
Wstęp 

 

Wielu naukowców oraz profesjonalistów podejmuje  

się charakterystyki zjawisk mających wpływ na przemiany 

współczesnego świata. Niewątpliwie żyjemy w erze globalizacji. 

Globalizacja 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 

 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 zdrowia.3 

Rynek ochrony związany był przede wszystkim z wojskiem, kiedy 

czas niepokojów i wojen minął, ochroną zaczęli zajmować się cywile. 

Zresztą – wraz z rozwojem cywilizacji groźba utraty życia podczas 

regularnej bitwy malała do tego stopnia, że dziś tak naprawdę 
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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, gdy ochrona  

była realizowana przez profesjonalistów. W trosce o jakość  

pracy pracownika ochrony osobistej powstał niniejszy podręcznik. 

Autor ma 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. 

Aby realizować te działania pozwalające na takie zabezpieczenie 

VIP-a przed „udanym” atakiem ze strony zamachowca, należy 

rozpocząć proces szkolenia a następnie proces kształcenia  

od właściwej metodologii prowadzenia wykładów uwzględniający 

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 kilka 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. 

Autor ma nadzieję, że pozwoli on na łatwiejsze zapoznanie 

się z przedmiotem studentów niniejszego podręcznika.  



 
 

Rysunek nr 1. Proces zapamiętywania 
Źródło: Opracowanie własne  

 

Na koniec, 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. 

 


