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Wstęp
Zagadnienie bezpieczeństwa osobistego wpisuje się w wielość
zagrożeń, wśród których ochrona osobista jest jedną z kategorii
gwarantujących bezpieczeństwo danej osoby lub grupy osób
w określonym czasie i miejscu.
Celem niniejszej pozycji jest zasygnalizowanie czytelnikowi
i studentom studiującym kierunki związane z bezpieczeństwem
o podstawowych,
profesjonalnych
metodach
związanych
z działaniami w zakresie ochrony osobistej.
Problemem głównym niniejszej publikacji jest odpowiedź na
pytanie: jak planować, przygotowywać i działać, aby skutecznie
ochronić, a w przypadku ataku obronić chronioną osobę lub osoby
przed napastnikiem.
Autor publikacji, w celu rozwiązania postawionego problemu
a jednocześnie nie doprowadzenia do jego falsyfikacji w praktycznym
działaniu ochronno-obronnym narażając VIP-a na utratę życia,
zdrowia czy ośmieszenie, przyjął następującą hipotezę główną:
należy w działaniach komercyjnych, także opierać się
na profesjonalistach z wieloletnim doświadczeniem a nie teoretykach
książkowych.
Kolejną, istotną kwestią na którą autor pragnie zwrócić uwagę
jest właściwe wynagrodzenie wynegocjowane między zleceniodawcą
a wykonawcą, oparte na realiach cenowych a nie tylko na
konieczności pozyskania klienta jak ma to miejsce w branży ochrony
mienia czy osób. W tym miejscu autor opierając się na wieloletniej
pracy prezesa zarządzającego firmą przez kilkanaście lat, pragnie
przytoczyć nagminne procedery stosowane przez zleceniodawców
przy przetargach związanych z ochroną. I jak można na siłę
wytłumaczyć, ale nie usprawiedliwić zaniżanie stawek przez
zleceniodawców komercyjnych, tak nie ma żadnego wytłumaczenia
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dla podmiotów państwowych wymuszających podpisywanie umowy
z firmami ochrony, na stawki poniżej kosztów. Autor pragnie
przytoczyć tutaj częste przypadki gdzie np. kierownik Urzędu
Skarbowego, ZUS-u czy innego podmiotu państwowego podpisuje
umowę na stawkę najniższą z oferowanych przez podmiot ochrony
komercyjnej doprowadzając do świadomego naruszania prawa przez
zleceniobiorcę
usługi
ochrony,
w
zakresie
oszustw
w wynagrodzeniach pracowniczych, odprowadzaniem podatków czy
składek na ubezpieczenie społeczne. Przyjmując w tym miejscu
problem pomocniczy: jak rozwiązać proceder, proces polegający
na celowym i świadomym unikaniu prawidłowego i rzetelnego
rozliczania stawek w bardzo istotnej branży ochrony?.
Autor zdaje sobie sprawę, że nie jest to łatwe, ale mimo
to
proponuje
przyjąć
hipotezę
pomocniczą:
wyciągać
konsekwencje, także w stosunku do zleceniodawców jako
współwinnych omijania przez nich umów o pracę w stosunku
do pracowników ochrony, zaniżania stawek i niewłaściwego
rozliczania z Urzędem Skarbowym i ZUS-em.
Książka nie daje odpowiedzi wprost na postawione powyżej
pytania, oferuje czytelnikowi pozycję wydawniczą w postaci refleksji
i metodę zmierzającą do działania w kierunku bycia zawodowcem
a nie amatorem krótkotrwałego biznesu w branży świadczenia usług
w bezpieczeństwie osobowym w branży ochrony osobistej.
Wielu
naukowców
oraz
profesjonalistów
podejmuje
się charakterystyki zjawisk mających wpływ na przemiany
współczesnego świata. Niewątpliwie, żyjąc w erze globalizacji, która
niesie za sobą wiele szans ale również i niebezpieczeństw,1
ewoluowała nauka i wiedza ale również nastąpiła ewolucja zagrożeń.
W związku z powyższym, jednym z priorytetowych tematów zarówno
w nauce jak i praktyce stało się zagadnienie bezpieczeństwa.2
1

