pracy – program mający na celu bezkonfliktowe 

właczenie się nowo przyjętych pracowników do organizacji; 

 szkolenie i doskonalenie – zmierza się do tego, aby pracownicy 

w większym stopniu przyczyniali się do zapewnienia efektywności 

i dlatego organizowany jest: 

- program szkolenia – proces służący utrzymaniu lub podwyższe-

niu wydajności na obecnie zajmowanym stanowisku, 

- program doskonalenia – proces zmierzający do rozwijania umie-

jętności, które będą potrzebne w przyszłej pracy; 

 ocena efektywności – czynność polegająca na porównaniu wyników 

pracy danego pracownika z normami lub celami ustalonymi dla 

zajmowanego przez niego stanowiska, a następnie na odpowiedniej 

rekompensacie; 

 awanse
383

, przeniesienia, degradowanie i zwolnienie z pracy – wy-

nikające z przydatności danego pracownika dla organizacji. 

    

Celem wyżej wymienionych działań jest wyselekcjonowanie 

spośród, zarówno kandydatów do pracy w charakterze pracownika 

ochrony fizycznej jak i już pracujących w tym zawodzie „wyłącznie 

osób o niekwestionowanej lojalności, prawych, godnych zaufania, za-

chowujących się nienagannie oraz posiadających inne cechy osobowo-

ści i kontakty osobiste, które nie budzą niepokoju lub zastrzeżeń praco-

dawcy”
384

. 

Poza gospodarowaniem potencjałem osobowym, w celu po-

prawnego realizowania zadań związanych z ochroną obiektów, istotną 

rolę odgrywa także odpowiednie gospodarowanie potencjałem sprzę-

towym. Przez pojęcie „odpowiednie gospodarowanie” rozumieć należy 

ustalenie wymagań sprzętowych, wprowadzanie do wyposażenia (w 

tym szkolenie w posługiwaniu się danym sprzętem), użytkowanie (ob-

                                                           
382  A. Szymonik, Logistyka …, op. cit., s. 63; P. Grajewski, Organizacja procesowa, 

PWE, Warszawa 2007,                s. 186. 
383 Awans – zajęcie nowej, wyższej pozycji w hierarchii organizacji, połączone 

z dodatkowymi obowiązkami, możliowscia podejmowania ważnych decyzji 

oraz większymi osiąganymi korzyściami (źródło: A. Szymonik, Logistyka …, op. 

cit., s. 66). 
384  A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom I, Cz.2.1.3,1., s. 6. 
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sługiwanie techniczne, wykonywanie napraw, modernizacji), kasację 

(złomowanie, całkowite zniszczenie) oraz zdjęcie z ewidencji
385

. 

   Uzyskanie odpowiednich efektów zarówno w zarządzaniu ze-

społami ludzkimi jak i gospodarowaniu potencjałem sprzętowym bę-

dzie możliwe tylko wtedy, gdy „objęte zostaną wewnętrzną kontrolą 

i nadzorem przestrzegania obowiązujących w agencji zasad i procedur 

działania, a także przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i lojalno-

ści wobec pracodawcy”
386

. 

   Pamiętać należy, że „przedsięwzięcia z zakresu nadzoru 

i kontroli należą do kategorii środków administracyjnych stosowanych 

celem wyegzekwowania od pracowników agencji świadczenia pracy na 

wymaganym poziomie jakości a także zachowania lojalności – w sze-

rokim rozumieniu tego pojęcia – wobec pracodawcy”
387

. 

  Użyte tutaj pojęcia nadzór i kontrola zostały już wcześniej 

zdefiniowane, zatem należy tu tylko dodać, że „aby nadzór mógł być 

skuteczny, powinien być wszechobecny i ciągły oraz operować różno-

rodnością środków służących jego realizacji. Wszechobecność i cią-

głość nadzoru osiągnąć można jedynie przez zobowiązanie do jego 

realizacji wszystkich osób zajmujących kierownicze lub menadżerskie 

stanowiska w agencji, a także tych, którzy z racji charakteru wykony-

wanej pracy powinni wykonywać zadania nadzorczo – kontrolne”
388

. 

 

W przypadku kontroli jej celem winno być
389

: 

 sprawdzenie i ocena stanu przestrzegania przez pracowników 

ochrony fizycznej obowiązujących w agencji zasad, procedur 

i sposobów postępowania podczas wykonywania przez nich róż-

nych zadań ochronnych; 

 ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości; 

 sformułowanie wniosków i zaleceń w sprawie działań ukierunkowa-

nych na eliminację przyczyn powstawania ww. nieprawidłowości. 

 

Zaleca się prowadzenie poniższych rodzajów kontroli
390

: 

                                                           
385  Por. Ibidem, s. 71; AQAP  2000 (Allied Quality Assurance Publication), Polityka 

NATO dotyczącazintegrowanego systemowego podejścia do jakości w cyklu życia, 

czerwiec 2003. 
386  A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom I, Cz.2.1.3,4., s. 1. 
387  Ibidem. 
388  Ibidem. 
389  Ibidem, s. 2.     
390  Por. Ibidem, s. 3. 
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 kontrole bieżące – wykonywane w systemie ciągłym przez personel 

kierowniczy i menedżerski niższego szczebla w odniesieniu do pra-

cowników ochrony fizycznej oraz przez tych pracowników, w od-

niesieniu do osób i pojazdów wchodzących/wjeżdżających lub wy-

chodzących/wyjeżdżających z chronionego obiektu; 

 kontrole okresowe – zarządzane przez kierownika agencji w celu 

dokonania pogłębionego sprawdzenia i oceny funkcjonowania 

przedsiębiorstwa, w tym jakości świadczonej przez pracowników 

ochrony fizycznej pracy; 

 kontrole interwencyjne – zarządzane przez kierownika agencji 

w celu szybkiego ustalenia przyczyn i skutków nieprawidłowości 

ujawnionych w ramach nadzoru, kontroli bieżącej lub w innym try-

bie; 

 kontrole problemowe – zarządzane przez kierownika agencji w sy-

tuacjach wymagających szczególnego zbadania i oceny określonego 

problemu funkcjonowania przedsiębiorstwa, istotnego dla jego ist-

nienia. 

    

Pamiętać też należy, że „organizatorzy i wykonawcy wszelkie-

go rodzaju czynności kontrolno–nadzorczych muszą wykazywać się 

najwyższą starannością, bezstronnością i obiektywizmem podczas wy-

konywania czynności kontrolnych oraz w trakcie oceny i dokumento-

wania ich wyników, a także muszą dołożyć wszelkich starań, by dzia-

łania kontrolne nie prowadziły do utrudnienia lub dezorganizacji pracy 

kontrolowanych komórek organizacyjnych i/lub ich pracowników”
391

.   

Warto też zwrócić uwagę na to, że „powyższe zasady organiza-

cji oraz funkcjonowania dotyczą nadzoru i kontroli wewnątrzagencyj-

nych inicjowanych przez kierownika agencji. W przedsiębiorstwie mo-

gą być prowadzone kontrole zewnętrzne realizowane z mocy prawa 

przez organy państwowe lub samorządowe. Organizację i funkcjono-

wanie tego rodzaju kontroli określają akty prawne rangi ustaw i rozpo-

rządzeń”
392

. Między innymi o takim rodzaju kontroli jest mowa w art. 

43 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, 

w którym zapisano, że: 

 Komendant Główny Policji sprawuje nadzór nad działalnością spe-

cjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, z zastrzeżeniem 

art. 44 i 44a, w zakresie:  

 zasad i sposobów realizacji zadań ochrony osób i mienia;  

                                                           
391 Ibidem. 
392 Ibidem. 
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 sposobów użycia przez pracowników tych formacji środków 

przymusu bezpośredniego lub broni palnej;  

 posiadania przez pracowników ochrony niezbędnych kwalifi-

kacji.  

 Nadzór, o którym mowa powyżej, polega na:  

 kontroli organizacji i zasad działania, uzbrojenia, wyposażenia 

oraz współpracy z innymi formacjami i służbami;  

 kontroli zgodności aktualnego stanu ochrony jednostki z pla-

nem ochrony;  

 wstępie na teren obszarów i obiektów, a także innych miejsc, 

w których jest prowadzona ochrona, oraz żądaniu wyjaśnień 

i udostępniania bądź wglądu w dokumentację ochronną;  

 wstępie na teren siedziby przedsiębiorcy prowadzącego dzia-

łalność w zakresie ochrony osób i mienia, w takich dniach i go-

dzinach, w jakich jest prowadzona lub powinna być prowadzo-

na działalność;  

 wydawaniu pisemnych zaleceń mających na celu usunięcie 

stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowanie działalności 

specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej do przepisów 

prawa.  

        

W artykule 44
393

 natomiast ustawodawca dał uprawnienia nad-

zorczo – kontrolne Ministrowi Obrony Narodowej w zakresie określo-

nym w artykule 43 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 

i mienia, w stosunku do specjalistycznych uzbrojonych formacji 

ochronnych działających na terenach jednostek organizacyjnych podle-

głych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony 

Narodowej. Kontrolę ochrony tych terenów przez specjalistyczne 

uzbrojone formacje ochronne może przeprowadzać Żandarmeria Woj-

skowa. Natomiast na mocy artykule 44a przywoływanej ustawy, Ko-

mendant Główny Straży Granicznej, na zasadach określonych w arty-

kule 43 przywoływanej ustawy oraz w przepisach dotyczących ochrony 

lotnictwa cywilnego, sprawuje nadzór nad specjalistycznymi uzbrojo-

nymi formacjami ochronnymi w zakresie wykonywania zadań związa-

nych z kontrolą bezpieczeństwa przeprowadzaną  w portach lotniczych. 

Oprócz nadzoru i kontroli na specjalistycznymi uzbrojonymi 

formacjami ochronnymi, na mocy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

ochronie osób i mienia, ustawodawca zobligował te formacje do 

                                                           
393  Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1099). 
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współpracy z Policją oraz jednostkami ochrony przeciwpożarowej, 

obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi). Stosowną dyspozy-

cję zawiera artykuł 47
394

 wspomnianej ustawy, w trści którego ustawo-

dawca upoważnił Ministra właściwego do spraw wewnętrznych do 

określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad współpracy. 

„powyższa dyspozycja znalazła realizację w rozporządzeniu Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z  dnia 18 grudnia 1998 roku
395

. 

Przepis ten wprowadza szczegółowe zasady współpracy, z wymienio-

nymi w ustawie podmiotami w zakresie wykonywania zadań ochrony 

osób i mienia”
396

. Określa on na czym owa współpraca polega. I tak, 

współpraca z Policją polega w szczególności na
397

: 

 wymianie informacji o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa 

osób i mienia oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego; 

 współdziałaniu w celu utrzymania spokoju i porządku publicznego 

podczas zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i spor-

towych, w zakresie określonym w odrębnych przepisach; 

 współdziałaniu przy zabezpieczeniu miejsc popełnienia przestępstw 

i wykroczeń w granicach chronionych obszarów, obiektów i urzą-

dzeń; 

 wzajemnych konsultacjach doskonalących metody współpracy. 

   

W przypadku współpracy ze strażami gminnymi (miejskimi) 

zapis powyższy dotyczący Policji stosuje się odpowiednio
398

.  

Współpraca z jednostkami ochrony przeciwpożarowej polega 

na podejmowaniu działań ochronnych i zabezpieczających w przypad-

                                                           
394  Art. 47 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1099): Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporzą-

dzenia, szczegółowe zasady współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji 

ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej 

i strażami gminnymi (miejskimi). 
395  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 

1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych 

uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony 

przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) (Dz. U. z 1998 

r. nr 161 poz. 1108). 
396  Z. Cisowski, Organizacja i funkcjonowanie…, op. cit., s. 58. 
397  § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 

grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy 

specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony 

przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) (Dz. U. z 1998 

r. nr 161 poz. 1108). 
398  Ibidem, § 4. 
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ku wystąpienia w granicach chronionych obszarów, obiektów i urzą-

dzeń pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia 

w szczególności na
399

: 

 wymianie informacji o powstałych zagrożeniach; 

 wprowadzaniu na teren chronionych obszarów i obiektów jednostek 

ratowniczych; 

 współdziałaniu przy prowadzeniu bezpiecznej ewakuacji ludzi 

i mienia; 

 zabezpieczaniu miejsc po pożarze, klęsce żywiołowej lub innym 

miejscowym zagrożeniu, w tym uratowanego mienia. 

    

W przypadku obrony cywilnej współpraca polega na wymianie 

informacji o powstałych zagrożeniach
400

. 

Warto zauważyć także, że przepisy powyższego rozporządzenia 

dotyczą wyłącznie specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, 

a więc wewnętrznych służb ochrony oraz przedsiębiorców, którzy uzy-

skali koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

usług ochrony osób i mienia, posiadających pozwolenie na broń na 

okaziciela, wydane na podstawie odrębnych przepisów
401

. 

Jak należy sądzić, co zauważył także Edward Ura, „celem 

współdziałania specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych np. 

z Policją jest lepsze zapewnienie ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w zakładzie pracy (obiekcie), ochrony jego mienia przed 

kradzieżą, włamaniami itp. Istotą zaś współdziałania jest dążenie do 

skutecznego i efektywnego realizowania celów, do których podmioty 

zostały powołane, ale wspólnym wysiłkiem”
402

. Pojawia się w tym 

momencie istotny problem. „Ustawa o ochronie osób i mienia oraz 

wydany na jej podstawie przepis wykonawczy mówi nie o współdziała-

niu ale o współpracy”
403

. Współdziałanie, zgodnie z definicją słowni-

kową, oznacza „działanie, pracowanie wspólnie z kimś, pomaganie 

komuś w jakiejś działalności”
404

. Natomiast pojęcie współpraca ozna-

cza „pracę wykonywaną wspólnie z kimś, z innymi, wspólną pracę, 

                                                           
399  Ibidem, § 5. 
400  Ibidem, § 6. 
401  Art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1099). 
402  E. Ura, Prawne zagadnienia …, op. cit., s. 121. 
403  W. Bejgier, B. Stanejko, Ochrona …, op. cit., s. 266. 
404  Por. Słownik języka polskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998; W. Bejgier, 

B. Stanejko, Ochrona …, op. cit., s. 265. 
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działalność prowadzoną wspólnie”
405

. Jak sugerują Waldemar Bejgier 

i Bolesław Stanejko, przepisy ustawy o Policji
406

 oraz rozporządzenie 

Rady Ministrów z 13 sierpnia 1996 r. w sprawie szczegółowego trybu 

korzystania przez policjantów z pomocy instytucji państwowych, orga-

nów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, jednostek go-

spodarczych i organizacji społecznych oraz osób
407

, „nie przewidują 

możliwości bezpośredniej współpracy Policji i formacji ochron-

nych”
408

. I dalej stwierdzają, że „rozporządzenie Ministra Spraw We-

wnętrznych i Administracji mówi co prawda w tytule o współpracy 

specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych (które stanowią 

tylko część wszystkich formacji ochronnych) z Policją, […], jednak 

w tekście jest napisane, że współpracę tę podejmuje kierownik jednost-

ki chronionej przez formacje ochronne […]”
409

. Nie sposób się też 

z nimi nie zgodzić, gdy twierdzą, że z „powyższego wynika, że forma-

cje ochronne nie mają podstaw prawnych do podejmowania współpracy 

z Policją, jedynie pozostaje im element wykonawczy, czyli realizacja 

ustaleń na szczeblu kierownik jednostki chronionej a komendant”
410

 

jednostki organizacyjnej Policji. „Należy pamiętać, że wspólpraca to 

wzajemne zobowiązanie się obydwu stron do podjęcia określonych 

czynności, wynikające z określonego źródła prawnego”
411

. Nie sposób 

nie przyznać racji Zbigniewowi Nowickiemu, twierdzącemu, 

że „niedopuszczalne jest więc nawiązywanie współpracy KPOOiM
412

 

w innych formach i na innej podstawie niż określają to ustawy i wyda-

ne na ich podstawie przepisy”
413

. 

 

 

 

 

                                                           
405  Por. Ibidem; W. Bejgier, B. Stanejko, Ochrona …, op. cit., s. 266. 
406  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990  r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287 poz. 1687 

ze zm.). 
407  Uchylone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie 

sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów 

(Dz. U. z 2005 r. nr 141 poz. 1186 ze zm.). 
408  W. Bejgier, B. Stanejko, Ochrona …, op. cit., s. 266. 
409  Ibidem,  s. 267. 
410  Ibidem. 
411  Ibidem. 
412  KPOOiM – komercyjne przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia.  
413  Z. T. Nowicki, Współpraca komercyjnych przedsiębiorców ochrony osób i mienia 

z policją, cz. 1, „BOS”, 2000, nr 7. 
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PYTANIA KONTROLNE 
 

1. Wymień funkcje ochrony fizycznej jakie spełnia ona w całym 

systemie bezpieczeństwa obiektu. 

2. Przedstaw wyznaczniki form ochrony. 

3. Wymień i scharakteryzuj formy ochrony fizycznej osób i mienia. 

4. W jaki sposób osiąga się skuteczną ochronę obiektu? 

5. Co należy zrobić aby system ochrony obiektu funkcjonował efek-

tywnie? 

6. Wskaż kilka typowych zadań i obowiązków pracowników ochrony 

realizujących zlecenia ochrony obiektu. 

7. Jakie czynności winny być realizowane w kontekście organizowa-

nia ochrony obiektów? 

