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Szanowny Panie Komendancie, 

 

Polska Izba Ochrony pragnie przedstawić Panu Komendantowi następującą, bardzo pilną w naszej 

ocenie, sprawę dotyczącą egzaminów w zakresie ubiegania się kwalifikowanych pracowników 

ochrony o wydanie dopuszczenia do posiadania broni. 

Pracownicy posiadający legitymację dopuszczenia do broni obiektowej korzystają oczywiście 

z rozwiązania, wynikającego z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która przedłuża, do 90-ego dnia od dnia odwołania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii - terminy przedstawienia właściwemu organowi 

Policji orzeczeń lekarskich i psychologicznych, o których mowa w art. 15 ust 4 ustawy z dnia 21 maja 
1999 r. o broni i amunicji.  

Skutkuje to możliwością dostępu do broni obiektowej mimo upływu terminu badań. 

Jednakże, zaistniała luka w możliwości zgłaszania się na egzaminy z broni palnej nowych 

kwalifikowanych pracowników ochrony. 

Członkowie naszej Izby alarmują, iż wydziały postępowań administracyjnych komend wojewódzkich 

nie organizują egzaminów, powołując się na wytyczne KGP zalecające nie organizowanie ich 

w okresie pandemii. 

Po stronie firm ochrony powoduje to jednak paraliż sprawnego i zapewniającego bezpieczeństwo 
chronionych osób i mienia, funkcjonowania firm ochrony, będących SUFO lub WSO. 
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W okresie ostatnich miesięcy zaistniały zwykłe sytuacje odchodzenia pracowników posiadających 

dostęp do broni obiektowej na emerytury i renty, co powoduje konieczność powołania nowych 

pracowników. 

Dochodzą do tego sytuacje, że firmy nie są w stanie zapewniać zastępstwa pracowników chorych, 
będących na kwarantannie, spełniać wymogów dotyczących liczby pracowników z bronią w nowo 

zawieranych lub aneksowanych umowach ochrony, dotyczących głównie konwojowania wartości, 

składów grup interwencyjnych czy obsługi centrów monitoringu alarmów. 

Bieżącą konsekwencją jest również stan niezgodności stanów pracowników z bronią z wymogami 
prawnymi dotyczącymi przede wszystkim wyżej wymienionych rodzajów usług ochrony. 

Wiążą się z tym obawy firm o konsekwencje prawne takich sytuacji w przypadkach kontroli 

w firmach, a także braku odpowiedzialności firm ubezpieczeniowych w przypadku zdarzeń, 

np. w konwojowaniu wartości, jeśli nie dochowane są wymogi właściwych przepisów prawa. 

Wiąże się to z niewyobrażalnymi skutkami materialnymi dla poszkodowanych, firm oraz ich 

właścicieli. 

W tej sytuacji, zwracam się do Pana Komendanta z prośbą o spowodowanie pilnego poinformowania 

Polskiej Izby Ochrony o istotnej dla firm ochrony treści wytycznych oraz zamierzonych działaniach 

Policji, które pilnie wychodziłyby naprzeciw potrzebom organizowania egzaminów. 

Rozumiejąc bieżącą sytuację epidemiologiczną, wyrażamy nadzieję, iż możliwym jest organizowanie 
na obowiązujących zasadach sanitarno – epidemiologicznych, egzaminów w określonych miejscach 

i czasie dla pracowników firm z całego kraju. Firmy ochrony przyjmą również z satysfakcją inne pilnie 

wprowadzone rozwiązania. 

Uprzejmie proszę Pana Komendanta o spowodowanie pilnego zajęcia stanowiska w przedstawionej 

sprawie. 

        

 

Z wyrazami szacunku, 

      

        Marcin Pyclik 

       Prezes Zarządu  
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