T. Jemioło, Globalizacja. Szanse i zagrożenia. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2000, s. 5.
Por. T. Jemioło, A. Dawidczyk, Wprowadzenie do metodologii badań nad bezpieczeństwem,
Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008.
2
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Wydawać by się mogło, że obecnie coraz większa ilość osób
korzysta dobrowolnie, bądź zmuszona jest, korzystać z ochrony
osobistej. Historia ochrony osobistej jest jednak tak długa, jak historia
ludzkości. Człowiek, jak tylko zdobył więcej niż jego sąsiad,
organizował ochronę swojego życia, zdrowia czy majątku. Bogaty
opłacał drugiego człowieka, aby ten pilnował jego dóbr i chronił jego
rodzinę i majątek. Praktycznie od zawsze przy wyborze ochroniarza
zwracano uwagę na wygląd zewnętrzny – sam wygląd miał
odstraszyć potencjalnego agresora. W podręcznikach historii mowa
jest o gwardii czyli straży przybocznej danego władcy i o wyborowych
oddziałach wojsk przybocznych czy pałacowych. O pierwszych
agentach ochrony w naszym (współczesnym) rozumieniu możemy
mówić od XI wieku, wtedy to w Anglii, podczas bitwy pod Hasting,
król Harald powołał oddział rycerzy, których zadaniem było tylko
strzec jego życia i zdrowia3.
Działania ochronne związane były przede wszystkim ze służbami
mundurowymi, kiedy czas niepokojów i wojen minął, ochroną zaczęli
zajmować się także cywile. Wraz rozwojem cywilizacji groźba utraty
życia podczas regularnej bitwy malała do tego stopnia, że dziś tak
naprawdę największe zagrożenie dla VIP-a (czy jest nim
najważniejszy urzędnik państwowy – prezydent, czy sławny aktor)
występuje praktycznie na tzw. każdym kroku, w codziennych
sytuacjach. Ważnym aspektem jest także rodząca się świadomość
społeczna jednostki. Z kolejnej epoki na epokę łatwiej było wyrazić
swoje niezadowolenie. Sprzeciw nie był już karany więzieniem lub
karą śmierci. Przeciwstawiającym się panującemu porządkowi łatwiej
było już wymuszać swoje racje. Rośnie zatem zapotrzebowanie na
usługi ochronny przed niechcianymi zachowaniami protestujących
czy niezadowolonych. Najlepiej dla osoby ochranianej, aby ochrona
była realizowana przez profesjonalistów. W trosce o jakość pracy
pracownika ochrony osobistej powstał niniejszy podręcznik. Autor ma
3

K. Chmielarz, Bodyguard, Skorpion. Tarnowski Ośrodek Sztuk Walki, Tarnów 1999, s. 17.
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nadzieję, że będzie mobilizacją do stałego doskonalenia
się, bo w branży ochrony stałe podwyższanie kwalifikacji
i wychodzenie o krok naprzód (przewidywanie zachowań
potencjalnego zamachowca) to podstawa ochrony.
Działania pozwalające na profesjonalne zabezpieczenie VIP-a
przed „udanym” atakiem ze strony zamachowca, należy rozpocząć
od procesu szkolenia, a następnie od procesu kształcenia
oraz
od właściwej
metodologii
prowadzenia
wykładów
uwzględniających funkcjonalność naszego mózgu, tak aby osoba
szkolona czy studiująca mogła jak najwięcej przyswoić sobie wiedzy
wąskiej i szerokiej, na co wpływ zasadniczy ma proces
zapamiętywania. Autor pozwoli sobie na przedstawienie poniżej kilku
przypomnień w tym zakresie.
Tak więc, proces zapamiętywania dzieli się na etapy, poniższy
schemat pozwala dostrzec, jak ważne jest powtarzanie materiału
oraz przedstawianie danego problemu w sposób praktyczny.

Rysunek nr 1. Proces zapamiętywania.
Źródło: opracowanie własne
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Autor pozwala sobie podziękować za wnikliwe recenzje
poszczególnych rozdziałów i cenne uwagi Recenzentom
Podręcznika: Gen. broni rez. prof. dr hab. Tadeuszowi Jemioło
wieloletniemu Rektorowi Akademii Obrony Narodowej w Warszawie
i Płk. prof. dr hab. Andrzejowi Bujak z Wyższej Szkoły Bankowej
oraz
Paed Dr. Jánowi Stebila, PhD z Matej Bel University
Banská Bystrica.