8. Przedstaw zakres nadzoru i kontroli jakie sprawuje Komendant 

Główny Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych 

formacji ochronnych. 
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ROZDZIAŁ 5 

Dokumentacja działań ochronnych 

 

 

 

   Obowiązek dokumentowania działań ochronnych „występuje 

na każdym szczeblu w strukturze służb ochrony – od obowiązków „sze-

regowego” wartownika – konwojenta, aż po szefa pionu ochrony czy 

szefa agencji ochrony”
414

. Wszechobecna biurokracja nie omija także 

ochrony. Obowiązek dokumentowania działań ochronnych dotyczy 

w głównej mierze pracowników wewnętrznych służb ochrony. Pracow-

nicy koncesjonowanych podmiotów gospodarczych realizujących usłu-

gi w zakresie ochrony osób i mienia są obarczeni mniejszą ilością „pa-

pierów”, które należy wypełnić lub wręcz stworzyć „z niczego”. Do-

kumentacja winna być prowadzona w formie pisemnej. Powinna być 

rzetelna i odzwierciedlać stan zagrożenia (bezpieczeństwa) obiektu, 

przebieg służby oraz działania podejmowane w celu utrzymania (za-

chowania) i/lub przywrócenia odpowiedniego stanu (poziomu) bezpie-

czeństwa obiektu. Poza ustawowym obowiązkiem prowadzenia doku-

mentacji w celu m. in. ułatwienia nadzoru i kontroli nie tylko pracy 

pracowników ochrony, ale pośrednio i bezpieczeństwa obiektu, doku-

mentacja stanowi swoisty „tyłkochron”, mogący stanowić dowód 

w sprawie, dzięki któremu czy to pracownik ochrony czy to pracodaw-

ca (przedsiębiorstwo) może uniknąć problemów z dalszym funkcjono-

waniem w branży. 

Omawiając dokumentowanie działań ochronnych należy zacząć 

od dokumentacji jaką winni oraz mogą prowadzić pracownicy ochrony 

fizycznej obiektu. Poczynając zatem od „szeregowego” pracownika 

                                                           
414  A. Kruczewski, Obowiązki dokumentacyjne w ochronie, Vademecum Pracownika 

Ochrony, Zeszyt 6(8)1999 r., Wydawnictwo KARAT, Warszawa, czerwiec 1999, 

s. 23. 



  

ROZDZIAŁ VI: 

DOKUMENTACJA DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 

 

 

143 

 

ochrony – zalecane (nieobowiązkowe)
415

 jest prowadzenie przez niego 

notatnika pracownika ochrony, służącego do sporządzania notatek 

z pełnionej służby i podejmowanych działań ochronnych, w tym głów-

nie interwencji, powstałych zagrożeń, ich okoliczności, działań poskut-

kowych, okoliczności użycia środków przymusu bezpośredniego, da-

nych świadków zdarzenia itp. W tym celu można wykorzystać zwykły 

zeszyt ale można też zakupić „dedykowany” Notatnik Pracownika 

Ochrony zawierający karty będące „dobrze opracowanymi formula-

rzami, z logicznym układem rubryk do wypełnienia”
416

. Tenże notatnik 

„przypomni” pracownikowi ochrony o kolejności odpowiednich proce-

dur, niezbędnych działań, przewidzianych przez prawo w konkretnej 

sytuacji. Zapisy poczynione w notatniku „na gorąco”, umożliwią też 

wywiązanie się np.: z ustawowego obowiązku udokumentowania uży-

cia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej 

czyli pełniejsze i rzetelne sporządzenie notatki z takiego zdarzenia
417

.  

W przypadku użycia lub wykorzystania środków przymusu 

bezpośredniego, którego skutkiem było zranienie osoby lub wystąpie-

nie innych widocznych objawów zagrożenia życia lub zdrowia tej oso-

by albo jej śmierć, zranienie albo śmierć zwierzęcia albo zniszczenie 

mienia, notatka winna zawierać
418

:  

 służbowe dane identyfikacyjne uprawnionego
419

;  

                                                           
415  Nie ma formalnego obowiązku prawnego, zawartego w ustawie bądź 

rozporządzeniu. W art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach 

przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 628), zawarta jest 

tylko sugestia mówiąca, że: Uprawniony może dokumentować w notatniku 

służbowym użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni 

palnej, gdy nie nastąpiły skutki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, czyli, że w wyniku 

użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego nie nastąpiło 

zranienie osoby lub wystąpienie innych widocznych objawów zagrożenia życia 

lub zdrowia tej osoby albo jej śmierć, zranienie albo śmierć zwierzęcia albo 

zniszczenie mienia; 
416  A. Kruczewski, op. cit., s. 25. 
417  Art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego 

i broni palnej (Dz. U.  z 2013 r. poz. 628). 
418  Art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego 

i broni palnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 628). 
419  Uprawniony – tutaj: pracownik ochrony uprawniony do użycia lub wykorzystania 

środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób  i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099) – 

art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 628). 
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 określenie czasu i miejsca użycia lub wykorzystania środków przy-

musu bezpośredniego;  

 następujące dane osoby, wobec której użyto środków przymusu 

bezpośredniego:  

 imię i nazwisko,  

 serię i numer dokumentu tożsamości,  

 datę urodzenia; 

 określenie celu użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpo-

średniego;  

 informację o przyczynie użycia lub wykorzystania środków przymu-

su bezpośredniego;  

 określenie użytych lub wykorzystanych środków przymusu bezpo-

średniego i sposób ich użycia;  

 opis czynności zrealizowanych przed użyciem lub wykorzystaniem 

środków przymusu bezpośredniego i po użyciu lub wykorzystaniu 

tych środków;  

 opis skutków użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpo-

średniego;  

 informację o udzieleniu pierwszej pomocy i jej zakresie lub zapew-

nieniu wezwania kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podmiotów 

świadczących medyczne czynności ratunkowe;  

 następujące dane ustalonych świadków zdarzenia:  

 imię i nazwisko oraz serię i numer dokumentu tożsamości  

albo  

 służbowe dane identyfikacyjne, jeżeli świadkiem zdarzenia był 

uprawniony;  

 podpis uprawnionego. 

    

Ustawodawca przewidział też sytuacje, w których nie będzie 

możliwości uzyskania danych, o których była mowa powyżej. Wtedy 

w notatce podaje się przyczyny ich nieumieszczenia
420

.  

Natomiast w przypadku gdy w wyniku użycia lub wykorzysta-

nia środków przymusu bezpośredniego nie nastąpiły następujące skutki: 

zranienie osoby lub wystąpienie innych widocznych objawów zagroże-

nia życia lub zdrowia tej osoby albo jej śmierć, zranienie albo śmierć 

                                                           
420  Art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego 

i broni palnej (Dz. U.  z 2013 r. poz. 628). 
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zwierzęcia albo zniszczenie mienia, notatka zawiera tylko następujące 

informacje
421

: 

 służbowe dane identyfikacyjne uprawnionego;  

 określenie czasu i miejsca użycia lub wykorzystania środków przy-

musu bezpośredniego;  

 następujące dane osoby, wobec której użyto środków przymusu 

bezpośredniego:  

 imię i nazwisko,  

 serię i numer dokumentu tożsamości,  

 datę urodzenia,  

 określenie celu użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpo-

średniego;  

  informację o przyczynie użycia lub wykorzystania środków przy-

musu bezpośredniego;  

 określenie użytych lub wykorzystanych środków przymusu bezpo-

średniego i sposób ich użycia; 

 podpis uprawnionego. 

oraz w sytuacji gdy uzyskanie danych, o których mowa powyżej, było 

niemożliwe, w notace podaje się przyczyny ich nieumieszczenia
422

. 

    

W sytuacji gdy pracownik ochrony zmuszony był użyć broni 

palnej notatka winna zawierać
423: 

 jeżeli skutkiem było zranienie osoby lub wystąpienie innych wi-

docznych objawów zagrożenia życia lub zdrowia tej osoby albo jej 

śmierć, zranienie albo śmierć zwierzęcia lub zniszczenie mienia:  

 służbowe dane identyfikacyjne uprawnionego;  

 określenie czasu i miejsca użycia;  

 następujące dane osoby, wobec której użyto broni palnej:  

 imię i nazwisko,  

 serię i numer dokumentu tożsamości,  

 datę urodzenia,  

 określenie celu użycia;  

 informację o przyczynie użycia;  

                                                           
421  Art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego 

i broni palnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 628). 
422  Ibidem 
423  Art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 628). 
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 określenie użytej broni palnej i sposób jej użycia;  

 opis czynności zrealizowanych przed użyciem i po użyciu;  

 opis skutków użycia;  

 informację o udzieleniu pierwszej pomocy i jej zakresie lub za-

pewnieniu wezwania kwalifikowanej pierwszej pomocy lub 

podmiotów świadczących medyczne czynności ratunkowe;  

  następujące dane ustalonych świadków zdarzenia:  

 imię i nazwisko oraz serię i numer dokumentu tożsamości  

albo  

 służbowe dane identyfikacyjne, jeżeli świadkiem zdarzenia 

był uprawniony;  

 podpis uprawnionego.  

    

Jeżeli uzyskanie danych, o których mowa powyżej, było nie-

możliwe, to w notatce podaje się przyczyny ich nieumieszczenia
424

. 

W przypadku wykorzystania broni palnej, którego skutkiem by-

ło zranienie osoby lub wystąpienie innych widocznych objawów zagro-

żenia życia lub zdrowia tej osoby albo jej śmierć, zranienie albo śmierć 

zwierzęcia albo zniszczenie mienia, treść notatki powinna zawierać
425

: 

 służbowe dane identyfikacyjne uprawnionego;  

  określenie czasu i miejsca wykorzystania; 

 informację o przyczynie wykorzystania; 

 opis czynności zrealizowanych przed wykorzystaniem i po ich wy-

korzystaniu; 

 podpis uprawnionego. 

 

Notatka dokumentująca użycie lub wykorzystanie broni palnej 

powinna zawierać także określenie nazwy, typu i numeru seryjnego 

użytej lub wykorzystanej broni palnej oraz rodzaju i ilości użytej amu-

nicji. 

Po sporządzeniu notatki pracownik ochrony przekazuje ją prze-

łożonemu w celu umieszczenia w ewidencji, o której mowa w art. 36 

ust. 2
426

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

„Notatki służbowe […] powinny być przekazywane przez pracownika 

                                                           
424 Art. 55 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 628). 
425  Ibidem. 
426  Ewidencja notatek użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego 

i broni palnej przez pracowników ochrony. 
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ochrony bezpośredniemu przełożonemu, bez zbędnej zwłoki – najpóź-

niej z chwilą zakończenia służby w dniu zdarzenia”
427

. 

Poza wyżej wymienionymi formami dokumentowania czynno-

ści pracownika ochrony fizycznej w trakcie realizacji zadań w zakresie 

ochrony fizycznej obiektu pracownicy ochrony stanowiący personel 

wewnętrznej służby ochrony zobowiązani są do prowadzenia takiej 

dokumentacji ochronnej, jak: 

 Tabela służby
428

 (załącznik nr 4), w której określa się potrzeby 

ochronne obiektu, zawierająca dane o: 

 rodzaju służby
429

: 

- posterunek stały (PS), 

- posterunek doraźny (PD), 

- obchód (OB.), 

- patrol (P), 

- grupa interwencyjna (GI), 

- transport wartości pieniężnych (T), 

- konwojowany transport wartości pieniężnych (K), 

- uzbrojone stanowisko interwencyjne (USI). 

 rozmieszczeniu i zadaniach pracowników ochrony pełniących 

służbę: 

- rozmieszczenie służby, np.: 

 posterunek stały nr 1 (PS–1), wejście główne osobowe 

do bloku nr 1 od strony ulicy ……………………, 

 posterunek stały nr 2 (PS–2), wejście boczne osobowe do 

bloku nr 1 od strony ulicy ……………………., 

- zadania pracowników ochrony pełniących służbę np.: 

 posterunek stały nr 1 (PS-1): 

- kontrola dokumentów osób wchodzących do obiektu, 

- wypisywanie przepustek jednorazowych interesantom, 

- w uzasadnionych przypadkach, kontrola trzeźwości pracow-

ników obiektu  wchodzących na jego teren, 

- obsługa stałego punktu kontroli bagażu wnoszonego i wyno-

szonego z obiektu, 

- podejmowanie interwencji w razie naruszenia bezpieczeństwa                    

  i porządku publicznego, 

                                                           
427  A. Kruczewski, Obowiązki dokumentacyjne…, op. cit., s. 33. 
428  § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie 

wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. z 1999 r. Nr 4 poz. 31 ze zm.). 
429  Poszczególne rodzaje służby zostały scharakteryzowane w rozdziale 3 niniejszego 

opracowania (Część VI planu ochrony). 
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- utrzymywanie stałej łączności z dowódcą zmiany, 

- wykonywanie innych poleceń dowódcy zmiany, 

 posterunek stały nr 2 (PS–2): 

 obsadzie służby i czasie jej pełnienia: 

 posterunek stały nr 1 (PS-1), np: 

o trzyosobowy w godz. 7 – 15, 

o dwuosobowy w godz. 15 – 7, 

 posterunek stały nr 2 (PS-2), np.: 

- dwuosobowy w godz. 7 – 15, 

- jednoosobowy w godz. 15 – 7. 

    Sporządzenie tabeli służby leży w obowiązku szefa ochrony. 

 Dziennik zmiany
430

 (załącznik nr 5), będący podstawowym doku-

mentem przedstawiającym przebieg służby na danej zmianie, zawie-

rający dane o: 

 czas rozpoczęcia i zakończenia zmiany. 

- data i godzina rozpoczęcia służby, 

- data i godzina zakończenia służby, 

 obsada personalna zmiany. 

- nazwisko i imię dowódcy zmiany, 

- nazwisko i imię pracowników ochrony, 

 rozmieszczenie poszczególnych pracowników ochrony i czas 

wykonywania zadań, np.: 

- posterunek stały nr 1 (PS-1) – Korczyn Piot, w godz. 7 - 15, 

- posterunek stały nr 2 (PS-2) – Nur Hipolit, w godz. 15 – 7. 

   

Prowadzenie Dziennika zmiany należy do obowiązków dowód-

cy zmiany. 

 Dziennik wydarzeń
431

 (załącznik nr 6), dokumentujący zdarzenia 

jakie zaistniały w trakcie pełnienia służby (np.: kradzież, włamanie, 

zalanie, awaria sieci elektrycznej, pożar, wypadek przy pracy itp.), 

zawierający
432

: 

                                                           
430 § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie 

wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. z 1999 r. Nr 4 poz. 31 ze zm.). 
431 § 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. z 1999 r. Nr 4 

poz. 31 ze zm.). 
432 Por, Z. Borowicz, Dokumentacja działań ochronnych, [w:]  Ochrona fizyczna osób 

i mienia. II stopień Licencji oraz ochrona imprez masowych, J. Wojtal, M. 

Milewicz (red.), Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2011, s. 429;   J. Wojtal, M. 

Milewicz, Ochrona osób i mienia, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2008, s. 620 – 



 

OCHRONA OBIEKTÓW 

  

 

 

149 

 

 datę i godzinę oraz miejsce zaistniałego zdarzenia;  

 opis wydarzenia: 

o rodzaj i charakter wydarzenia (np. zalanie, kradzież, pożar), 

o rozmiary wydarzenia, 

o skutki wydarzenia, 

 dane personalne osób uczestniczących w wydarzeniu; 

 dane personalne pracowników ochrony, którzy podejmowali in-

terwencję; 

 dane personalne osób będących świadkami wydarzenia, 

 sposób przeprowadzenia interwencji. 

   Prowadzenie Dziennika wydarzeń należy do obowiązków dowód-

cy zmiany. 
    

Kolejnymi dokumentami, które winien sporządzić szef ochrony są: 

 Instrukcja współpracy z Policją, jednostkami ochrony przeciwpoża-

rowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi)
433

, która 

określa „sposób i zakres, np. wymiany informacji, podejmowania 

wspólnych działań zabezpieczających, kontrolnych, sprawdzają-

cych”
434

; 

 Instrukcja postępowania pracowników wewnętrznej służby ochro-

ny w przypadku napadu, włamania, pożaru, powodzi i awarii
435

, 

zawierająca „algorytmy postępowania pracowników ochrony 

w wyżej wymienionych sytuacjach. Sposób i zakres tego postępo-

wania musi odzwierciedlać specyfikę danego obiektu i uwzględ-

niać wiele czynników, np. rodzaj obiektu, jego strukturę i usytuo-

wanie, przyjętą w nim organizację pracy i ochrony, występujące 

dodatkowe zagrożenia”
436

; 

                                                                                                                               
621;  Z. T. Nowicki, Ochrona osób i mienia, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 1999, s. 

47 – 48; M. Enerlich, J. Wojtal, M. Milewicz (red.), Ochrona osób i mienia. 

Licencja II stopnia, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2000, s. 614; M. Enerlich, J. 

Wojtal, M. Milewicz (red.), Ochrona osób i mienia, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 

2003, s. 759 – 760; A. Wójcik (red.), Mechaniczne i elektroniczne systemy 

zabezpieczeń, Wydawnictwo VERLAG DASHOFER, Warszawa, wrzesień 2008, 

Tom I, Cz. 2,2,1.2, s. 2; W. Bejgier, B. Stanejko, Ochrona osób i mienia, 

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 203. 
433 § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie 

wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. z 1999 r. Nr 4 poz. 31 ze zm.). 
434  Z. Borowicz, Dokumentacja …, op. cit., s. 429. 
435  § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie 

wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. z 1999 r. Nr 4 poz. 31 ze zm.). 
436  Z. Borowicz, op. cit., s. 429. 
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 Dziennik szkolenia pracowników wewnętrznej służby ochrony
437

, 

zawierający takie dane jak „wykaz uczestników szkolenia, fre-

kwencja na zajęciach, data i godzina zajęć, metoda i treść zajęć, 

podpis prowadzącego zajęcia”
438

. 