I Ochrona VIP na świecie i w Polsce
Najsłynniejszą formacją jest szwajcarska Gwardia Papieska
(z łaciny Cohors Helvetica). Powołał ją 22 stycznia 1506 roku papież
Juliusz
II
celem
ochrony
nie
tylko
swojej
osoby,
ale i majątku. Do historii przeszła obrona papieża Klemensa VII
przed Karolem V. Prawie 600 gwardzistów szwajcarskich przepłaciło
swoim życiem ratując papieża. Czcząc ten zwycięski dzień,
rokrocznie 6 maja odbywa się ślubowanie nowoprzyjętych rekrutów.
Każdy z nich, trzymając w lewej dłoni sztandar, podnosi prawą rękę
z kciukiem i dwoma wyprostowanymi palcami – co symbolizuje
Trójcę Świętą – i przyrzeka służyć papieżowi oraz, jeśli będzie
to konieczne, poświęcić za niego życie.
Inne religie także chronią swoich przywódców – zakon szkoły
cedrung, którego zadaniem jest ochrona tybetańskiego władcy
Dalajlamy. Ich szkoła znajduje się we wschodnim skrzydle Potali –
pałacu dalajlamów, mieszczącego się w Świętym Mieście – Lhasie
(wschodni Tybet w dolinie rzeki Kyiczu). Zakon wsławił się m.in.
w 1959 roku obroną króla Tybetu przed najazdem wojsk chińskich
(tzw. Powstanie tybetańskie).
Jedną z najprężniejszych organizacji zajmujących się ochroną
najważniejszego prezydenta na świecie jest amerykański United
States Secret Service, powołany do życia w XIX wieku (w 1865 roku)
jako Agencja Przestrzegania Prawa Urzędu Skarbowego US, Tajna
Służba Stanów Zjednoczonych4.
Pierwsze zadania dotyczyły ochrony ekonomicznej struktury
państwa, czyli wykrywania fałszerstw finansowych, jednak gdy
w 1901 roku prezydent Wiliam McKinley stał się ofiarą zamachu
w Buffalo, Kongres Stanów Zjednoczonych powierzył Secret Service
4

Ochrona osobista (cz. 1), Historia i rozwój ochrony osobistej na świecie i w Polsce 28/06/2006,
„Zabezpieczenia”
4/2006,
http://zabezpieczenia.com.pl/ochrona-osobista/ochrona-osobista-cz-1historia-i-rozw%C3%B3j-ochrony-osobistej-na-%C5%9Bwiecie-i-w-polsce, z dnia 29.05.2015.
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do ochrony nowego prezydenta - Theodora Roosevelta. W 1906 roku
stosowną ustawą SS został zobligowany do ochrony kolejnych
prezydentów USA. Po 44 latach ochroną osobistą objęto również
wiceprezydentów. Jak niestety pokazuje historia, kolejnym
przełomowym momentem były zamachy na Johna F. Kennedy'ego
w 1963 roku oraz senatora Roberta F. Kennedy'ego w 1968 roku.
Secret Service z małej organizacji rozwinęła się w najlepszą agencję
na świecie zajmującą się ochroną osobistą. Obecnie zatrudnia ponad
5000 pracowników i posiada swoje delegatury m.in. w: Paryżu,
Londynie, Rzymie, czy Hongkongu. Oprócz gwarantowania
bezpieczeństwa lokatorom Białego Domu, pracownicy St.Se. strzegą
zagraniczne placówki dyplomatyczne USA.
Od 1957 roku istnieje International Bodyguard Association, która
zrzesza
najwięcej
agentów.
Założona
przez
legionistę
5
cudzoziemskiego – majora Luciena Victora Otta . Po śmierci majora,
kierownictwo przejął James G. R. Shortt – jego uczeń. Celem tej
organizacji jest specjalistyczne szkolenie z ochrony, a członkowie IBA
o znaczących osiągnięciach i kwalifikacjach znajdują zatrudnienie,
np. w ochronie: królewskiej rodziny, dyplomatycznej i VIP-owskiej.
Oddział IBA działa również w Polsce od 1992 roku. Podstawowe
szkolenie (basic) składa się z 60 godzin i trwa 6 dni. Dodatkowo – co
najmniej raz w roku należy odbyć 20 godzin tzw. szkolenia
odświeżającego (refresher), które warunkuje ciągłość członkostwa
w IBA6.
Kolejną organizacją jest amerykańska Executive Security
International, zwana inaczej Bodyguard Training Academy
for Executive, Dignitary and Celebrity Protection. Została założona
na początku lat 80. XX wieku przez Roberta Boba Duggana – mistrza
5