    

Niezależnie od dokumentacji obligatoryjnej, jeżeli wymagają 

tego względy ochrony, może być prowadzona dokumentacja pomocni-

cza w postaci
439

: 

 Instrukcji kontroli ruchu osobowego i materiałowego; 

 Instrukcji konwojowania; 

 Instrukcji obsługi systemów i urządzeń sygnalizacji alarmowej. 

 Instrukcje powyższe sporządza szef ochrony. 

 

Warto zauważyć, że: „poza prowadzeniem dokumentacji obli-

gatoryjnej i fakultatywnej do zakresu działania szefa ochrony należy 

również dokonywanie okresowych pisemnych analiz i ocen stanu bez-

pieczeństwa jednostki"
440

. 

Należy także zauważyć, że „przepisy nic nie mówią na temat 

dokumentacji innych podmiotów realizujących zadania ochronne, czyli 

przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakreśie usług ochrony osób i mienia”
441

. 

Trudno nie zgodzić się ze Zdzisławem Borowiczem, że „doku-

mentacja określona dla wewnętrznych służb ochrony wydaje się nie-

zbędnym minimum odzwierciedlającym zadania realizowane w obiek-

cie i umożliwiającym właściwą organizację ochrony”
442

. Dziwnym 

zatem jest brak obowiązku ustawowego prowadzenia takiej lub podob-

nej dokumentacji przez koncesjonowanych przedsiębiorców prowadzą-

cych działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia.  Brak 

ten przedsiębiorcy rekompensują swobodnie albo przyjmowaną, bez 

większych zmian dokumentacją typową dla wewnętrznych służb 

ochrony albo dokumentacją zmodyfikowaną i dostosowaną do wła-

snych potrzeb. I tak na przykład Dziennik Zmiany funkcjonuje prze-

                                                           
437 § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MSWiA z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie 

wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. z 1999 r. Nr 4 poz. 31 ze zm.). 
438  Z. Borowicz, op. cit., s. 430. 
439  § 8 ust. 2 pkt 1 - 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie 

wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. z 1999 r. Nr 4 poz. 31 ze zm.). 
440  Z. Borowicz, op. cit., s. 430. 
441  Ibidem, s. 431. 
442  Ibidem. 
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ważnie jako Książka Służb i zawiera praktycznie te same informacje, 

co Dziennik Zmiany, ale wzbogacone o informacje z Dziennika Wyda-

rzeń i Tabeli służb. Zatem, pragmatycznie otrzymuje się jeden doku-

ment na zasadzie „3 w 1”. 

   Wracając jeszcze do obowiązkowej dokumentacji, której ob-

owiązek prowadzenia wynika tym razem z artykułu 39 ust. 2 ustawy z 

dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz z § 14 i § 15 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych 

uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji
443

. 

   W myśl powyższego rozporządzenia obejmuje się ewidencją 

broń i amunicję, będące w posiadaniu specjalistycznej uzbrojonej for-

macji ochronnej. Broń palna bojowa i gazowa w postaci pistoletów 

i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm, 

a także pistolety sygnałowe, pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm 

do 12 mm, strzelby gładkolufowe powtarzalne o kalibrze wagomiaro-

wym 12, karabinki o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm, paralizatory 

elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 

mA oraz amunicja o kalibrach odpowiadających poszczególnym rodza-

jom broni, stanowiące uzbrojenie specjalistycznej uzbrojonej formacji 

ochronnej podlegają ewidencjonowaniu w książce stanu uzbrojenia
444

 

(Załącznik nr 8). 

   W Książce stanu uzbrojenia poza wskazaniem przedsiębior-

cy, magazynu i pomieszczenia znajdują się również zapisy dotyczące: 

 daty zewidencjonowania; 

 rodzaju i marki broni;  

 serii i numeru broni;  

 roku produkcji broni; 

 kalibru broni;  

 ilości amunicji wg normatywu
445

;  

                                                           
443  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych 

formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni 

i amunicji (Dz. U. z 2011 r. Nr 245 poz. 1462 ze zm.). 
444 § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych 

formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni 

i amunicji (Dz. U. z 2011 r. Nr 245 poz. 1462 ze zm.). 
445 Za normatyw amunicji na jeden pistolet, pistolet maszynowy oraz karabinek 

przyjmuje się ilość amunicji do pełnego załadowania czterech magazynków odpo-
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 liczby magazynków;  

 dodatkowego wyposażenia broni;  

 podstawy nabycia broni;  

 miejsca (adresu), do którego przekazano broń;  

 ewentualnych uwag. 

 

Minister dopuścił dokonywanie zapisów w książce stanu uzbro-

jenia uwzględniających podział broni według jej rodzajów
446

. 

Książkę stanu uzbrojenia przechowuje się w magazynie bro-

ni
447

, a kopie dowodów nabycia broni i amunicji przechowuje się 

w siedzibie przedsiębiorcy
448

. 

                                                                                                                               
wiednio pistoletu, pistoletu maszynowego albo karabinka, na jeden rewolwer lub 

jedną strzelbę gładkolufową powtarzalną przyjmuje się 24 sztuki amunicji, na jeden 

pistolet sygnałowy przyjmuje się 12 sztuk amunicji (na podstawie: § 6 ust. 2 - 4 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 paździer-

nika 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji 

ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji 

(Dz. U.           z 2011 r. Nr 245 poz. 1462 ze zm.)). 
446 § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych 

formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni 

i amunicji (Dz. U. z 2011 r. Nr 245 poz. 1462 ze zm.). 
447  Magazyn broni jest to oddzielne pomieszczenie w budynku murowanym, w miarę 

możliwości na piętrze, którego usytuowanie utrudnia możliwość włamania, wypo-

sażone w podręczny sprzęt gaśniczy, posiadające specjalne zabezpieczenie, 

w szczególności:  

a. drzwi spełniające co najmniej wymagania, o których mowa w Polskiej Nor-

mie PN-90/B-92270, oraz  zamknięte i zaplombowane lub zaopatrzone w inny 

wskaźnik sygnalizujący wejście osób nieuprawnionych podczas nieobecności osoby 

sprawującej nadzór nad przechowywaniem oraz ewidencjonowaniem broni i amu-

nicji, 

b. okna osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek 10 mm x 10 mm, o średnicy 

drutu 2,5 mm, oraz zamocowaną na stałe w murze kratą wykonaną z prętów stalo-

wych o średnicy nie mniejszej od 12 mm lub z płaskowników stalowych o wymia-

rach nie mniejszych niż 8 mm x 30 mm; odstęp między prętami w kracie nie powi-

nien przekraczać wymiarów 120 mm x 120 mm, a płaskowników 80 mm w pozio-

mie i 240 mm w pionie, albo bez możliwości ich otwierania, z trwale zamocowa-

nymi szybami ochronnymi kuloodpornymi albo szybami o zwiększonej odporności 

na włamanie, co najmniej w klasie P-4, 

c. zabezpieczenie systemem sygnalizacji włamania i napadu z transmisją sygna-

łu alarmu do uzbrojonego stanowiska interwencyjnego, pełniącego całodobowy dy-

żur. Pomieszczenie niewyposażone w tę sygnalizację obejmuje się całodobową 

uzbrojoną ochroną. 
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Jeżeli broń i amunicja stanowiące uzbrojenie specjalistycznej 

uzbrojonej formacji ochronnej znajdują się w kilku magazynach broni 

lub pomieszczeniach
449

 poza magazynem broni (np. pomieszczeniach 

wartowni/portierni na terenie chronionego obiektu), to w każdym z tych 

magazynów i pomieszczeń prowadzi się odrębną Książkę stanu uzbro-

jenia, a w siedzibie przedsiębiorcy – zbiorczą Książkę stanu uzbroje-

nia
450

. 

Wydawanie broni i amunicji na czas wykonywania zadań 

ochrony i przyjmowanie ich po zakończeniu wykonywania tych zadań 

podlega rejestracji w Książce wydania – przyjęcia  broni i amunicji
451

 

(załącznik nr 9). W książce tej dokonuje się następujących zapisów 

związanych z wydaniem i przyjęciem broni: 

 data;  

 godzina dokonywania czynności; 

 rodzaj i kaliber broni; 

 rok produkcji broni; 

 nr i seria broni; 

 seria i nr świadectwa broni;  

 ilość magazynków i amunicji; 

                                                                                                                               
   Dopuszcza się w magazynie broni drzwi obite blachą stalową o grubości powyżej 

2 mm, posiadające blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcie co najmniej na 

dwa zamki w klasie „7” wg PN-EN 12209 i zasuwę drzwiową zamykaną na kłódkę 

co najmniej w klasie „5” wg PN-EN 12320. (Źródło: § 11 rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie za-

sad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków 

przechowywania oraz ewidencjonowania broni   i amunicj (Dz. U. z 2011 r. nr 245 

poz. 1462 ze zm.)). 
448  § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych 

formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni 

i amunicji (Dz. U. z 2011 r. nr 245 poz. 1462 ze zm). 
449  § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych 

formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni 

i amunicji (Dz. U. z 2011 r. nr 245 poz. 1462 ze zm.). 
450  § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych 

formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni 

i amunicji (Dz. U. z 2011 r. nr 245 poz. 1462 ze zm.). 
451 § 15 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

października 2011 r.w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych 

formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni 

i amunicji (Dz. U. z 2011 r. Nr 245 poz. 1462 ze zm.). 
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 nazwisko, imię i podpis kwalifikowanego pracownika ochrony fi-

zycznej odpowiedzialnego za wydawanie broni i amunicji; 

 nazwisko, imię i podpis przyjmującego;  

 data i godzina zdania;  

 nazwisko, imię i podpis zdającego;  

 nazwisko, imię i podpis kwalifikowanego pracownika ochrony fi-

zycznej odpowiedzialnego za przyjmowanie broni i amunicji. 

    

Pamiętać należy, że poszczególne karty dokumentacji (Książka 

stanu uzbrojenia, Książka wydania – przyjęcia broni i amunicji), są 

kolejno numerowane i przeszyte, a całość jest pieczętowana pieczęcią 

przedsiębiorcy
452

. Dokumentację tą przechowuje się przez okres 5 lat 

od dokonania ostatniego wpisu
453

.   

Do prowadzenia książki stanu uzbrojenia oraz książki wydawa-

nia broni i amunicji, upoważniona jest pisemnie osoba, wyznaczona 

przez przedsiębiorcę (firma ochrony) lub szefa ochrony (w przypadku 

wewnętrznych służb ochrony), spośród pracowników ochrony fizycznej 

wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 

i posiadająca  legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fi-

zycznej oraz legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni
454

. 

Ta sama osoba odpowiedzialna jest za przechowywanie broni i amuni-

cji oraz za jej wydawanie i przyjmowanie, a także zarządzanie magazy-

nem broni
455

. 

Ewidencja broni i amunicji jest ostatnim, z przewidzianych 

ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz stosow-

nymi aktami wykonawczymi do tej ustawy, rodzajem obligatoryjnie 

prowadzonej dokumentacji. Pozostałe rodzaje dokumentacji, prowa-

                                                           
452 § 16 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

października 2011 r.w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych 

formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni 

i amunicji (Dz. U. z 2011 r. Nr 245 poz. 1462 ze zm.). 
453 § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

października 2011 r.w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych 

formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni 

i amunicji (Dz. U. z 2011 r. Nr 245 poz. 1462 ze zm.). 
454 § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

października 2011 r.w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych 

formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni 

i amunicji (Dz. U. z 2011 r. Nr 245 poz. 1462 ze zm.). 
455 Ibidem. 
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dzonej czy to przez wewnętrzne służby ochrony czy też  przedsiębior-

ców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie usług ochrony fizycznej osób i mienia, są  prowadzone 

wyłącznie na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących 

u danego przedsiębiorcy czy też wynikających ze specyfiki al-

bo przepisów (regulaminów, zarządzeń) obowiązujących na terenie 

chronionego obiektu. Często spotykanym rodzajem takiej dokumentacji 

są, np.: 

 ewidencja wejść i wyjść pracowników obiektu, 

 ewidencja pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z obiektu, 

 ewidencja wydanych przepustek jednorazowych, 

 ewidencja przesyłek i korespondencji, 

 ewidencja gospodarki kluczami, 

 ewidencja rozmów telefonicznych pracowników ochrony, 

 ewidencja osób pozostających w obiekcie poza godzinami pracy 

obiektu, 

 inna wg osobnych wymagań.  

 

Praktycznie, do każdej z tych ewidencji istnieje też instrukcja, 

np. instrukcja kontroli ruchu materiałowego i osobowego, instrukcja 

systemu przepustowego, instrukcja gospodarki kluczami, itd. 

Osobną kwestią jest dokumentacja wynikająca z projektowania, 

instalowania, eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń zabezpieczeń 

technicznych. 

Pamiętać należy, że w fazie projektowania „instalacje syste-

mów zabezpieczeń powinny być uwidocznione na rzutach i przekrojach 

pionowych obiektu co najmniej w formie odpowiednich schematów. 

Część rysunkowa projektu powinna być zaopatrzona w niezbędne 

oznaczenia graficzne umożliwiające jednoznaczne odczytanie informa-

cji w nim zawartych”
456

. 

Realizując proces projektowania, trzeba pamiętać, że projekt 

techniczny elektronicznego systemu zabezpieczeń powinien               

zawierać
457

:  

 przedmiot opracowania; 

 podstawę opracowania: 

 zakres opracowania, 

 zleceniodawca, 

                                                           
456 A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom III, Cz. 8,11, s. 1. 
457 Ibidem. 
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 wykonawca; 

 opis projektu instalacji systemu alarmowego: 

 analiza zagrożeń – podział na strefy dozorowe, 

 opis systemu zabezpieczeń 

-  struktura – schemat, tablica połączeń, 

-  zasilanie, 

-  okablowanie – schemat, tablica połączeń, 

- układ urządzeń w pomieszczeniu ochrony i pomieszczeni       

technicznym; 

 wykonawstwo i odbiór systemu: 

 wykonawstwo, 

 odbiór techniczny instalacji; 

 uwagi końcowe; 

 normy i dokumenty związane, 

 rysunki: 

 wykaz oznaczeń, 

 schematy blokowe, 

 plan instalacji, 

 plan rozmieszczenia urządzeń w pomieszczeniu ochrony i tech-

nicznym; 

 zestaw kart katalogowych i opisów urządzeń. 

    

Ważnym jest aby instalowanie systemów zabezpieczeń tech-

nicznych odbywało się zgodnie z Prawem budowlanym, wobec czego 

dokumentem, który będzie prowadzony na tym etapie jest Dziennik 

budowy. Na etapie układania różnego rodzaju instalacji, które ulegają 

zakryciu (np. kablowe instalacje podtynkowe) sporządza się protokoły 

odbioru częściowego. Zakończenie prac instalacyjnych potwierdza się 

w protokole odbioru końcowego.  

„Często praktykuje się, zwłaszcza w odniesieniu do rozległych, 

dużych obiektów, tzw. próbę eksploatacyjną systemu, poprzedzającą 

odbiór końcowy”
458

.  

   Protokół odbioru końcowego (Załącznik nr 9) zawiera takie 

elementy składowe, jak: 

 datę i miejsce sporządzenia; 

 skład komisji odbioru: 

 ze strony inwestora, 

                                                           
458 Ibidem, s. 2. 
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 ze strony wykonawcy, 

 przedmiot odbioru 

 rodzaj systemu, 

 miejsce zainstalowania (adres obiektu i ewentualna dokładna 

lokalizacja systemu, np. rodzaj i przeznaczenie pomieszczeń), 

 dokumentacja powykonawcza, 

 stwierdzenie zastanego stanu faktycznego 

 kompletność (lub jej brak) dokumentacji technicznej, 

 zgodność wykonanego systemu z dokumentacją techniczną 

i specyfikacją urządzeń, 

 zgodność montażu urządzeń z zaleceniami producentów, obo-

wiązującymi normami oraz wymogami sztuki, 

 poprawność (lub jej brak) działania systemu na podstawie 

przeprowadzonych prób, 

 zauważone wady/usterki (ich opis); 

 zobowiązanie się wykonawcy do usunięcia ewentualnych usterek; 

 oświadczenie inwestora o przejęciu systemu do użytkowania (wraz 

ze stwierdzonymi wadami lub po ich usunięciu); 

 uwagi; 

 podpisy 

 inwestora 

 wykonawcy. 