W 1947 roku wstąpił na ochotnika do Francuskich Sił Specjalnych i walczył w wojnie francuskoindochińskiej. Brał udział w zakończonej klęską Francuzów bitwie pod Dien-Bien Phu, gdzie był ranny i
został pojmany przez Vietminh. Po ucieczce wstąpił do francuskiego Wojskowego Wywiadu (Deuxieme
Bureau). Major Lucien Ott wsławił się m.in. perfekcyjną ochroną prezydenta Charles'a de Gaulle'a przed
terrorystyczną organizacją OAS. Dzięki niemu udaremniono aż 30 zamachów w stadium przygotowania,
a w 11 przypadkach ochrona zapobiegła bezpośrednim atakom na ówczesnego prezydenta.
6
www.ibabodyguards.com, z dnia 28.05.2015 oraz www.iba-polska.pl, z dnia 29.05.2015.
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sztuk walk, posiadacza mistrzowskiego stopnia w Hwarangdo.
Ta prywatna szkoła oferuje ponad 2000 godzin szkoleniowych
z zakresu szeroko pojętej ochrony VIP-owskiej. Szkolenie objęte jest
tajemnicą, a na teren ośrodka nie wpuszcza się mass-mediów7.
Dość znanym państwem kojarzonym z bardzo dobrym
wyszkoleniem agentów ochrony jest Izrael. Ciągła możliwość
bezpośredniego ataku praktycznie zewsząd przez arabskich
sąsiadów sprawia, że w tym państwie służby specjalnie pracują na
najwyższym
poziomie.
Jedną
z
najbardziej
znanych
w Izraelu organizacji zrzeszających i szkolących ochroniarzy
są: International Security Academy oraz International Security
School. ISA jest międzynarodową organizacją, kierowaną przez
byłych pracowników policji oraz służb specjalnych Izraela i kilku
innych państw. Pierwszy zagraniczny oddział powstał na Łotwie.
Z kolei ISS skupia się przede wszystkim na ochronie osobistej 8.
Państwo polskie w początkowym okresie funkcjonowania
wykorzystywało do ochrony uzbrojonej drużyny książęcej. Następna
wzmianka historyczna dotyczy XV wieku, mowa jest wtedy o konnych
oddziałach
doborowego
rycerstwa
(nadworne
chorągwie).
Odrodzenie to nadworne wojsko złożone z piechoty (hajduków) oraz
oddziałów konnych. W XVIII wieku działały regimenty (pułki) gwardii
konnej i pieszej. Podczas rozbiorów w Warszawie powstał w celu
ochrony cesarza Napoleona, konny oddział gwardii honorowej.
W czerwcu 1807 roku został przekształcony w polski pułk gwardii
zwany Szwoleżerami. Pułk ten pełnił nieprzerwaną służbę u boku
cesarza aż do bitwy pod Waterloo. Po utworzeniu Królestwa
Polskiego w 1815 roku znów działały oddziały pieszej i konnej
gwardii królewskiej. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku,
utworzono Kompanię Przyboczną i Szwadron Przyboczny
Naczelnika Państwa, a od 1921 – prezydenta Rzeczypospolitej
7
8

www.esibodyguardschool.com, z dnia 29.05.2015.
www.securityacademy.com, z dnia 30.05.2015.
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Polskiej. Jak wiemy, nie udało się jednak udaremnić zamachu
z 16 grudnia 1922 roku na pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej
– Gabriela Narutowicza. Dokonał go malarz Eligiusz Niewiadomski
w salach warszawskiej "Zachęty".9
W 1924 roku
12 czerwca Minister Spraw Wewnętrznych
Zygmunt Hübner powołał brygadę ochronną, której zadaniem było
zapewnienie osobistej ochrony Prezydentowi Rzeczypospolitej
Polskiej. Wydzielono z niej tzw. Oddział Zamkowy, który ochraniał
stałą siedzibę Prezydenta, co zostało szczegółowo uregulowane
w Instrukcji o prowadzeniu służby ochronnej. Po raz pierwszy
w oficjalnym dokumencie polskim pojawił się termin ochrona osobista
– odpowiednia liczba wywiadowców, którzy towarzyszą osobie
ochranianej w czasie przejazdów, spacerów itp., zabezpieczają
lokale, w których osoba ochraniana przebywa, mieszka lub urzęduje,
zwracając uwagę na osoby tam zamieszkałe i przechodzące 10.
Instrukcja została znowelizowana w 1934 roku. W części drugiej,
pt. Ochrona Prezydenta Rzeczypospolitej określono szczegółowe
kompetencje
i
zadania.
22
sierpnia
1994
roku
w Lublinie powołany został Wydział Ochrony Rządu Resortu
Bezpieczeństwa Publicznego, który do 31 grudnia 1944 roku
posiadał używaną zamiennie nazwę Wydział Ochrony Polskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Była to około 50-osobowa grupa
funkcjonariuszy
Służby
Bezpieczeństwa.
WOR
zapewniał
bezpieczeństwo funkcjonowania rządu Polski Ludowej oraz władzom
partii i członkom rządu. Naturalnie WOR był formacją upolitycznioną.
Wydział Ochrony Rządu istniał do stycznia 1949 roku, następnie
został utworzony Departament Ochrony Rządu (DOR). Istniał
do 1956 roku. W grudniu 1956 roku powstało znane do dziś Biuro
Ochrony Rządu – samodzielna jednostka podporządkowana
9

Por. P.K Marszałek, Prawne podstawy organizacji ochrony VIP-ów w II Rzeczypospolitej, „Studia
lubuskie” 5/009, s. 13-34.
10
T. Białek, BOR – strzelać, chronić, ratować, file:///C:/Users/euro/Downloads/T.%20Białek%20%20BOR%20(7-8-2007) pdf, z dnia 15.04.2015
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bezpośrednio Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Po wyborach
parlamentarnych w 1989 roku funkcjonariusze BOR-u stali
się żołnierzami, pozostając w strukturze MSW. Ustawą z 16 marca
2001 roku o Biurze Ochrony Rządu uregulowano sytuację prawną
tej formacji. Biuro Ochrony Rządu zatrudnia ponad 1000 osób.
Ma własną masarnię, piekarnię i ciastkarnię, do tego wszystkie
produkty podawane do spożycia ochranianym osobom są dokładnie
sprawdzane. BOR ochrania m.in.:
- Prezydenta RP;
- Premiera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministra Spraw Zagranicznych;
- Marszałków Sejmu i Senatu;
- Szefów Kancelarii Prezydenta i Urzędu Rady Ministrów;
- Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji
Wywiadu;
- Prezesa Narodowego Banku Polskiego;
- Prezesa Najwyższej Izby Kontroli11.
Ministra Obrony Narodowej ochrania Żandarmeria Wojskowa.
Pierwszym pododdziałem żandarmerii odpowiedzialnym za ochronę
był Zamkowy Pluton Żandarmerii powołany do życia w 1928 roku.
W 1937 roku Pluton został przekształcony w Zamkowy Szwadron
Żandarmerii i podlegał Szefowi Gabinetu Wojskowego Prezydenta
RP. Podczas II wojny światowej 11 Szwadron Żandarmerii przy
II Korpusie Polskim ochraniał gen. Władysława Andersa. Pierwszy
Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej został powołany
na podstawie zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z 22 września
2003 roku. Ochroną obejmuje:
- Ministra Obrony Narodowej;
- Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu oraz Prezesa
Rady Ministrów podczas ich pobytu w jednostkach
wojskowych;
- Sekretarza Stanu - I zastępcę Ministra Obrony Narodowej
i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
11

Ibidem
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- członków zagranicznych delegacji wojskowych,
przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- osoby i delegacje ochraniane przez Biuro Ochrony Rządu;
- jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sytuacjach
kryzysowych, a w szczególności – w razie zagrożenia
terroryzmem12.

12

www.oszw.warszawa.wp.mil.pl, z dnia 15.04.2015.
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II. Ochrona osobista jako jedna z dziedzin bezpieczeństwa osobowego
Firmy Ochrony Osób i Mienia prowadzą działalność gospodarczą o szczególnym
znaczeniu społecznym. Pracownik/agent ochrony, wypełniając obowiązki swojego
zawodu,
styka
się
zarówno
z możliwością zastosowania przymusu fizycznego, jak i możliwością użycia broni
palnej.
Dlatego
też
państwo
szczegółowo
określiło
w
licznych
ustawach,
rozporządzeniach
i
innych
aktach
o charakterze prawnym zakres jego działania.
Zapotrzebowanie na ochronę komercyjną wzrosło po zmianie ustroju
Rzeczypospolitej
Polskiej
w
wyniku
pogłębiającej
się dysproporcji ekonomicznej obywateli wraz z kryzysem państwowych służb
odpowiedzialnych
za
bezpieczeństwo,
co stworzy dogodne warunki do rozwoju rynku komercyjnych usług ochrony.
Pierwszą prawną regulacją dotyczącą pracowników ochrony była Ustawa z dnia
23 grudnia 1988 roku O działalności gospodarczej13, w której była mowa o podmiocie
gospodarczym świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia. Następnie –
za sprawą Zespołu do spraw Przeglądu Specjalistycznych Pomocniczych Formacji
Ochrony Porządku i Mienia – powołanego przez Radę Ministrów dzięki sugestiom
Komendy Głównej Policji – dokonano szczegółowej analizy rozwijającego się rynku
ochrony. Efektem prac Zespołu było ukazanie się Raportu na temat
Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych.
Pierwszym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie podmiotów zajmujących
się ochroną była uchwalona 22 sierpnia 1997 roku Ustawa o ochronie osób i mienia
(Dz.
U.
nr
114,
poz.
740
z późn. zm.). Po raz pierwszy pojawiła się definicja ochrony osób, aktualna do dziś:
Art. 3 pkt 1 brzmi:
Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie:
bezpośredniej ochrony fizycznej:
stałej lub doraźnej (…)14.
B. Służalska, J. Służalski pojęcie ochrony osób definiują jako: „działanie, którego
podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności
osobistej”.15
Jak
wspomniano
powyżej,
ochrona
może
być
realizowana
w formie ochrony stałej. Ochrona stała to „rodzaj ochrony, który polega na
zaplanowanym i systematycznym, realizowanym w ciągu dłuższego okresu działaniu
13