 

Po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego wykonawca 

powinien złożyć u inwestora zaktualizowaną dokumentację techniczną 

stanowiącą dokumentację powykonawczą, na której będą naniesione 

wszelkie zmiany zaistniałe w procesie realizacji systemu zabezpiecze-

nia technicznego obiekt. Wraz z przekazaniem protokołu odbioru koń-

cowego inwestorowi, profesjonalny i uczciwy wykonawca przekazuje 

mu także poświadczenie (Deklarację Zgodności z PN), że zainstalowa-

ny system spełnia wymagania Polskich Norm. Deklaracja taka nie jest 

dokumentem bezwzględnie wymaganym ale świadczy o pełny profe-

sjonalizmie wykonawcy i braniu przez niego odpowiedzialności za 

jakość wykonanego zabezpieczenia technicznego. Ponadto dokumen-

tem przekazywanym wraz z protokołem odbioru końcowego jest do-

kument określający warunki gwarancji. Po zakończeniu procesu inwe-

stycyjnego należy przeszkolić osoby obsługujące system oraz admini-

stratora systemu. Po zakończeniu szkolenia sporządzić należy protokół 

szkolenia z zakresu obsługi systemu alarmowego. 
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W trakcie normalnej eksploatacji systemu prowadzić należy re-

jestr zdarzeń, konserwacji, obsługi awaryjnej i okresowego wyłączenia 

(Załącznik nr 10), „zawierający datę każdej wizyty instalatora/osoby 

serwisującej system, wykryte uszkodzenia uraz podjęte działania. Po-

nadto należy w nim rejestrować każdy wywołany alarm wraz ze szcze-

gółami  o podjętym działaniu oraz jeśli to możliwe, przyczynę. Należy 

wykonać oddzielny zapis każdego czasowego wyłączenia systemu na 

okres konserwacji. Powinien istnieć zapis daty i czasu odbioru każdego 

wezwania awaryjnego wraz z datą i czasem trwania niezbędnego dzia-

łania”
459

. Ponadto „każdy system alarmowy powinien mieć zapis okre-

sowego wyłączenia go lub jakiejkolwiek jego części. Powinna być wy-

kazana każda czujka lub inne wyposażenie, które nie działa w jakim-

kolwiek okresie. Powinien być podany powód wyłączenia oraz data 

ponownego włączenia”
460

. 

Wracając jeszcze na moment do fizycznej ochrony obiektu 

warto nadmienić, że na przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na pro-

wadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, 

spoczywa obowiązek prowadzenia: 

 aktualnego wykazu zatrudnionych pracowników, zawierającego 

„imię i nazwisko pracownika ochrony, datę i miejsce urodzenia, 

adres miejsca zamieszkania lub pobytu czasowego, serię i numer 

dowodu osobistego oraz numer ewidencyjny PESEL”
461

, a w przy-

padku jego nienadania osobie posiadającej obywatelstwo innego 

państwa, serię i numer paszportu  lub innego dokumentu potwier-

dzającego tożsamość, datę wpisu na listę kwalifikowanych pra-

cowników ochrony fizycznej lub pracowników zabezpieczenia 

technicznego oraz określenie organu, który dokonał wpisu
462

, 

„numer pozwolenia na broń lub potwierdzenie dostępu do broni na 

okaziciela, datę zawarcia z pracownikiem ochrony umowy o pracę 

lub umowy zlecenia oraz datę jej rozwiązania”
463

, daty szkoleń 

i kursów, o których mowa w art. 26 ust. 7 pkt 3–7 i art. 38b ust. 

1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. 

                                                           
459  Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom IV, Cz. 9,2,1.3, s. 22 – 23. 
460  Ibidem, s. 23. 
461  T. Aleksandrowicz, Ustawa …, op. cit., s. 115. 
462  Zob. art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1099). 
463  T. Aleksandrowicz, Ustawa …, op. cit., s. 115. 
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U. z 2014 r. poz. 1099) oraz daty weryfikacji karalności pracowni-

ków ochrony
464

; 

 rejestru zawartych umów, który „powinien zawierać numer umo-

wy, określenie rodzaju umowy oraz jej przedmiotu, datę zawarcia 

i rozwiązania umowy, oznaczenie stron umowy”
465

; 

 księgi realizacji umowy, zawierającej „numer umowy; datę rozpo-

częcia i zakończenia usługi; miejsce wykonywania usługi; formę 

wykonywanej usługi określoną zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia; imiona i nazwiska pra-

cowników ochrony wykonujących usługę; imiona i nazwiska pra-

cowników ochrony sprawujących nadzór nad pracownikami, 

o których mowa w pkt 5; ilość i rodzaj broni palnej przydzielonej 

pracownikom ochrony do wykonania usługi; ilość i rodzaj środ-

ków przymusu bezpośredniego przydzielonych pracownikom 

ochrony do wykonania usługi”
466

 oraz „ewidencję notatek doty-

czących użycia lub wykorzystania przez pracowników ochrony 

środka przymusu bezpośredniego i broni palnej, sporządzonych 

w trakcie realizacji tej umowy”
467

; 

 „ewidencji legitymacji pracownika ochrony fizycznej, legitymacji 

kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej i legitymacji kwa-

lifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego”
468

. 

    
Na zakończenie rozdziału warto przypomnieć zasady sporzą-

dzania wszelkich dokumentów. „Praktyka dowodzi, że dokumenty spo-

rządzane przez pracowników ochrony obiektów nie zawsze można 

uznać za zadowalające. Zawodzą zarówno pod względem merytorycz-

nym, jak  i formalnym. Razi przede wszystkim ich nieczytelność i brak 

sensu”
469

. Aby tego uniknąć wystaczy tylko trzymać się kilku (dziesię-

ciu) podstawowych zasad redagowania dokumentów. 

                                                           
464  Zob. art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1099). 
465  W. Kotowski, Ochrona …, op. cit., s. 202. 
466  § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. 

w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony 

osób i mienia (Dz. U. z 2013 r. poz. 1739), zob. też: ibidem, s. 202 – 203. 
467  § 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 

2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług 

ochrony osób i mienia (Dz. U. z 2013 r. poz. 1739). 
468  Zob. art.20 ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1099). 
469  S. Kozdrowski, op. cit., s. 132. 
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Pierwszą z tych zasad jest zasada bezpośredniości, mówiąca, 

że wszelkie dokumenty winno się sporządzać niezwłocznie, aby upływ 

czasu nie zatarł śladów w pamięci. Przyjmuje się, że notatka powinna 

być sporządzona tego samego dnia lub w dniu następnym, w czym 

będzie pomocny Notatnik Pracownika Ochrony w którym „na gorąco” 

zapisano najważniejsze informacje, dotyczące zdarzenia lub podjętych 

przez pracowników ochrony czynności. 

Drugą zasadą jest zasada komunikatywności, mówiąca, że każ-

dy dokument powinien zostać sporządzony w taki sposób aby nawet 

osoba druga czytająca go mogła się zorientować o co  w nim chodzi. 

Trzecia zasada to zasada zwięzłości opisu, mówiąca, że: „treść 

zasadnicza dokumentu musi wyczerpująco opisywać dany problem, 

przy czym redakcja tekstu powinna być syntetyczna, zwięzła i rzeczo-

wa”
470

, bez rozwlekłego opisywania zbędnych faktów i przypuszczeń. 

Czwartą zasadą, wynikającą niejako z zasady trzeciej, jest za-

sada stosowania odpowiednich form gramatycznych, mówiąca, że zda-

nia winny być formułowane w sposób prosty, konkretny i jednoznacz-

ny, bez błędów gramatycznych i ortograficznych. 

Zasadą piątą jest zasada dokładności, mówiąca, że „każdy do-

kument powinien być sporządzony wiarygodnie i szczegółowo”
471

 

w zakresie istotnym dla opisywanej sprawy. 

Kolejną, już szóstą zasadą, jest zasada obiektywizmu, mówiąca, 

że opisując daną sytuację należy trzymać się faktów, bez subiektyw-

nych odczuć i spostrzeżeń mogących wypatrzyć rzeczywisty obraz 

sytuacji. 

Zasada zgodności dokumentacyjnej, jest siódmą zasadą stoso-

waną w dokumentowaniu działań ochronnych, mówiącą, że należy 

unikać sprzeczności i przekłamań w opisach tego samego zdarzenia 

(sytuacji) w różnych dokumentach. 

Ósmą zasadą jest zasada stosowania zrozumiałego słownictwa, 

mówiąca, że w opisie zdarzeń, sytuacji, zjawisk powinno uzywać się 

czystej polszczyzny, określenia powinny być powszechnie zrozumiałe 

i używane współcześnie, bez naleciałości gwarowych i zwrotów cha-

rakterystycznych i zrozumiałych wyłącznie dla subkultur. 

Przedostatnią, dziewiątą już zasadą, jest zasada systematyczno-

ści, mówiąca, że opis powinien być sporządzany w odpowiedniej kolej-

ności, z zachowaniem chronologii zdarzeń. 

                                                           
470 Ibidem, s. 133. 
471 Ibidem. 
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Ostatnią wreszcie zasadą jest zasada zgodności z prawdą, mó-

wiącą, że dokumenty związane z ochroną obiektów winny być wiary-

godne, bez przekłamań, fikcji i „półprawd”, gdyż mogą stanowić istot-

ne rzeczowe środki dowodowe w procesie sądowym. 

 

PYTANIA KONTROLNE: 

1. Wymień rodzaje dokumentacji ochronnej. 

2. Jakie informacje powinna zawierać notatka z użycia, przez pra-

cownika ochrony fizycznej, środków przymusu bezpośredniego? 

3. Jakie informacje powinna zawierać notatka z użycia, przez pra-

cownika ochrony fizycznej, broni palnej? 

4. Jaką dokumentację obowiązkowo (wynikającą z ustawy i rozporzą-

dzeń) prowadzi wewnętrzna służba ochrony? 

5. Jaką dokumentację w zakresie ochrony obiektu, prowadzą zwycza-

jowo przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesję na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia?   

6. Wymień zasady sporządzania wszelkich dokumentów. 
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ROZDZIAŁ 6 

Technika w ochronie obiektów 

 

 

 

Ustawodawca uchwalając ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 

osób i mienia „w istotny sposób zmienił dotychczas obowiązujące 

oraz wprowadził nowe normy prawne, stanowiąc między innymi, że 

ochrona mienia (w tym obiektów, obszarów i urządzeń)  realizowana 

jest w formie bezpośredniej ochrony fizycznej”
472

 oraz zabezpieczenia 

technicznego polegającego na
473

:     

 montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sy-

gnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploa-

tacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,  

 montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia 

oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwie-

raniu w miejscach zainstalowania. 

    

W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 

osób i mienia, obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla 

obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicz-

nego i innych ważnych interesów państwa podlegają obowiązkowej 

ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpo-

                                                           
472  Por. D. Kowalski, Ochrona …, op. cit., s. 381. 
473  Art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 
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wiednie zabezpieczenie techniczne
474

. Pojęcie „zabezpieczenie tech-

niczne” niekiedy jest zastępowane pojęciem „techniczne środki ochrony 

mienia”. To drugie pojęcie definiowane jest jako „zespół urządzeń 

                                                           
474  Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 
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technicznych utrudniających dostęp osób niepowołanych do 

ochranianego mienia lub sygnalizujących stan zagrożenia tego mie-

nia”
475

. 

Rodzaj zabezpieczeń technicznych użytych do ochrony (zabez-

pieczenia) technicznej obiektu winien być dobrany optymalnie do ro-

dzaju i stopnia zagrożeń obiektu oraz winien zostać zapisany w planie 

ochrony obiektu.  

Aby wyżej wymienione warunki zostały spełnione ustawodaw-

ca zapisał w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

warunek, że „podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług 

ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji, określającej zakres 

i formy prowadzenia tych usług”
476

. Zapis ten dotyczy jednak tylko 

obiektów, które zostały ujęte w ewidencji obszarów, obiektów i urzą-

dzeń podlegających obowiązkowej ochronie. W przypadku obiektów 

nie podlegających obowiązkowej ochronie nie jest wymagana koncesja 

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zabezpieczenia 

technicznego
477

, polegającego na
478

:  

 montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sy-

gnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploa-

tacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,  

 montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia 

oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwie-

raniu w miejscach zainstalowania.   

    

„W odniesieniu do usług związanych z zabezpieczeniami tech-

nicznymi ustawa nakłada obowiązek posiadania przez wszystkich pra-

cowników odpowiedniej licencji
479

. W grupie pracowników zabezpie-

czenia technicznego obowiązek posiadania licencji pierwszego stop-

                                                           
475  W. Seruga, Techniczne środki w ochronie mienia [w:] Vademecum agenta ochrony 

i detektywa, C. Grzeszyk (red.), Wydawnictwo CRIMEN, Warszawa 1996, s. 483. 
476  Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 
477  Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 
478  Art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, (Dz. U. 

z 2014 poz. 1099). 
479 Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących 

wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz.829) z dniem 1 stycznia 

2014 r., licencja pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz 

licencja pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego i drugiego stopnia 

zostały zastąpione wpisem na listę kwalifikowanych pracowników, odpowiednio, 

ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego. 
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nia
480

 obejmuje wszystkich pracowników wykonujących usługi zabez-

pieczenia technicznego bez względu na obiekt lub obszar wykonywania 

tych usług […]”
481

.  

Ustawodawca w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia, zastrzegł między innymi, że wyko-

nywanie czynności zabezpieczenia technicznego, polegającego na: 

a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnali-

zujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, kon-

serwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania, b) montażu urzą-

dzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, 

konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainsta-

lowania wymaga wpisu na listę pracownika zabezpieczenia techniczne-

go. W tym samym miejscu zastrzegł, że oprócz wykonywania czynno-

ści, o których mowa powyżej wpis na listę kwalifikowanych pracowni-

ków zabezpieczenia technicznego uprawnia także do opracowywania 

planu ochrony w zakresie określonym w art. 3 pkt 2, czyli projektów 

zabezpieczenia technicznego, a także do organizowania i kierowania 

zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego
482

. 

„W ślad za ustawą
483

, środki zabezpieczenia technicznego 

można podzielić na dwie podstawowe grupy: 

 elektroniczne urządzenia, systemy alarmowe i systemy sygnaliza-

cji zagrożeń, 

 urządzenia i środki mechanicznego zabezpieczenia. 

 

Główną zaletą tego podziału jest fakt, że został on dokonany przez 

ustawę, ale wyraźnie prostota podziału nie idzie w parze z jego kom-

pletnością. Przyjmując jako kryterium rodzaj konstrukcji, można doko-

nać podziału na: 

                                                           
480 Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących 

wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz.829), z dniem 1 stycznia 

2014 r., licencja pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia 

zastąpiona została wpisem na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia 

technicznego. 
481  A. Dwornicki, S. Poważyński, Techniczne środki zabezpieczenia mienia, 

[w:] Ochrona osób i mienia. Vademecum, D. Kowalski (red.), Wydawnictwo 

Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony O’CHIKARA, Lublin 

1999, s. 382. 
482  Por. art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, (Dz. 

U. z 2014 poz. 1099). 
483  Art. 3 ust. 2 lit. a i b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, 

(Dz. U. z 2014 poz. 1099). 
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 przegrody budowlane
484

, 

 mechaniczne urządzenia zabezpieczające
485

, 

 elektroniczne urządzenia zabezpieczające”
486

. 

    

„Do przegród budowlanych zaliczamy: ściany i stropy – głow-

nie dotyczy to obiektów specjalnych (np. skarbców, magazynów 

oraz innych obiektów i pomieszczeń), drzwi stalowe pełne, kratowe, 

drewniane obite blachą, kraty stałe i ruchome, okiennice i szyby spe-

cjalne zabezpieczające otwory okienne, świetliki dachowe, wywietrzni-

ki i włazy”
487

.  Janusz Wojtal, Marian Milewicz, mówiąc o przegrodach 

budowlanych nazywają je zabezpieczeniami budowlanymi i definiują 

jako „rodzaj zabezpieczenia technicznego mającego za zadanie ochronę 

obiektu i przechowywanych w nim wartości. Stanowią one mechanicz-

ną przeszkodę, której pokonanie jest możliwe przy użyciu siły fizycz-

nej, z pozostawieniem jej śladów”
488

. Przegrody budowlane są środka-

mi zabezpieczenia technicznego ogólnie stosowanymi.  

Nieco inaczej wygląda sprawa z mechanicznymi urządzeniami 

zabezpieczającymi, których zastosowanie jest już bardziej specjali-

styczne. Stosuje się je głownie do zabezpieczenia przechowywania 

mienia. Do tego rodzaju zabezpieczeń istotnych w ochronie obiektów 

zaliczamy:  

 drzwi skarbców i pokoi skarbcowych,  

 zamki i okucia otworów budowlanych oraz inne środki zabezpiecza-

jące, jak kraty stalowe stałe i składane, żaluzje, rolety przeciwwła-

maniowe itp.
489

, 

 same „pomieszczenia o przeznaczeniu specjalnym”
490

 stanowiące 

„wydzieloną część budynku o określonej klasie odporności na wła-

manie […]”
491

. 

                                                           
484  Przegroda budowlana to techniczny środek ochrony mienia utrudniający dostęp 

osobie niepowołanej do chronionego mienia, stanowiący element konstrukcyjny 

obiektu (źródło: W. Seruga, Techniczne środki…, op. cit., s. 483). 
485  Mechaniczne urządzenia zabezpieczające to dodatkowe środki ochrony utrudnia-

jące dostęp osobie niepowołanej do ochranianego mienia 
486  J. Wojtal, M. Milewicz (red.), Ochrona fizyczna…, op. cit., s. 243. 
487  W. Seruga, Techniczne środki…, op. cit., s. 483 – 484. 
488  J. Wojtal, M. Milewicz (red.), Ochrona fizyczna…, op. cit., s. 244. 
489  Ibidem, s. 245. 
490 Do pomieszczeń o przeznaczeniu specjalnym autorzy zaliczają nie tylko 

pomieszczenia służące do przechowywania wartości pieniężnych (Zob. J. Wojtal, 

M. Milewicz (red.), Ochrona fizyczna…, op. cit., s. 245), ale także tzw. 
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Jak trafnie zauważył to Stefan Jerzy Siudalski
492

, a za nim Ja-

nusz Wojtal i Marian Milewicz, podstawowym zadaniem zabezpieczeń 

mechanicznych jest
493

: 

 wyraźne i jednoznaczne określenie granizcy dostępności dla osób 

nieuprawnionych, 

 ograniczenie liczby osób, które będą w stanie pokonać zabezpiecze-

nie, np. z powodu braku umiejętności lub narzędzia, 

 wydłużenie czasu uzyskania dostępu do chronionego miejsca dla 

osób nieuprawnionych wyposażonych w narzędzia. 