Ustawa o działalności gospodarczej z dnia 23 grudnia 1988 r. (Dz. U. Nr 41, poz.324); aktualnie Ustawa o swobodnej
działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. 2015. 584 j.t ze zm
14
www.isap.sejm.gov.pl, z dnia 07.05.2015.
15
B. Służalska, J. Służalski, Pracownik ochrony. Słownik tematyczny, Wydawnictwo Policealnej Szkoły Detektywów i
Pracowników Ochrony O’CHIKARA, Lublin 2008, s. 74-75.
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ochronnym
w
obiekcie
przez
całą
dobę
i 7 dni w tygodniu. Ochrona stała nie jest elementem zabezpieczenia technicznego, a
bezpośredniej ochrony fizycznej”.16
Z
kolei,
ochrona
doraźna,
w
odróżnieniu
do
ochrony
ciągłej
to
„rodzaj
działań
ochronnych,
nieprowadzonych
w
sposób
ciągły.
Ta forma ochrony stosowana jest najczęściej ze względów ekonomicznych lub jeśli
nie wymaga tego stopień zagrożenia obiektu. Ze względu na sposób realizacji
dzielimy ochronę doraźną na ochronę czasową, ochronę dorywczą, ochronę
okazjonalną”.17
Pracownik ochrony to osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej (…) i wykonująca zadania ochrony.18
Słownik tematyczny, charakteryzując pracownika ochrony, podaje, iż jest to
„osoba posiadająca licencję pracownika ochrony fizycznej (wg nowelizacji po
styczniu 2014r Ustawy wstrzymano dalsze ich wydawanie zastępując wpisem na listę
kwalifikowaną pracowników ochrony) lub licencję pracownika zabezpieczenia
technicznego i wykonująca zadania ochrony w ramach wewnętrznych służb ochrony
albo
na
rzecz
przedsiębiorcy,
który
uzyskał
koncesję
na
wykonywanie
działalności
gospodarczej
w zakresie ochrony osób i mienia, a także osoba wykonująca zadania ochrony w
zakresie niewymagającym licencji na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na
wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia”.19
Zgodnie
z uzupełnieniem
Ustawy
o
Ochronie
Osób i Mienia
z 1997r o nowe poprawki obowiązujące od stycznia 2014 roku zmianie uległy
wymagania
kwalifikacyjne
pracowników
ochrony
w
zakresie
uprawnień.
Licencję
pracownika
zastąpiono
wpisem
na
listę
kwalifikowanych
pracowników
ochrony.
Aby
znaleźć
się na tej liście starający się winien spełnić min niżej wymienione warunki:
a) ma ukończone 21 lat
b) posiada ukończone co najmniej gimnazjum
c) nie karany i nie toczy się przeciwko tej osoby postępowanie karne
d) posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego, zgodnie z miejscem
zamieszkania kandydata(-tki), komendanta Policji danego rejonu
e) posiada stosowną zdolność poświadczoną zaświadczeniem lekarskim,
fizyczną i psychiczną do wykonywania zawodu pracownika kwalifikowanego
ochrony potwierdzoną badaniami lekarskimi w wyznaczonych ośrodkach
medycyny specjalistycznej
f) posiada zaświadczenie lub dyplom o ukończeniu szkoleń, specjalistycznego
wykształcenia lub kursów potwierdzających wymagane umiejętności
praktyczne
i przygotowanie teoretyczne
16

Ibidem, s. 75.
Ibidem, s. 75.
18
Ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2014.1099jt).
19
B. Służalska, J. Służalski, Pracownik ochrony…, op. cit., s. 91-92.
17
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Agenci ochrony, by móc właściwie wypełniać swoje obowiązki, muszą cyklicznie
się szkolić. W programach szkoleń z zakresu ochrony osobistej najczęściej możemy
uzyskać praktyczne umiejętności dotyczące:
- taktyki biznesowej Bodyguarding Business (BG) dla osób pracujących w
ochronie osobistej;
- taktyki militarnej Close – Personal – Protection (CPP) dla grup ochronnych
przeznaczonych do ochrony VIP-ów w strefach wysokiego ryzyka (działania
wojenne);
- jednego z bojowego systemu walki w bliskim kontakcie
dla pracowników ochrony osobistej oraz technik interwencji;
- COMBAT – SHOOTING – SYSTEM – bojowego systemu strzelania;
- taktyki jazdy specjalnej dla kierowców ochrony osobistej.
Szkolenie służb ochrony obejmuje podział na: służbę patrolowo-interwencyjną i
konwojową.
I
tak
kandydaci
pierwszej
doskonalą
się w:
- technikach interwencyjnych;
- taktyce działań grup interwencyjnych;
- udzielaniu pomocy przedmedycznej.
Kandydaci drugiej pogłębiają wiedzę z zakresu:
- konwojowania oraz eskorty;
- taktyki działania podczas ataków.
Przyszli agenci powinni znać także procedury zachowania podczas imprez
masowych,
utrzymania
bezpieczeństwa
na obiektach, postępowania w sytuacji zakładniczej. Bardzo ważnym aspektem jest
umiejętność posługiwania się bronią. Inne programy szkoleń dotyczących stricte
ochrony osobistej to znajomość:
- szyków pieszych;
- szyków w kolumnie pojazdów;
- poruszania się w miejscach publicznych;
- ochrony VIP-a w środkach transportu publicznego;
- zachowania podczas konferencji prasowych, spotkania
z fanami, itp.;
- organizacji grup ochrony;
- planowania i realizacji ochrony;
- zasad postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.
Szkolenia
z
zakresu
ochrony
obejmują
przede
wszystkim
te aspekty, które są aktualne, wynikają z wykładni prawa.
Z uwagi na wzrost zapotrzebowania na usługi ochroniarskie, zawód pracownika
ochrony,
stał
się
w
ostatnich
czasach
popularny
i niewątpliwie rozwojowy. Pracownik ochrony powinien nie tylko posiadać należytą
sprawność fizyczną, ale i umysłową. Powinien posiadać wiedzę i specjalistyczne
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umiejętności zarówno w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie jak i psychologii. 20 Z
kolei ochrona osobista, będąca wąską specjalizacją, wymaga nie tylko obszernej
wiedzy i umiejętności wyuczonych, takich jak: techniki walki, techniki strzelania,
techniki ochrony VIP. Wymaga również predyspozycji takich jak mocna psychika i
krótki czas reakcji.21
Upadek
w
Polsce
systemu
komunistycznego
spowodował,
że
pierwsi właściciele fortun otaczali się w ochronie osobistej
tzw. karkami. Ostentacyjna ochrona miała głównie dodawać prestiżu. Po kilku latach
usługi komercyjne sprofesjonalizowały się – ochrona stała się dyskretna, a
najbardziej pożądaną cechą agenta ochrony osobistej stało się zaufanie i
profesjonalizm
w
działaniu
a
nie
jak
w
początkowym
okresie
wygląd
uzyskany
dzięki
ćwiczeniom
na siłowni. Agentom ochrony zaczęto stawiać wysokie wymagania. Muszą nie tylko
być
sprawni
fizycznie,
ale
i
znać
języki
obce.
Do niedawna tj. końca 2014 r minimalnym wyznacznikiem była licencja pracownika
ochrony – II stopnia i minimum średnie wykształcenie.
Rynek ochrony VIP-ów nie jest jeszcze w Polsce w pełni ukształtowany. Obecnie
są to najczęściej firmy, które w swoich strukturach posiadają wyspecjalizowaną
formację. Pracownicy rekrutowani są z grupy byłych funkcjonariuszy z
doświadczeniem
w specjalnych formacjach mundurowych. Doświadczenie się opłaca, bo zapobiega
potencjalnym wypadkom.
Zmiany
nastąpiły
także
pod
wpływem
wymiany
doświadczeń.
Do Polski zaczęły przyjeżdżać osoby spoza naszego kraju znane
w świecie. Firmy zaczęły nie tylko szkolić, ale i prowadzić profesjonalne działania
marketingowe, inwestować w wyposażenie, czy dbać o estetykę umundurowania
agentów ochrony.
Istnieje kilka pojęć ochrony. W tym podrozdziale autor
mówiąc
o bezpieczeństwie osobowym ma na uwadze bezpieczeństwo osoby, w literaturze
spotykane jako bezpieczeństwo VIP-a.
Autor wprowadzając w niniejszej pozycji literackiej pojęcie ochrony osobistej
przywoła niektóre pojęcia z nią związane. I tak :
Bezpieczeństwo
osobowe
(bardzo
ogólnie)
–
wg
autora
jest
to ta część podzbioru bezpieczeństwa podmiotowego odpowiedzialna za czynniki
związane
z
najbardziej
istotnymi