    

Nie  można się też z nimi nie zgodzić, że „podstawowym czyn-

nikiem dla skuteczności zabezpieczeń jest czas, jaki upływa między 

aktem przestępstwa a interwencją”
494

 oraz, że „zabezpieczenia mecha-

niczne pełnią rolę „opóźniacza” dla działań przestępcy”
495

. 

Ostatnim, wyszczególnionym wcześniej, rodzajem zabezpie-

czeń z punktu widzenia konstrukcji jako kryterium podziału są elektro-

niczne urządzenia zabezpieczające, które można podzielić na: 

 systemy sygnalizacji zagrożeń stanowiące „zespół środków tech-

nicznych i zasad taktycznych mających na celu zapewnienie stanu 

bezpieczeństwa określonego obiektu w przestrzeni i zachowanie je-

go substancji”
496

, 

 systemy o charakterze specjalnym będące systemami wykorzysty-

wanymi przede wszystkim przez wyspecjalizowane służby pań-

stwowe, „ich cechą są indywidualne rozwiązania opierające się na 

najnowszych zdobyczach techniki”
497

. 

 

                                                                                                                               
pomieszczenia (miejsca) bezpieczne, do których w razie powstania zagrożenia 

bezpośrednim, fizycznym zamachem można ewakuować osobę ochranianą 

(Zob. J. Kaczyński, Taktyka działań ochronnych. Ochrona osób, Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009, s. 87). 
491  J. Wojtal, M. Milewicz (red.), Ochrona fizyczna…, op. cit., s. 245. 
492 S. J. Siudalski, Techniczne środki ochrony, Policealna Szkoła Detektywów 

i Pracowników Ochrony „O’CHIKARA”, Lublin 2006, s. 7. 
493  J. Wojtal, M. Milewicz (red.), Ochrona fizyczna…, op. cit., s. 245. 
494  S. J. Siudalski, Techniczne środki …, op. cit., s. 7, a także: ibidem. 
495  Ibidem. 
496  B. Tatarowski, Elektroniczne systemy sygnalizacji zagrożeń, [w:] Ochrona osób 

i mienia. Vademecum, D. Kowalski (red.), Wydawnictwo Policealnej Szkoły 

Detektywów i Pracowników Ochrony O’CHIKARA, Lublin 1999, s. 491. 
497  A. Palczewski, W. Stach, Ochrona…, op. cit., s. 200. 
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Andrzej Palczewski i Wiesław Stach dzielą zabezpieczenia 

elektroniczne na następujące systemy
498

: 

 sygnalizacji włamania i napadu, 

 monitoringu alarmów, 

 kontroli dostępu, 

 sygnalizacji pożarowej, 

 telewizji użytkowej, 

 o charakterze specjalnym. 

 

Nieco inne spojrzenie na systemy zabezpieczeń technicznych 

zwane systemami ochrony technicznej zaprezentowane zostało przez 

zespół autorów pod redakcją Andrzeja Wójcika. Stwierdzają oni, 

że „ochrona obiektu może być realizowana różnymi środkami tech-

nicznymi”
499

. Zabezpieczenia budowlane, mechaniczne i elektroniczne 

to według wyżej wymienionych systemy wchodzące w skład systemów 

alarmowych i sygnalizacji zagrożeń
500

.  

Systemy ochrony technicznej można ogólnie podzielić na
501

: 

 budowlane systemy ochrony; 

 systemy ochrony mechanicznej i elektromechanicznej; 

 system ochrony elektronicznej, do których dołączono w ramach 

integracji systemów alarmowych, inne systemy sygnalizacji zagro-

żeń, których powstanie wynikało z rozwoju cywilizacyjnego oraz in-

frastruktury architektoniczno-budowlanej (np. ewakuacyjne i anty-

panikowe czy wykrywania gazów trujących lub substancji wybu-

chowych); 

 techniczne systemy działań prewencyjnych lub wczesnego likwido-

wania zagrożeń, będące przede wszystkim systemami neutralizacji 

niebezpieczeństw za pomocą, tzw. automatyki zagrożeń, np. syste-

my oddymiania i wentylacyjne, gaszenia, blokowania mechaniczne-

go wejść, regulacji parametrów technicznych obiektu (np. tempera-

tury, wilgoci, oświetlenia, itd.); 

 systemy transmisji i monitoringu, będące w sensie organizacyjnym, 

szczególnie dla firm zajmujących się zawodowo ochroną mienia, 

                                                           
498  Por. ibidem, s. 197. 
499  A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom III, Cz. 7.1,1.1., s. 1. 
500  Por. ibidem.  
501  Por. ibidem. 
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wyodrębnionymi w klasyfikacji, natomiast w sensie technicznym 

zaliczane są do systemów elektronicznych; 

 zintegrowane systemy alarmowe i zarządzania automatyką budyn-

ków. 

   

Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że Zbigniew Tomasz Nowicki 

mówiąc o wyżej wymienionych systemach nazywa je stosownie archi-

tektoniczno-budowlanymi, mechanicznymi i elektronicznymi środkami 

neutralizacji zagrożeń
502

.  

Według wyżej wymienionego autora, konieczne jest aby środki 

neutralizacji zagrożeń, spełniały w szczególności następujące funk-

cje
503

: 

 opóźniające dostęp sprawcy do dóbr chronionych (np. solidna kon-

strukcja obiektu), 

 ograniczające możliwość swobodnego poruszania suię sprawcy 

w obiekcie (np. zamknięcia wewnętrznych pomieszczeń), 

 udaremniające lub ograniczające możliwość realizacji przez sprawcę 

zamiaru dokonania zamachu (np. skarbiec, liczne skrytki depozyto-

we), 

 rozpoznające przyczyny oraz sygnalizujące fakty naruszenia strefy 

chronionej przez sprawcę zamachu przestępczego, 

 opracowujące sygnały alarmu oraz ostrzegające osoby i instytucje, 

które są odpowiedzialne za zajmowanie się ochroną obiektu i za po-

dejmowanie odpowiednich działań. 

    

Należy zatem uznać, że bezpieczeństwo obiektu, „czyli sku-

teczność środków neutralizacji zagrożeń przestępczych będzie zapew-

nione w przypadku, kiedy czas niezbędny dla podjęcia działań mają-

cych na celu bezpośrednie odparcie zamachu oraz ujęcie sprawcy na 

gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu będzie krótszy lub rów-

ny sumie czasów niezbędnych dla: 

 pokonywania przez sprawcę zabezpieczeń budowlano-

mechanicznych, 

 rozpoznania przyczyny i sygnalizowania faktu naruszenia strefy 

chronionej, 

                                                           
502  Por. Z. T. Nowicki, Alarm o przestępstwie, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 1997, 

s. 30 – 33. 
503  Por. ibidem., s. 34. 
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 przekazywania i opracowywania sygnału alarmu, a także ostrzega-

nia osób i instytucji odpowiedzialnych za zajmowanie się ochroną 

i za podejmowanie odpowiednich działań, 

 realizacji zamiaru sprawcy (np. przygotowanie łupu do wyniesienia, 

jego wynoszenia itp.) oraz oddalenia się od obiektu na bezpieczną 

odległość”
504

. 

Ogólnie rzecz biorąc „zadaniem systemu sygnalizacji zagrożeń 

(systemu alarmowego
505

) jest wykrywanie i sygnalizowanie warunków 

wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa”
506

. 

Powyższy podział systemów sygnalizacji zagrożeń dokonany 

został biorąc pod uwagę rodzaj zagrożeń. Podział ten różni się od po-

działu uwzględniającego stronę taktyczną systemów sygnalizacji za-

grożeń, gdyż nie uwzględnia specyfiki działania sprawcy sprowadzają-

cego zagrożenie lub samego zagrożenia. Zatem podział systemów 

ochrony od strony taktycznej dokonany jest na strefy
507

 ochrony:  

 peryferyjnej,  

 zewnętrznej  

 wewnętrznej.  

 

Przy czym ochrona peryferyjna (ochrona terenów zewnętrz-

nych) to „ochrona terenu na zewnątrz obiektu np. wzdłuż ogrodzenia 

i stanowi pierwszą strefę obszaru chronionego, jest najbardziej oddalo-

na od centrum ochrony zabezpieczeń, dzięki niej otrzymujemy naj-

wcześniejszą informację o próbie forsowania obszaru”
508

. 

Ochrona zewnętrzna, zwana także obwodową „obejmuje drugą 

strefę obszaru chronionego, bezpośrednie otoczenie, inne budynki przy-

                                                           
504  Ibidem., s. 34 – 35. 
505  System alarmowy to instalacja elektryczna, która reaguje na ręczne lub automa-

tyczne wykrycie obecności zagrożenia (źródło: A. Ryczer, Terminologia z zakre-

su systemów alarmowych sygnalizacji włamania, Systemy Alarmowe, nr 1, styczeń 

– luty 2001, s. 59); to instalacja elektryczna do wykrywania i sygnalizowania nie-

normalnych warunków, wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa (źródło: Li-

cencja pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia. Skrypt dla słuchaczy kur-

su. Cz. II. Ochrona osób i mienia, Group 4 Polska, Warszawa, marzec 1999 r., 

s. 107). 
506  C. Grzeszyk, op. cit., s. 492. 
507  Strefa to wyznaczony obszar, w którym mogą być wykryte nienormalne warunki 

(źródło: A. Ryczer, Terminologia z zakresu…, op. cit., s. 59). 
508  C. Grzeszyk (red.), op. cit., s. 492. 
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ległe do obszaru chronionego, zabezpieczenia mechaniczne obiektu od 

zewnątrz (kraty, mury)”
509

. 

Natomiast ochrona wewnętrzna „stanowi trzecią i ostatnią stre-

fę bezpieczeństwa i dotyczy przestrzeni wewnątrz obiektu oraz wszyst-

kich otworów drzwiowych i okiennych (w budynku)”
510

. 

Należy zwrócić uwagę na to aby urządzenia alarmowe stoso-

wane w każdej z powyższych stref spełniały bezwzględnie trzy podsta-

wowe warunki
511

: 

 optymalnie wykorzystywały parametry techniczne czujek w chro-

nionej przestrzeni; 

 nie utrudniały codziennej pracy obiektu i personelu; 

 uwzględniały już istniejące systemy sygnalizacji zagrożeń (np. po-

żarowe, tryskaczowe itp.) oraz stanowiły uzupełnienie innych rodza-

jów środków zabezpieczeń. 

    

Najbardziej rozpowszechnionymi zabezpieczeniami są systemy 

sygnalizacji włamania i napadu. „Systemy sygnalizacji włamania i na-

padu są podstawowymi systemami zabezpieczenia przed działaniami 

przestępczymi”
512

. Systemy te można stosować we wszystkich trzech 

strefach ochrony (peryferyjna, obwodowa, wewnętrzna) jednakże w 

przeważającej większości są stosowane prawie wyłącznie w strefie 

wewnętrznej. Jest to, zdaniem autorów, wynikiem: 

 braku świadomości zleceniodawców usług w zakresie zabezpie-

czenia technicznego obiektów, 

 oszczędności inwestycyjnych przy montażu zabezpieczeń tech-

nicznych, 

 braku profesjonalizmu ze strony osób projektujących system za-

bezpieczenia technicznego obiektu, 

 braku profesjonalizmu, a niekiedy nawet podstawowej wiedzy 

w zakresie sposobów zabezpieczenia obiektów przez osoby insta-

lujące systemy zabezpieczeń. 

    

W tym miejscu wypada zdefiniować jeszcze pojęcia: 

 system sygnalizacji włamania (system alarmowy włamania) – „in-

stalacja elektryczna do wykrywania i sygnalizowania obecności, 

                                                           
509  Ibidem. 
510  Ibidem. 
511  Por. Ibidem. 
512  Por. A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom III, Cz. 7.2,1, s. 1. 



 

 ROZDZIAŁ VI: 

DOKUMENTACJA DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 

 

 

 

172 

 

wejścia lub próby wejścia osoby nieuprawnionej do obiektu dozo-

rowanego”
513

, 

 system sygnalizacji napadu (system alarmowy napadu) – „system 

pozwalający wysłać i odebrać sygnał alarmowy o napadzie na 

osobę zagrożoną”
514

, 

   

Zatem system sygnalizacji włamania i napadu jest to „instalacja 

elektryczna do wykrywania i sygnalizowania obecności, wejścia 

lub próby wejścia osoby nieuprawnionej do obiektu dozorowanego, 

a także pozwalająca wysłać i odebrać sygnał alarmowy o napadzie na 

osobę zagrożoną”
515

. 

W skład systemu sygnalizacji włamania i napadu wchodzą: 

 centrala alarmowa czyli „zespół urządzeń i środków programowych 

działających według określonego algorytmu, realizujących co naj-

mniej funkcje decyzyjne oraz sterujące w systemie alarmowym”
516

; 

 urządzenia sterujące czyli „część systemu służąca do włączania, 

wyłączania, blokowania i odblokowywania całego systemu lub jego 

części przez zmiany stanu pracy centrali alarmowej (np. przełączniki 

elektryczne uruchamiane kluczem mechanicznym lub szyfratory 

elektroniczne)”
517

; 

 urządzenia zasilające czyli „część systemu służąca do zasilania do 

w energię”
518

; 

 czujki i ostrzegacze czyli „urządzenia do wytwarzania stanu alar-

mowania
519

 po uprzednim wykryciu warunków wskazujących na 

wystąpienie zagrożenia i urządzenia uruchamiane ręcznie lub noż-

nie, wytwarzające stan alarmowania”
520

; 

 urządzenia wykonawcze czyli „część systemu służąca do sygnaliza-

cji, rejestracji i przekazywania sygnału alarmu”
521

. 

                                                           
513  Licencja pracownika ochrony …, op. cit., s. 108; Z. T. Nowicki, Alarm…, op. cit., 

s. 272. 
514  Licencja pracownika ochrony …, op. cit., s. 108. 
515  D. Kowalski, Ochrona …, op. cit., s. 391. 
516  J. Wojtal, M. Milewicz (red.), Ochrona fizyczn …, op cit., s. 247. 
517  Ibidem. 
518  Ibidem, s. 248. 
519  Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego części, który wynika 

z odpowiedzi systemu na obecność zagrożenia (źródło: A. Ryczer, Terminologia 

z zakresu…, op. cit., s. 58). 
520  Por.  J. Wojtal, M. Milewicz (red.), Ochrona fizyczn …, op cit., s. 248 – 249. 
521  Ibidem, s. 249. 
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Czujki dzielimy ze względu na zasadę działania na: 

 czujki aktywnej podczerwieni, 

 czujki pasywnej podczerwieni, 

 czujki ultradźwiękowe, 

 czujki mikrofalowe, 

 czujki sejsmiczne, 

 czujki wstrząsowe, 

 czujki magnetyczne (kontaktronowe), 

 czujki dualne (np. pasywnej podczerwieni i mikrofalowe), 

 czujki elektromechaniczne, 

 czujki światłowodowe, 

 czujki naciskowe, 

 czujki ciśnieniowe, 

 czujki stłuczenia szkła (mikrofonowe), 

 czujki specjalne. 

 

Do urządzeń wykonawczych zalicza się też
522

: 

 sygnalizatory akustyczne (wewnętrzne i zewnętrzne), 

 sygnalizatory optyczne (wewnętrzne i zewnętrzne), 

 sygnalizatory akustyczno-optyczne (stanowiące połączenie sygnali-

zatora akustycznego z optycznym), 

 sygnalizatory rejestrujące i wskaźniki optyczne (drukarki, tablice 

synoptyczne, szyfratory, monitory komputerowe), 

 przekaźniki sygnału alarmu (dialery, komunikatory cyfrowe po łą-

czu wydzielonym lub komutowanym, komunikatory radiowe), 

 inne urządzenia wykonawcze sterowane przez centralę alarmową 

(rygle i zwory elektromagnetyczne, sterowniki oświetlenia itp.). 

 

Należy tu też powiedzieć, że rozróżnia się trzy typy systemów sygnali-

zacji włamania i napadu:  

 systemy przewodowe (połączenia pomiędzy centralą alarmową 

a pozostałymi urządzeniami systemu realizowane przy pomocy 

przewodów), 

 systemy bezprzewodowe (połączenia pomiędzy centralą alarmową 

a pozostałymi urządzeniami systemu realizowane drogą radiową, 

                                                           
522  Por. Ibidem, s. 249. 
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„istotną różnicą pomiędzy systemem bezprzewodowym a przewo-

dowym jest, w przypadku tego pierwszego, brak połączeń przewo-

dowych pomiędzy poszczególnymi elementami systemu bądź tylko 

pomiędzy czujkami a centralą, czy jak w niektórych rozwiązaniach, 

między czujkami a odbiornikiem systemu bezprzewodowego”
523

), 

 systemy mieszane (stanowiące kombinacje dwóch poprzednich, 

przewodowych i bezprzewodowych). 

 

Pamiętać przy tym należy, że „żaden system sygnalizacji wła-

mania i napadu nie jest w stanie sam zapobiec włamaniu czy kradzieży! 

 […] System sygnalizacji włamania i napadu to przede wszyst-

kim specjalistyczne narzędzie pracy służb ochrony (bądź pewien rodzaj 

pomocy dla użytkownika obiektu) informujące o tym co się dzieje w 

tym obiekcie. Reakcja na sygnał alarmowy przekazywany przez system 

należy do człowieka”
524

. 

   System telewizji dozorowej (użytkowej) jest drugim pod 

względem powszechności zastosowania w ochronie obiektów. Definiu-

jąc system telewizji dozorowej należy powiedzieć, że jest to „zespół 

urządzeń elektronicznych i programowych przeznaczonych do obser-

wowania, wykrywania, rejestrowania i sygnalizowania nietypowych 

warunków wskazujących na zaistnienie zagrożenia”
525

.  System ten 

dość często nazywany jest też systemem dozoru wizyjnego, telewizyj-

nym systemem nadzoru lub po prostu telewizją przemysłową. Znany 

jest też pod nazwą (skrótem) CCTV
526

. 

W skład systemu telewizji dozorowej wchodzą
527

: 

 urządzenia do obserwacji wizyjnej, czyli kamery, obiektywy, obu-

dowy ochronne, uchwyty mocujące, głowice obrotowe i uchylno-

obrotowe, promienniki (reflektory) podczerwieni itp.; 

 urządzenia odbioru wizji, czyli monitory, ekrany wizyjne itp.; 

 urządzenia transmisji wizji, czyli nadajniki, odbiorniki, wzmacnia-

cze sygnałów wizyjnych, modemy, itd.; 

                                                           
523  Por. S. Kocewiak, P. Ogrodzki, J. Rulewicz, Vademecum zabezpieczenia obiektów 

sakralnych, Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, Warszawa 2006, s. 109. 
524  Ibidem, s. 91. 
525  J. Wojtal, M. Milewicz (red.), Ochrona fizyczn …, op cit., s. 249. 
526  CCTV (ang. closed circuit television) – system telewizji użytkowej. 
527  Por. J. Wojtal, M. Milewicz (red.), Ochrona fizyczn …, op cit., s. 250; A. Wójcik, 

Mechaniczne …, op. cit., Tom III, Cz. 7.4,1, s.1. 
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 urządzenia sterujące – pulpity sterujące funkcjami specjalnymi, np. 

głowicami uchylno-obrotowymi, obiektywami o zmiennej ognisko-

wej, itd.; 

 urządzenia do rejestracji i archiwizowania obrazu, np. rejestratory 

cyfrowe; 

 urządzenia do sterowania i kontroli wymaganych funkcji użytko-

wych systemu telewizji użytkowej, np. przełączniki wizji, multi-

pleksery, krosownice, itd. 

 

Podstawowymi funkcjami systemu telewizji dozorowej są
528

: 

 obserwacja wybranych stref obiektu za pomocą zestawu kamer te-

lewizyjnych, 

 możliwość rejestracji obrazów w warunkach słabej widoczności 

dzięki kamerom wyposażonym w przetworniki, 

 możliwość jednoczesnego, bezkolizyjnego korzystania z obrazów 

tych samych kamer przez różnych użytkowników (np. dowódca 

ochrony, dowódca zmiany, kierownik jednostki organizacyjnej) 

 możliwość nagrywania obrazów ze wszystkich kamer znajdujących 

się w obiekcie, 

 możliwość automatycznej pracy systemu pracy systemu polegająca 

na zdalnym sterowaniu ruchami kamer oraz parametrami obiekty-

wów, 

 możliwość wykrywania ruchu w obrazie telewizyjnym, co ułatwia 

nadzór obiektów. 

Trzecim, pod względem popularności stosowania elektronicz-

nych środków zabezpieczenia obiektów, są systemy tzw. monitoringu. 

Definicję monitoringu zaprezentował Wiesław Seruga, stwierdzając, 

że „przez monitoring należy rozumieć zbieranie, za pomocą łączy tele-

komunikacyjnych i radiowych, informacji o stanie oddalonych nieza-

leżnych od siebie systemów alarmowych przez alarmowe centrum od-

niorcze, w celu podjęcia działań interwencyjnych w przypadku odebra-

nia sygnału alarmu”
529

. „Informacje zebrane przez poszczególne tech-

niczne środki zabezpieczenia kierowane są – drogą kablową, radiową, 

optyczną itp. – do centrum operacyjnego
530

. Sparwuje ono nad nimi 

                                                           
528  Por.  J. Wojtal, M. Milewicz (red.), Ochrona fizyczn …, op cit., s. 250. 
529  W. Seruga, Techniczne środki …, op. cit., s. 515. 
530 Centrum operacyjne (inne nazwy: Stacja Monitorowania Alarmów, Stacja 

Monitorowania Obiektów, Alarmowe Centrum Odbioru, Centrum Monitorowania 

Alarmów, Centrum Monitorowania Obiektów) jest to miejsce oddalone od obszaru 
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ciągły nadzór. Dokonuje tego odpowiednio oprogramowany mikro-

komputer. Umożliwia wypracowanie odpowiednich decyzji, w więk-

szym lub mniejszym stopniu bez udziału człowieka”
531

. 

Nie można nie zgodzić się ze stwierdzeniem Zbigniewa Toma-

sza Nowickiego, że „zaletą monitoringu jest duża czułość i szybkość 

reagowania alarmem na zaprogramowane zagrożenia, a także stosun-

kowo małe koszty eksploatacji. Wadą zaś wysokie koszty instalacji 

lokalnych systemów alarmowych oraz ich duża awaryjność na skutek 

niskiej jakości wykonania, a także niewłaściwej eksploatacji przez 

użytkowników”
532

. 

W chwili obecnej najbardziej rozpowszechnionymi systemami 

monitoringu są:  

 monitoring dialerowy, wykorzystujący zwykłą sieć linii telefonicz-

nych (zwany też monitoringiem komutowanym)
533

; 

 monitoring z wykorzystaniem „łączy sztywnych” (przy użyciu spe-

cjalnych torów transmisji)
534

; 

 monitoring radiowy (za pośrednictwem fal radiowych)
535

; 

 monitoring wielotorowy (system mieszany, np. system telefonii 

komutowanej i system radiowy); 

 monitoring z wykorzystaniem sieci telewizji kablowej; 

 monitoring wykorzystujący łącza satelitarne
536

. 

 

Jak łatwo zauważyć powyższy podział systemów monitoringu 

wynika ze sposobu przekazywania informacji pomiędzy ochranianym 

obiektem a stacją monitorowania (centrum operacyjnym). W wyżej 

wymienionych podziałach występują jeszcze podziały wewnętrzne. 

                                                                                                                               
dozorowanego, miejsce z ciągłą obsługą, do którego przekazywana jest informacja 

o stanie jednego lub więcej systemów alarmowych, albo w celu sygnalizacji, 

albo do rejestracji (źródło: Systemy i urządzenia monitoringu alarmowania 

[w:] A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom III, Cz. 7, 5, 1.1, s. 1). 
531  Z. T. Nowicki, Jak chronić? Poradnik dla organizatora i agenta ochrony, Polska 

Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1994, s. 64. 
532  Z. T. Nowicki, Jak chronić?..., op. cit., s. 64 – 65. 
533  Por. Z. T. Nowicki, Jak chronić?..., op. cit., s. 65; A. Wójcik (red.), Mechaniczne…, 

op. cit., Tom III, Cz. 7, 5, 1.2, s. 1. 
534  Ibidem. 
535  Ibidem. 
536 Ten typ monitoringu występuje w Polsce stosunkowo rzadko z powodu wysokich 

kosztów. 
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Monitoring dialerowy, stosowany obecnie stosunkowo rzadko, 

głównie ze względu na stan sieci (linii kablowych i linii GSM) telefo-

nicznej, do ochrony obiektów o niskim stopniu zagrożenia i niewielkiej 

wartości dzielimy na akustyczny i cyfrowy. 

Istotą systemu monitoringu dialerowego akustycznego (naj-

prostszy z systemów powiadamiania o alarmie) jest automatyczne wy-

bieranie telefonicznego numeru alarmowego  i przesłanie fonicznego 

komunikatu tekstowego, np.: „Alarm w domu”. Zaletą tego typu moni-

toringu jest jego minimalny koszt instalacji, brak urządzeń towarzyszą-

cych oraz brak potrzeby tworzenia specjalistycznego centrum operacyj-

nego (Stacji Monitorowania Obiektów)
537

. Wadą tego typu rozwiązania 

jest możliwość długotrwałego blokowania alarmowych linii telefonicz-

nych oraz absorbowanie fałszywymi alarmami. Systemy tego typu są 

powszechnie stosowane do powiadamiania właścicieli lub administrato-

rów ochranianych obiektów. 

System monitoringu dialerowego cyfrowego różni się od aku-

stycznego jedynie formą przekazu informacji, Polega na automatycz-

nym wybraniu numeru alarmowego centrum operacyjnego i przesłaniu 

informacji w formie cyfrowej
538

. Systemy takie wymagają zastosowa-

nia specjalnych (najczęściej skomputeryzowanych) urządzeń odbioru 

informacji i umożliwiają budowę dużych sieci monitoringu
539

. „Zale-

tami tych systemów jest duża dostępność (praktycznie każdy użytkow-

nik telefonu) i niska cena eksploatacji ze względu na masowość użyt-

kowników. Ich wady wynikają przede wszystkim z na ogół niskiej 

sprawności krajowej sieci telefonicznej”
540

. 

System monitoringu z wykorzystaniem „łączy sztywnych”, 

przeznaczony głównie do ochrony obiektów specjalnych
541

 (np. banki, 

obiekty systemu obronnego państwa), występuje   w trzech odmianach: 

 monitoring łączami sztywnymi – „interfejs prądowy”; 

 monitoring łączami sztywnymi – „interfejs szeregowy”; 

                                                           
537  Por. P. Pajorski, Bezpośrednia ochrona fizyczna, [w:] „Serwis bhp”, nr 24(39), 

23,12,2001 r., s. 14; Z. T. Nowicki, Jak chronić?..., op. cit., s. 65; A. Wójcik (red.), 

Mechaniczne …, op. cit., Tom III, Cz. 7, 5, 1.2, s. 2. 
538  Por. A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom III, Cz. 7, 5, 1.2, s. 2; Z. T. 

Nowicki, Jak chronić?..., op. cit., s. 65 – 66. 
539  Ibidem. 
540  Z. T. Nowicki, Jak chronić?..., op. cit., s. 66; por. P. Pajorski, Bezpośrednia…, 

op. cit., s. 14. 
541  Por. A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom III, Cz. 7, 5, 1.2, s. 3. 
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 monitoring sztywnym łączem specjalizowanym (w systemie „SE-

ZAM”). 

    

Monitoring łączami sztywnymi, tzw. „interfejs prądowy” jest 

najstarszym, bo stosowanym od lat 70 ubiegłego wieku, systemem mo-

nitoringu wykorzystującym sztywne łącza kablowe (specjalnie stwo-

rzone do tego celu lub dzierżawione od przedsiębiorstwa telekomuni-

kacyjnego) pomiędzy ochranianym obiektem a stacją monitorowania 

obiektów
542

. „Zasada działania polega na tym, że w obwodzie połącze-

nia kablowego kontrolowany jest prąd, który musi mieścić się w okre-

ślonych granicach”
543

. 

Zaletą „interfejsu prądowego” jest szybkość działania i mała 

podatność na zakłócenia, a zasadniczą wadą brak rozróżnienia informa-

cji, tzn. nierozróżnianie podstawowych parametrów monitoringu, jak: 

uszkodzenia łącza, uszkodzenia techniczne systemu alarmowego, wła-

manie, napad – nie mówiąc już o wskazaniu konkretnego źródła alarmu 

w chronionym obiekcie
544

. System ten jest „najmniej odporny na 

wprowadzenie sygnału fałszywego alarmu”
545

 i „charakteryzuje się 

największym współczynnikiem fałszywych alarmów wzbudzanych 

w liniach przesyłowych”
546

. 

   Monitoring łączami sztywnymi, tzw. „interfejs szeregowy” 

polega na cyfrowej kodowanej transmisji danych przy zastosowaniu 

łącza kablowego. Jego zaletą jest olbrzymia szybkość i zakres przeka-

zywanych informacji, a także brak podatności na zakłócenia wewnętrz-

ne i zewnętrzne. Wadą jest niestety olbrzymi koszt projektowania oraz 

wykonania i eksploatacji spowodowany potrzebą budowy lub wydzie-

lenia specjalnych sieci kablowych. 

   Monitoring w systemie „SEZAM” jest to w pełni polski, 

opracowany na początku lat 70 ubiegłego wieku, użytkowany przez 

szereg Komend Policji pod nazwą „Terminal”
547

,  zakwalifikowany 

jako „sztywne łącze specjalizowane” z tzw. „nałożeniem sygnałów na 

                                                           
542  Por. Z. T. Nowicki, Jak chronić?..., op. cit., s. 66; P. Pajorski, Bezpośrednia…, 

op. cit., s. 14; A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom III, Cz. 7, 5, 1.2, s. 3. 
543  Por. Z. T. Nowicki, Jak chronić?..., op. cit., s. 66; A. Wójcik (red.), Mechaniczne…, 

op. cit., Tom III, Cz. 7, 5, 1.2, s. 3. 
544  Por. Z. T. Nowicki, Jak chronić?..., op. cit., s. 67; P. Pajorski, Bezpośrednia…, 

op. cit., s. 14; A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom III, Cz. 7, 5, 1.2, s. 3. 
545  A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom III, Cz. 7, 5, 1.2, s. 3. 
546  Ibidem. 
547  A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom III, Cz. 7, 5, 1.2, s. 4. 
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linie telefoniczne” (nałożenie sygnałów przekazywanych na częstotli-

wości ponadakustycznej na zwykłe linie telefoniczne)
548

. „Zaletą tego 

systemu jest duża szybkość działania oraz niewielka podatność na za-

kłócenia. Wadą natomiast jest konieczność instalacji dodatkowych 

urządzeń”
549

. 

Monitoring radiowy występuje, z punktu widzenia kierunków 

łączności, jako: 

 radiowy z transmisją jednokierunkową, przesyłający informacje 

z systemu alarmowego w obiekcie do stacji monitorowania obiek-

tów, 

 radiowy z transmisją dwukierunkową, przesyłający informacje 

z systemu alarmowego w obiekcie do stacji monitorowania obiek-

tów i z powrotem. 

 

 „Monitoring radiowy oparty jest na łączności »równoległej« 

polegającej na tym, że w jednym kanale radiowym pracuje wiele urzą-

dzeń nadawczo-odbiorczych, których uporządkowaną pracą kieruje 

specjalnie do tego celu stworzone oprogramowanie komputerowe”
550

. 

„Zasadniczą cechą systemów radiowych jest fakt, że wraz ze wzrostem 

ilości monitorowanych obiektów narastają problemy utraty jego nieza-

wodności i parametrów (spadek klasy)”
551

. „Zaletą tego typu monito-

ringu jest możliwość zabezpieczenia obiektów w rejonach pozbawio-

nych sieci telekomunikacyjnej. Wadą natomiast to, że kanał wykorzy-

stywany w systemie jest kanałem dostępnym dla wszystkich. Jest on 

również bardzo podatny na zakłócenia przemysłowe, atmosferyczne 

oraz pochodzące od innego sprzętu radiowego. Istnieje więc realna 

groźba całkowitej blokady systemu, a przez to pozbawienia obiektu 

ochrony”
552

. 

Niektórzy autorzy prac związanych z monitoringiem radiowym 

do tego rodzaju monitoringu zaliczają monitoring po łączach GSM. 

                                                           
548  Por. Z. T. Nowicki, Jak chronić?..., op. cit., s. 67; P. Pajorski, Bezpośrednia…, 

op. cit., s. 14; A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom III, Cz. 7, 5, 1.2, s. 4. 
549  P. Pajorski, Bezpośrednia…, op. cit., s. 14, za Z. T. Nowicki, Jak chronić?..., 

op. cit., s. 68. 
550  P. Pajorski, Bezpośrednia…, op. cit., s. 14; por. Z. T. Nowicki, Jak chronić?..., op. 

cit., s. 68; A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom III, Cz. 7, 5, 1.2, s. 4. 
551  A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom III, Cz. 7, 5, 1.2, s. 4. 
552  P. Pajorski, Bezpośrednia…, op. cit., s. 14 – 15; por. Z. T. Nowicki, Jak chronić?..., 

op. cit., s. 68 - 69; A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom III, Cz. 7, 5, 1.2, 

s. 6. 
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Autorzy niniejszego podręcznika kwalifikują ten rodzaj monitoringu 

raczej do „jednotorowego” monitoringu mieszanego, gdyż, jak wiado-

mo, łącza GSM nie są wyłącznie łączami radiowymi ale stanowią połą-

czenie łączności radiowej i komutowanej. Tego typu monitoring umoż-

liwia zarówno „cyfrowy jak i akustyczny przekaz informacji”
553

. Do 

wad i zalet tego typu monitoringu zaliczyć należy wszystkie wady 

i zalety charakterystyczne dla telefonii komórkowej. 

   Monitoring wielotorowy (mieszany) jest praktycznie najsen-

sowniejszy z popularnych systemów monitorowania, systemy tego typu 

(np. system telefoniczny komutowany i radiowy) „stosowane są do 

poprawy parametrów ogólnego systemu wobec niezadowalających cech 

poszczególnych systemów”
554

. 

Pozostałe dwa typy monitoringu (monitoring z wykorzystaniem 

sieci telewizji kablowej i monitoring wykorzystujący łącza satelitarne) 

są stosunkowo rzadko wykorzystywane w Polsce i na tym etapie nie 

wymagają specjalnego omówienia. 