20

H. Stankiewicz, Pracownicy ochrony osób i mienia w systemie bezpieczeństwa publicznego w Polsce, „Społeczeństwo i
Ekonomia” 1(1)/ 2014, s. 212-216.
21
M. Rejman, Ochrona osobista. Profesjonalny bodyguarding – zawód czy powołanie, „PATROL – Magazyn Securitas w
Polsce” 2/2007, s.9.
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dla życia i funkcjonowania człowieka, obywatela w strukturach państwa, w którym
przyszło mu żyć.
Ochrona – to aktywne i pasywne działania zabezpieczające przed wszelkim
bezprawnym
zagrożeniem,
bez
względu
na to, czy sprawcy tych czynów będą ponosili odpowiedzialność karną za popełnione
czyny, czy też nie.
Ochrona aktywna – to zespół ruchów, chroniących przed niebezpieczeństwem.
Ochrona
pasywna
–
to
obecność
pracownika
ochrony
w określonym miejscu i czasie, gdzie może pojawić się zagrożenie (działanie
prewencyjne).
Ochrona osobista – to osoba lub zespół osób odpowiednio wyszkolonych,
(posiadających odpowiednią wiedzę z zakresu ochrony osób), wyposażonych w
broń palną, środki przymusu bezpośredniego i inne urządzenia techniczne, służące
do zapewnienia bezpieczeństwa chronionym osobom.22
Z powszechną definicją ochrony osobistej, autor niniejszego podręcznika nie
zgadza
się,
ponieważ
nie
uwzględnia
ona
podstawowego
warunku
tj.
Równoczesnej
obrony
i
ewakuacji
osoby
ochranianej
tzw.
VIP-a.
Nie
są
możliwe
do przeprowadzenia te dwie czynności naraz przez jednego agenta ochrony
osobistej.
Ochrona osobista to zatem zawsze zespół minimum dwóch osób. W przypadku
jednego agenta ochrony osobistej, możemy mówić co najwyżej o asyście, czy
zabezpieczeniu.23
Wiedzę o ochronie osobistej można utrwalić poprzez zapoznanie się z poniżej
przedstawionymi wykresami.

22

P. Nosek, szkolenie przeprowadzone w Poznaniu w WSB w Poznaniu w 2000r.
Wg M. Kryłowicza, „Ochrona osobista – to zespół minimum 2 osób odpowiednio wyszkolonych, wyposażonych i
posiadających odpowiednią wiedzę z zakresu ochrony osób, wyposażona w broń palną, środki przymusu bezpośredniego i inne
urządzenia techniczne, służące do zapewnienia bezpieczeństwa chronionym osobom umożliwiających, w przypadku ataku,
równoczesną
obronę
i ewakuację VIP-a w bezpieczne miejsce”.
23

24

Rysunek nr 2. Ochrona osobista.
Źródło: opracowanie własne

Rysunek nr 3. Cele ochrony osobistej.
Źródło: opracowanie własne

VIP-a można ochraniać na kilka sposobów. Najpopularniejsze przykłady to:
Szyk ochronny Równowaga – dwóch agentów ochrony osobistej.

25

Rysunek nr 4. Możliwości ochrony VIP-a – Szyk Ochronny Równowaga.
Źródło: opracowanie własne

Szyk ochronny Pudełko- czterech agentów ochrony osobistej.

Rysunek nr 5. Możliwości ochrony VIP-a – Szyk Ochronny Pudełko.
Źródło: opracowanie własne

Podczas
konstruowania
scenariusza
ochrony
należy
pamiętać
o trzech stopniach zagrożenia, na które narażone są osoby ochraniane:
1) sytuacje wpływające na wizerunek (osoby narażone są na ośmieszanie i
szykanowanie, czy naruszenie ich godności osobistej, co wpływa negatywnie
na ich psychikę);
2) sytuacje zagrażające zdrowiu VIP-a;
3) sytuacje grożące utracie życia (są najbardziej niebezpieczne).
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Rysunek nr 6. Trzy stopnie zagrożenia, na które należy zwrócić uwagę przy projektowaniu stanu
osobowego ochrony osobistej VIPA.
Źródło: opracowanie własne

Piotr
Thiem
pojęcie
bezpieczeństwa
osobowego
definiuje
w następujący sposób: Jest to zespół przedsięwzięć organizacyjnych, szkoleniowych
i kontrwywiadowczych, zapewniających dostęp do informacji niejawnych wyłącznie
osobom: lojalnym, prawym i godnym zaufania; sprawdzonym przez pełnomocnika
ochrony lub właściwą służbę ochrony państwa; przeszkolonym ze znajomością
przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz sposobie postępowania z takimi
informacjami; znającym postanowienia Kodeksu Karnego o odpowiedzialności
za nieuprawnione ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę państwową 24.
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Thiem P., Wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa osobowego, z www.piothiem.pl, z dnia 06.06.2015.