Jak łatwo zauważyć, zastosowanie przesyłu informacji o alar-

mie (a w zasadzie o różnych stanach chronionego obiektu) na duże, 

a nawet znaczne odległości, za pośrednictwem różnych środków tech-

nicznych, zwiększyło w stopniu znacznym, skuteczność ochrony obiek-

tu, obszaru, urządzenia realizowanej tą metodą. Do przyczyn wzrostu 

tej skuteczności zaliczamy to, że
555

: 

 do alarmowania zastosowane zostały urządzenia elektroniczne, 

które wykonują swoje zadania lepiej niż człowiek – bez przerwy, 

nie dają się przekupić, nie zasypiają itp.; 

 przemieszczenie wielu czujek na terenie całego obiektu i możli-

wość lokalizacji alarmów nie dają włamywaczom żadnych szans. 

Informacja o miejscu wtargnięcia może być przesłana do stacji 

monitorowania i załogi interwencyjnej; 

 dzięki coraz lepszym środkom komunikacji oraz wielotorowości 

przekazywanych sygnałów komunikacja jest odporna na awarie 

i próby sabotażu; 

 połączenie środków ochrony technicznej (kraty, drzwi stalowe itp.) 

oraz sygnalizacji elektronicznej pozwala chronić dobra bez utrzy-

mywania stałej załogi i wezwać ekipę tylko w niezbędnym przy-

padku interwencji; 

                                                           
553  P. Pajorski, Bezpośrednia…, op. cit., s. 15. 
554  A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom III, Cz. 7, 5, 1.2, s. 6. 
555 A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom III, Cz. 7,5,2.1, s. 1. 
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 interwencja jest dokonywana przez doskonale wyposażone siły 

(broń palna, komunikacja radiowa, samochody itp.) i przeszkolo-

ne, co zwiększa skuteczność  i ogranicza straty; 

 dzięki popularności zastosowania ceny usług znacznie się obniży-

ły, co spowodowało, że ochrona stała się w ten sposób powszech-

nie dostępna. Zastosowanie tego typu ochrony dotyczy już coraz 

większej ilości obiektów. 

    

Kolejnym pod względem popularności stosowania systemem 

zabezpieczeń elektronicznych jest system kontroli dostępu (system ste-

rowania dostępem lub system kontroli przejść) czyli „zespół urządzeń 

i oprogramowania mający za zadanie: 

 identyfikację osób albo pojazdów uprawnionych do przekroczenia 

granicy obszaru zastrzeżonego oraz uniemożliwienie im wejścia 

(wyjścia), 

 niedopuszczenie do przejścia przez osoby albo pojazdy nieupraw-

nione granicy obszaru zastrzeżonego, 

 wytworzenie sygnału alarmowego, informującego o próbie przej-

ścia osoby albo pojazdu nieuprawnionego przez granicę obszaru 

zastrzeżonego”
556

, 

   

 „Składa się on z wyspecjalizowanych urządzeń technicznych 

wykorzystujących do identyfikacji osób indywidualne cechy biologicz-

ne (biometryczne) człowieka lub opracowane specjalnie systemy ko-

dowe, hasła itp”
557

. Określany jest też mianem „systemu zawierającego 

komplet elementów organizacyjnych i interpretacyjnych oraz komplet 

elementów wyposażenia technicznego, niezbędnego do sterowania 

dostępem”
558

.  

 

Do urządzeń kontroli dostępu zalicza się
559

: 

 czytniki (karty magnetyczne, podczerwieni, procesorowe stykowe, 

zbliżeniowe, zbliżeniowe procesorowe, stykowe Dallas, biome-

tryczne); 

                                                           
556  Licencja pracownika ochrony …, op. cit., s. 108; Z. T. Nowicki, Alarm …, op. cit., 

s. 278. 
557  Por. J. Wojtal, M. Milewicz (red.), Ochrona fizyczn …, op cit., s. 251. 
558  System kontroli dostępu (ACC), [w:] A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., 

Tom III, Cz. 7, 3, 1, s. 1. 
559  Por. D. Kowalski, Ochrona …, op. cit., s.402. 
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 klawiatury (standardowe, ze zmiennym rozkładem cyfr); 

 kontrolery (centralki, sterowniki); 

 układy zasilające; 

 układy wykonawcze (zaczepy elektromagnetyczne, zwory elektro-

magnetyczne, bramki, szlabany, napędy drzwi garażowych i bram, 

hydrauliczne blokady drogowe); 

 czujki (np.: kontaktronowe, zliczające). 

 

System kontroli dostępu przeznaczony jest do wykonywania 

następujących funkcji
560

: 

 przetwarzania danych; 

 zasilania; 

 samoochrony; 

 programowalności; 

 sterowania przejściem kontrolowanym; 

 rozpoznania; wyświetlania informacji dla użytkownika; 

 anonsowania; 

 komunikacji z innymi systemami. 

  

Najbardziej popularne ze względu na technologię i koszty eks-

ploatacji są systemy kontroli dostępu oparte o karty magnetyczne 

i indukcyjne oraz szyfratory
561

. „Natomiast w obiektach o wysokim 

stopniu zagrożenia stosuje się coraz częściej systemy oparte na czytni-

kach biometrycznych”
562

. 

 

 

Czytniki biometryczne należy podzielić na: 

 czytniki rozpoznawania kształtu dłoni, 

 czytniki analizy linii papilarnych, 

 czytniki siatkówki oka, 

 czytniki tęczówki oka, 

 czytniki obrazu twarzy, 

 identyfikacji mowy, 

 czytniki układu naczyń krwionośnych dłoni, 

 czytniki DNA. 

                                                           
560  A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom III, Cz. 7, 3, 1, s. 2 
561  Por. Ibidem. 
562  Ibidem, s. 3. 
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Systemy kontroli dostępu mogą występować samoistnie 

lub współistnieć z systemami sygnalizacji włamania i napadu. 

Najprostszymi systemami kontroli dostępu są domofony 

i wideodomofony. Wymagają one jednak obecności osoby nadzorującej 

system. 

System domofonowy składa się z
563

: 

 kasety (klawiatury) zainstalowanej na zewnątrz budynku (obiektu), 

przeważnie zaraz obok drzwi wejściowych lub furtki wejściowej na 

teren obiektu; 

 aparatu domofonowego wraz ze słuchawką z przyciskiem urucha-

miającym zamek elektryczny znajdujący się w drzwiach; 

 modułu elektronicznego centrali; 

 modułu rozmównego (zawiera głośnik i mikrofon). 

   

System wideodomofonowy jest analogicznie zbudowany do 

systemu domofonowego z tym, że zawiera jeszcze monitor i kamerę 

umożliwiające nie tylko identyfikację głosową ale także wizyjną.   

System sygnalizacji pożarowej (SSP) jest to „zbiór kompaty-

bilnych elementów, które tworzą instalację o określonej konfiguracji, są 

zdolne do wykrywania pożaru, inicjowania alarmu i innych stosownych 

działań”
564

. 

„Systemy sygnalizacji pożarowej należą do grupy systemów 

alarmowych”
565

, których zadaniem jest
566

: 

 wykrycie pożaru w możliwie jak najwcześniejszym stadium, 

 zaalarmowanie ludzi o grożącym niebezpieczeństwie, 

 zainicjowanie uruchomienia środków zaradczych, ograniczających 

skutki pożaru, a zwłaszcza umożliwiających bezpieczną ewakuację 

ludzi z zagrożonego pomieszczenia. 

Mówiąc oględnie, „zadaniem tego rodzaju systemów jest szyb-

kie wykrycie miejsc wzrostu temperatury lub zadymienia, a w niektó-

rych przypadkach uruchomienie systemu gaśniczego”
567

. 

                                                           
563  W. Diem, Ochrona przed włamaniem, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 1998, 

s. 103. 
564  Systemy sygnalizacji pożarowej, [w:] A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., 

Tom III, Cz. 7, 6, 3, s. 9. 
565  A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom III, Cz. 7, 6, 1.1, s. 1. 
566  Por. ibidem. 
567  A. Palczewski, W. Stach, Ochrona…, op. cit., s. 199. 
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Podstawowe elementy składowe systemu sygnalizacji pożaro-

wej są dokładnie określone przez normy międzynarodowe oraz normę 

polską
568

. Najskromniejszą konfigurację systemu sygnalizacji pożaro-

wej, zwanego czasami również systemem alarmowania pożarowego 

lub też systemem wykrywania pożaru i alarmowania, tworzą
569

: 

 czujki pożarowe i/lub ręczne ostrzegacze pożarowe, 

 centrala sygnalizacji pożarowej, 

 urządzenie zasilające. 

    

Rozróżnia się następujące typy czujek pożarowych: 

 czujki ciepła; 

 czujki dymu: 

 jonizacyjne; 

 optyczne; 

 czujki dwustanowe; 

 czujki wielostanowe; 

 czujki gazów pożarowych; 

 czujki nadmiarowe; 

 czujki płomieni; 

 czujki różniczkowe; 

 czujki wielodetektorowe. 

 

Systemy sygnalizacji pożarowej można podzielić ze względu na: 

 dokładność wskazania miejsca powstania pożaru: 

 system z adresacją kolektywną, tzw. konwencjonalne; 

 system z adresacją indywidualną, tzw. adresowalne; 

 sposób komunikowania się centrali z czujkami przez tzw. protokół 

wymiany informacji: 

 system monologowy; 

 system dialogowy; 

 system interaktywny; 

 konfigurację sieci hierarchicznej dla dużych instalacji: 

 system sieciowy promieniowy; 

 system sieciowy pierścieniowy. 

   

                                                           
568  A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom III, Cz. 7, 6, 1.1, s. 1. 
569  Ibidem. 
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 Najprostszym i jednocześnie najtańszym systemem przezna-

czonym do ochrony przeciwpożarowej niewielkich obiektów jest sys-

tem konwencjonalny, w którym „miejsce powstania pożaru określa 

linia dozorowa, do której dołączona jest czujka inicjująca sygnał alar-

mowy. Jeżeli linia dozorowa przechodzi przez kilka pomieszczeń, w 

systemie tym brak będzie informacji, w którym pomieszczeniu powstał 

pożar”
570

, system konwencjonalny jest jednocześnie najprostszym sys-

temem monologowym, czyli takim, w którym „wszelkie informacje 

z linii dozorowej są przekazywane w jednym kierunku, od czujki do 

centrali. […] W systemie tym brak jest możliwości pracy na liniach 

dozorowych innych elementów aktywnych niż czujki i ręczne ostrzega-

cze pożarowe”
571

. 

  Najczęściej obecnie stosowanymi systemami sygnalizacji po-

żarowej są systemy adresowalne, w których „centrala wskazuje kon-

kretną czujkę (lub grupę czujek), inicjującą sygnał alarmowy, która ma 

swój adres, określający jej położenie. Jest więc możliwość wskazania 

z dokładnością do jednej czujki miejsca, skąd przyszedł sygnał o poża-

rze. Systemy te stanowią obecnie najliczniejszą grupę urządzeń, różnią-

cą się sposobami adresowania nie tylko czujek, ale także innych ele-

mentów pracujących na linii dozorowej”
572

. 

System dialogowy różni się od systemu monologowego tym, że 

istniej w nim „możliwość przekazania do czujek i innych elementów na 

linii dozorowej dodatkowych informacji i rozkazów, np. do czujki lu 

ręcznego ostrzegacza – włącz wskaźnik zadziałania, wróć do stanu 

dozorowania, do elementu sterującego – włącz przekaźnik wykonaw-

czy. Rozkazy te są przekazywane indywidualnie, do poszczególnych 

elementów, niezależnie od tego, w jakim stanie znajdują się inne ele-

menty na linii, System ten umożliwia programowanie różnych warian-

tów alarmowania dla poszczególnych ostrzegaczy oraz uruchamianie 

przez elementy liniowe przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczają-

cych”
573

. 

Najwyższy stopień zaawansowania w technice wczesnego wy-

krywania pożarów gwarantuje system interaktywny, który umożliwia 

„komunikację w obu kierunkach nie tylko elementów liniowych z cen-

tralką, ale także komunikowanie się elementów między sobą, w efekcie 

                                                           
570 A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom III, Cz. 7,6,7.1, s. 1. 
571 Ibidem, s. 2. 
572 Ibidem. 
573  Ibidem. 
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czego mogą mieć wpływ na zmianę swoich parametrów wykryw-

czych”
574

. 

Należy pamiętać, że rola systemów sygnalizacji pożarowej nie 

sprowadza się wyłącznie do wykrywania pożaru i alarmowania. Obec-

nie zadaniem tych systemów jest również sterowanie przeciwpożaro-

wymi urządzeniami zabezpieczającymi, które są w stanie
575

: 

 ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru, 

 zapewnić bezpieczną ewakuację z zagrożonego budynku, 

 automatycznie ugasić pożar, gdy straty nim spowodowane mogą być 

ogromne.   

     

Ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru realizowane jest au-

tomatycznie, na sygnał pochodzący z centrali sygnalizacji pożarowej, 

uruchomienie odpowiednich przegród dymowo-ogniowych lub inaczej 

elementów oddzieleń przeciwpożarowych, takich jak: drzwi, bramy 

i kurtyny przeciwpożarowe oraz przeciwpożarowe klapy                  

oddymiające
576

.  

Bezpieczeństwo ewakuacji zapewniają sterowane przez centra-

lę sygnalizacji pożarowej urządzenia oddymiające i zapobiegające za-

dymianiu, które zapewniają widoczność na drogach ewakuacyjnych 

oraz poruszanie się w atmosferze beztoksycznego dymu oraz urządze-

nia wspomagające ewakuację, zwane dźwiękowymi systemami ostrze-

gawczymi, przez automatycznie emitowane komunikaty
577

. 

Natomiast procedury automatycznego gaszenia pożarów reali-

zowane są przez „odpowiednie moduły central sygnalizacji pożarowej 

lub dedykowane do tego celu centrale sterujące gaszeniem, uruchamia-

jące stałe instalacje gaśnicze ze środkami gaśniczymi, zgromadzonymi 

w zabezpieczonym obiekcie”
578

. 

   Wielość stosowanych, do ochrony obiektów, systemów spo-

wodowała problemy związane z ich obsługą i nadzorem. Oddzielne 

procedury związane z uruchamianiem współegzystujących systemów 

spowodowały, że w celu poprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza w bardzo 

                                                           
574  Ibidem. 
575  Systemy sterowania przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi, 

[w:] A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom III, Cz. 7.7, 1, s. 1. 
576  Por. ibidem. 
577  Por. Ibidem. 
578  Ibidem. 
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rozległych lub kubaturowo dużych obiektach zaszła potrzeba integra-

cji
579

 poszczególnych systemów alarmowania i sygnalizacji zagrożeń.  

W celu dokonania opisu architektury zintegrowanego systemu 

alarmowego stosuje się definicję integracji mówiącą, że: „na skutek 

integracji dowolne zdarzenie zaistniałe w jednym systemie (podsyste-

mie) może spowodować pojawienie się odpowiedzi w innym, niezależ-

nie od zastosowanej metody”
580

, 

Jak łatwo zauważyć, „zintegrowany system alarmowy stanowi 

połączenie co najmniej dwóch różnych typów systemów sygnalizacji 

pożaru, sygnalizacji włamania i systemów kontroli dostępu. […] 

W skład zintegrowanego systemu mogą wchodzić również systemy 

niesygnalizujące zagrożeń, a jedynie monitorujące stany wybranych 

instalacji technicznych (ogrzewania, wentylacji itp.). Połączenie syste-

mów  w system zintegrowany może dotyczyć wspólnego sprzętu, opro-

gramowania i środków transmisyjnych – i to jak „głębokie” jest to po-

łączenie jest miarą stopnia/klasy integracji”
581

. 

Zwrócić należy uwagę na fakt, że „istota działania systemu zin-

tegrowanego polega na zautomatyzowaniu nadzoru i sterowania oraz 

wspomaganiu decyzji służb obsługi obiektu w sytuacjach krytycznych 

wymagających natychmiastowego podjęcia optymalnych działań”
582

, 

Ponadto „zintegrowany system alarmowy powinien rozpoznawać 

i sygnalizować stany (zagrożenia), zawiadamiać centrum nadzoru, 

a następnie wykonywać zadania według z góry ustalonego, zaprogra-

mowanego algorytmu związne z zarządzaniem bezpieczeństwem, 

wspomagać decyzje służb ochrony obiektu”
583

. 

Jak każdy system, system zintegrowany ma swoje wady i zale-

ty. Do zalet integracji systemów zaliczamy
584

: 

 lepszą koordynację monitorowania i sterowania, 

                                                           
579 Integracja – tu: wspóldziałanie komponentów system polegające na wspólnym 

wykorzystaniu urządzeń albo pasma transmisyjnego – wspólnego medium 

transmisyjnego (źródło: Zintegrowane systemy alarmowania i sygnalizacji 

zagrożeń, [w:] A. Wójcik (red.), Mechaniczne…, op. cit., Tom III, Cz. 8.1, 1.1, 

s. 1.). 
580  Zintegrowane systemy alarmowania i sygnalizacji zagrożeń, [w:] A. Wójcik (red.), 

Mechaniczne …, op. cit., Tom III, Cz. 8.1, 1.1, s. 1 
581  Ibidem, s. 1 – 2. 
582  Ibidem, s. 2. 
583  Ibidem, s. 3. 
584  A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom III, Cz. 8.1, 2.5, s. 1. 
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 skuteczne nadawanie priorytetów określonej informacji i działaniom 

systemu, 

 łatwiejsze (centralne) ustawianie parametrów systemu, 

 centralne obrazowanie informacji, 

 racjonalny i spójny format prezentowanej informacji dotyczącej 

wielu typów zjawisk, 

 łatwość instalowania urządzeń oraz przebudowy i rozbudowy sys-

temu – skalowalność, 

 niższy koszt okablowania – wspólna sieć typu „bus”, wykorzystanie 

okablowania strukturalnego do transmisji sygnałów z wybranych 

podsystemów. 

 

Do wad integracji należy zaliczyć utrudnienia dotyczące
585

: 

 koordynacji alarmów – nadawania priorytetów w zależności od ich 

rodzaju i miejsca powstawania, 

 spełnienia różnych, odmiennych wymagań funkcjonalnych wynika-

jących ze specyfiki podsystemów, 

 wzrostu złożoności oprogramowania, 

 możliwości powstawania reakcji odwrotnych polegających na poja-

wieniu się niezrozumiałych efektów na wyjściach central podsyste-

mów, 

 podatności na uszkodzenia – objawiającej się zależnością działania 

całego systemu od uszkodzeń występujących w pojedynczych urzą-

dzeniach i we wspólnym okablowaniu, 

 wymagania doświadczenia inżynierskiego, obejmującego projekto-

wanie, instalację i eksploatację systemów wielofunkcyjnych (moni-

torujących kilkanaście róznych zjawisk), 

 różnych wymagań związanych z miejscem instalacji urządzeń pod-

systemów –  w odmiennych i często skrajnie różniących się warun-

kach środowiskowych i lokalizacyjnych. 

    

Oprócz wyżej wymienionych elektronicznych systemów sygna-

lizacji zagrożeń, funkcjonują jeszcze
586

: 

                                                           
585  Ibidem. 
586  M. Enerlich, M. Milewicz, J. Wojtal, R. Szuster (red.), Podręcznik pracownika 

ochrony fizycznej przygotowujący do egzaminu na licencję I stopnia, Konsalnet, 

Warszawa 1999, s. 235. 
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 systemy sygnalizacji stężeń gazów i aerozoli, pyłów oraz sterowania 

urządzeniami zabezpieczającymi przed możliwością wybuchów; 

 systemy sygnalizacji innych stanów awaryjnych wynikłych ze zja-

wisk powodujących przekroczenie dopuszczalnych (bezpiecznych) 

i nominalnych granic: 

 ciśnienia gazów i cieczy, 

 stężenia gazów i płynów, 

 temperatury ciał, 

 wytrzymałości materiałów. 

 

Urządzenia wchodzące w skład powyższych systemów mogą 

powodować między innymi
587

: 

 odcięcie dopływu gazu w przypadku niebezpiecznych stężeń 

w pomieszczeniach, 

 uruchomienie wentylacji w celu rozrzedzenia gazów, 

 otwarcie zaworów lub włączenie pomp w celu obniżenia ciśnienia 

w instalacjach ciśnieniowych.  

   

 Poza wymienionymi wyżej zabezpieczeniami technicznymi 

należy jeszcze wspomnieć o urządzeniach wspomagających, zalicza-

nych do kategorii urządzeń oświetlających. „zalicza się tu wszelkiego 

rodzaju reflektory, szperacze przeznaczone do nagłego (niespodziewa-

nego) oświetlenia miejsc uznanych za zagrożone, lampy przy ogrodze-

niu, wejściach oraz wewnętrzne. Punkty świetlne powinny być tak usy-

tuowane, by ich światło nie raziło ochrony, a ułatwiało identyfikację 

osób przebywających bądź ujawniało tych, którzy w sposób skryty 

usiłowaliby nielegalnie wtargnąć do wnętrza obiektu”
588

. 

Należy pamiętać, że „warunkiem skuteczności osłony technicz-

nej jest jej sprawność. Dlatego zabezpieczenie techniczne polega nie 

tylko na montażu odpowiednich urządzeń w odpowiednim miejscu, 

ale także na właściwej eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryj-

nym otwieraniu w miejscach zainstalowania urządzeń i środków me-

chanicznych”
589

. 

                                                           
587  Ibidem. 
588  R. Jurkowski, A. Stefański, Stawką: Bezpieczny bank, Wydawnictwo Jaworski, 

Warszawa, s. 70. 
589  S. Kozdrowski, Kurs na pierwszy stopień licencji w zakresie fizycznej ochrony osób 

i mienia,  Zarys wykładu. Część szósta. Blok tematów związanych z ochroną mienia, 
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PYTANIA KONTROLNE 
 

1. Na czym polega ochrona mienia w formie zabezpieczenia technicz-

nego? 

2. Co rozumiemy pod pojęciem „techniczne środki ochrony mienia”? 

3. Przedstaw podział środków zabezpieczenia technicznego. 

4. Jakie funkcje spełniają środki neutralizacji zagrożeń? 

5. Scharakteryzuj ochronę peryferyjną, zewnętrzną (obwodową) 

i wewnętrzną. 

6. Opisz system sygnalizacji włamania i napadu. 

7. Dokonaj charakterystyki systemu sygnalizacji pożarowej. 

8. Opisz system kontroli dostępu. 

9. Scharakteryzuj system monitoringu. 

10. Na czym polega idea integracji systemów alarmowych? 
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Zestawienie załączników: 
 

1. Strona tytułowa (wzór) Planu Ochrony Obiektu. 

2. Strona kolejna (wzór) Planu Ochrony Obiektu. 

3. Strona ostatnia (wzór) Planu Ochrony Obiektu. 

4. Tabela Służby. 

5. Dziennik Zmiany. 

6. Strona kolejna Dziennika Zmiany. 

7. Książka stanu uzbrojenia. 

8. Książka wydania-przyjęcia broni i amunicji. 

9. Protokół odbioru końcowgo. 

10. Strona tytułowa (wzór) rejestru zdarzeń, konserwacji, obsługi 

awaryjnej i okresowego wyłączenia. 

11. Kolejne strony (wzór) rejestru zdarzeń, konserwacji, obsługi 

awaryjnej i okresowego wyłączenia. 
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………………………………………………..                                                     Kraków, dn.: 

………….………………….. 
(nazwa obiektu, obszaru, lub urządzenia)                                                                                                  (miejscowość i data sporządze-

nia planu) 
 

L. dz. ………………………….. 

(numer dokumentu wg numeracji                                                                  (klauzula tajności)  Egz. 

Nr …….. 
korespondencji prowadzonej w obiekcie)                                                                     (oznaczenia niejawności dokimentu, 

                                                                                                                                       dokonuje w razie potrzeby sporządzający 

                                                                                                                                        plan ochrony, zgodnie z obowiązującymi 

                                                                                                                                       w tym zakresie przepisami)      

 

 

„U Z G A D N I A M”                                                                          
wraz z załącznikami od Nr ........... do Nr …….                                                                 
(tylko numery uzgadnianych załączników)                                                                                                                                                   

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  

w ................................................. 
(pieczęć, data uzgodnienia i podpis) 

 

 

 
 

PLAN OCHRONY 
…………………….……………………. 

(nazwa obiektu, obszaru, lub urządzenia, ze wskazaniem adresu zgodnie z § 3 ust. 2) 
…..………………….……………………. 

(Nr ewidencji Wojewody zgodnie z art.5 ust.5 ustawy) 

…..………………….……………………. 
(podstawa prawna wpisu obiektu do ewidencji wojewody) 

 

 
 

 

Plan ochrony, w zakresie określonym w art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie osób i mienia sporządził:  
…………………………………………………………………………………………………………

……………. 

posiadający wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej pod Nr 
…………………………….. 

 

                                                                                                                                           
………………………….. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            ((podpis sporządzającego) 

 

Plan ochrony, w zakresie określonym w art. 3 pkt 2 ustawy o ochronie osób i mienia sporządził 

…………………………………………………………………………………………………………
……………. 

posiadający wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego pod Nr 

…………………. 

 

                                                                                                                                       

.............................................. 
                                                                                                                                                                                ( podpis sporządzające-

go) 

 

 

 
Dz. ew. wyk. dok.: …………….                                                                                                                

Str. 1/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strona tytułowa (wzór) Planu Ochrony Obiektu (opracowanie na podstawie Metodyki uzgadniania 

planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, Komenda 
Główna Policji, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego, Warszawa, luty 2014, s. 14). 
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Strona kolejna (wzór) Planu Ochrony Obiektu (źródło: Zasady obrony obiektów ważnych dla 
bezpieczeństwa i obronności RP, opracowanie MSWiA MON, 2000 r. 

 

(klauzula tajności)  

Egz. Nr ……..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz. ew. wyk. dok.: …………….                                                                                               

Str. 2/10 

 

 

 

Załącznik nr 2. 
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Załącznik nr 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Strona ostatnia (wzór) Planu Ochrony Obiektu (opracowanie na podstawie Metodyki uzgadnia-

nia planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, 

 
(klauzula tajności) 

(ta sama jaką nadano całemu dokumentowi) 

Egz. Nr …………… 

. 

Spis treści: ………………. 

 
Treść planu ochrony: układ tabelaryczny. 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: … na … kartach. 

1. Tytuł załącznika - ... k., 

2. np. Instrukcja alarmowa …. AI-POO- 3/14  ….. 20 ark., 

3. …. 

 

......................................................... 
                                                                                                 (data i podpis kierownika jednostki) 

 

Wykonano w 2 egz. 

Egz. Nr 1 – 

Egz. Nr 2 – KWP w ..................... 

 

Dz. ew. wyk. dok.: …………….                                                                                                          

Str. 10/10 
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Komenda Główna Policji, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego, Warszawa, luty 2014, 

s. 15). 

 

Załącznik nr 4.  

 

 

Lp. 

Rodzaj służ-

by, nr poste-

runku patro-

lu 

Rozmieszczenie 

służby (miejsce 

wystawienia) 

Obsada służby 

i czas jej peł-

nienia 

Zadania do wyko-

nania 
Uwagi 

1 
Posterunek 

stały nr 1 (PS 

– 1) 

Wejście główne 

osobowe w bloku nr 

.... od strony ul. 

.......... 

Dwuosobowy 

w godz. 6 -14, 

jednoosobowy 

w godz. 14-6, 

całodobowy 

Kontrola dokumen-

tów osób wchodzą-

cych do obiektu, 

wystawianie przepu-

stek jednorazowych 

interesantom                 

i kierowanie ich do 

określonych komó-

rek organizacyjnych 

 

2 
Posterunek 

stały nr 2 

(PS-2) 

Magazyn broni       i 

amunicji w bloku 

nr....... 

Jednoosobowy 

w godz. 16-6 

Ochrona rejonu 

magazynu, niedo-

puszczanie osób 

postronnych  w rejon 

magazynu 

 

3 
Posterunek 

doraźny nr 3 

(PD-3) 

Kasa zakładowa      

w bloku nr....... I 

piętro 

Jednoosobowy 

w godzinach 

przywożenia 

wartości pie-

niężnych 

Ochrona kasy pod-

czas przywożenia 

wartości pieniężnych 

 

4 

Patrol (P-1) Od posterunku stałe-

go nr 1 do posterun-

ku stałego nr 2 

wzdłuż ogrodzenia 

Dwuosobowy 

w godz. 22-6, 

jednoosobowy 

w godz. 6-22, 

całodobowy 

Nie dopuszczenie do 

przedostania się 

osób postronnych do 

obiektu przez ogro-

dzenie 

 

 

 

 

 

 

Tabela służby (źródło: Metodyki uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obo-

wiązkowej ochronie, Komenda Główna Policji, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego, Warszawa, luty 2014). 
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Pieczęć firmowa                                                                                                                                 Poufne 

                                                                                                                                                                    (po wypełnieniu) 

Nr ewidencyjny:  
        

DZIENNIK ZMIANY 

.................................. 

w .............................. 
 

Rozpoczęto:.....................                           Zakończono:..................... 

 

Wykaz sprzętu podlegającego przekazaniu: 

1. .................................................................. 

2. ..................................................................                                  .............................. 

data i podpis  

sporządzającego 
 

Służba w dniu ..................................... od godz. ................. do godz. .................... 

Dowódca zmiany .................................................................................................... 

Rozliczenie stanu osobowego: 

1. Stan zmiany:...................  

2. Obecni:...................  

3. Nieobecni.............., w tym urlopy .............., choroby .................., dzień wolny od służby ............., inne 

....... 

 
Organizacja służby: 

Lp. Nazwisko i imię 

wartownika 

Rodzaj służby (nr posterunku, 

patrolu) 

Czas pełnienia 

służby 

Uwagi 

 

1     

2     

Raport dowódcy zmiany z przebiegu służby. 

............................................................................................................................. ...................................................

.................................................................................................................................... 

Adnotacje o wykonanych konwojach. 

Konwój z...................... do............................... 

Wyjazd o godz. .......................powrót o godz. .................................... 

Środek transportu .................................................................................                                                        

str. 1 

 

 
 Załącznik nr 5. 
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 Skład konwoju: 

Dowódca ............................................ 

Konwojenci ........................................ 

Kasjer.................................................. 

Kierowca ............................................ 

Uwagi 

............................................................................................................................. ...............

. 

……………………………………………………………………………………………

……… 

……………………………………………………………………………………………

……… 

 

Zdanie i przyjęcie służby: 

 

Służbę przekazałem .......................... w dniu .................... o godz. .......................  

 

Poza tym przekazałem: 

1) Broń służbową (rodzaj, sztuk) 

2) Amunicję ............. szt. .........   

    

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

 

 

…….............................                                                                 

…………….……………. 

         podpis zdającego                                      podpis 

przyjmującego 

 

 

 

str. 2 

 

Załącznik nr 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dziennik Zmiany str 1 (źródło: Metodyki uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów 
i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, Komenda Główna Policji, Biuro Prewencji 

i Ruchu Drogowego, Warszawa, luty 2014). 
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Załącznik nr 7. 

 

 
Książka stanu uzbrojenia  

 

 

   .......................................................................... 
                                        (przedsiębiorca, magazyn, pomieszczenie*) 

 

 
l

Lp.    

Data 

zewi-

wi-

den-

cjono

nowa

wa-

nia 

 

Rodzaj i 

marka 

broni 

 

Seria 

i 

nu-

mer 

broni 

 

Rok 

pro-

dukcji 

 

Kali-

ber 

 

Ilość 

amu-

nicji 

wg 

nor-

ma-

tywu 

 

Licz-

ba 

maga-

gazyn

zyn-

ków 

 

Dodatko-

we 

wyposa-

żenie 

 

Pod-

stawa 

nabycia 

broni 

 

Miejsce 

(adres), 

do 

którego 

przeka-

zano 

broń 

 

Uwa

gi 

 

            

            

            

            

            

 

* Niepotrzebne skreślić (wpisuje się nazwę i siedzibę przedsiębiorcy, adres magazynu lub 

pomieszczenia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Zmiany str 2 (źródło: Metodyki uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urzą-
dzeń podlegających obowiązkowej ochronie, Komenda Główna Policji, Biuro Prewencji, Warszawa, 

luty 2014). 

 

Książka stanu uzbrojenia (źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych 

formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji). 
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Załącznik nr 8. 

 

Książka wydania – przyjęcia broni i amunicji 

 
Przyjęcie                                                                                                           Wydanie                                                                                                                                                        
 

 
Lp. Data Godz. 

 

Ro-

dzaj 

i 

kali-

ber 

broni 

 

Rok 

produkcji 

broni, 

nr i seria 

 

Seria 

i nr 

świadec-

twa 

broni 

 

Ilość 

magazyn-

ków 

i amunicji 

 

Nazwi-

sko, 

imię, 

i podpis 

kwalifi-

kowa-

nego 

pracow-

nika 

ochrony 

odpowie

wie-

dzialne-

go za 

wyda-

wanie 

broni i 

amunicji 

Na-

zwi-

sko, 

imię 

i 

pod-

pis 

przyj

mują-

cego 

 

Data 

i godzi-

na 

zdania 

 

Nazwi-

sko, 

imię i 

podpis 

zdające-

go 

 

Nazwi-

sko 

imię, i 

podpis 

kwalifi-

kowa-

nego 

pracow-

nika 

ochrony 

odpowie

wie-

dzialne-

go za 

przyj-

mowa-

nie 

broni i 

amunicji 

            

            

            

            

            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książka wydania – przyjęcia broni i amunicji (źródło: Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych 

i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji) 

 

. 
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Załącznik nr 9. 
Protokół odbioru końcowego (źródło: A. Wójcik (red.), Me-

chaniczne …, op. cit., Tom IV, Cz. 9.1, 9.1, s. 3). 
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Rejestr zdarzeń, konserwacji, obsługi awaryjnej i okresowego 

wyłączenia. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………. 
Nazwa obiektu 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………., 
Typ systemu 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………. 
Klasa systemu 

 

 

Załącznik nr 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zdarzeń, konserwacji, obsługi awaryjnej i okresowego wyłączenia 

(źródło: A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., Tom IV, Cz.11.1,4.1, s. 1). 
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Załącznik nr 11. 
Kolejna strona rejestru zdarzeń, konserwacji, obsługi awaryjnej 

i okresowego wyłączenia (źródło: A. Wójcik (red.), Mechaniczne…, op. 

cit., Tom IV, Cz.11.1,4.1, s. 2 - 4). 
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Kolejna strona rejestru zdarzeń, konserwacji, obsługi awaryjnej 

i okresowego wyłączenia (źródło: A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. 

cit., Tom IV, Cz.11.1,4.1, s. 2 - 4). 
 

 



 

                                                  ZAŁĄCZNIKI 

 

 

 

Kolejna strona rejestru zdarzeń, konserwacji, obsługi awaryjnej 

i okresowego wyłączenia (źródło:  A. Wójcik (red.), Mechaniczne …, op. cit., 

Tom IV, Cz.11.1,4.1, s. 2 - 4). 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 


