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OBOWIĄZKI PERSONELU PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ OCHRONY 

 

I. Postanowienia ogólne 

Przez użyte w dokumencie określenia należy rozumieć: 

1. Agencja Ochrony – Wykonawca, z którym zawarto umowę na świadczenie usług ochrony osób i mienia 

oraz monitoringu systemów alarmowych w obiektach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu  

Sp. z o.o, 

2. Ochrona – personel Wykonawcy pełniący służbę w obiektach Zamawiającego, 

3. Personel ochrony – wszystkie osoby wykonujące czynności ochrony (w cyklu nie dłuższym niż 12 h na 

dobę/osoba) na terenie obiektów Zamawiającego, 

4. Raport z przebiegu dyżuru – rejestr zdarzeń w czasie służby prowadzony przez personel Wykonawcy, 

pełniący służbę w obiektach Zamawiającego, 

5. Obiekty – wszystkie budynki oraz lokale Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. wraz  

z przyległym terenem i parkingami, w których świadczone są usługi ochrony osób i mienia oraz 

monitoringu systemów alarmowych. 

 

II. Ogólne zasady ochrony obiektów 

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

- zapewnienie bezpieczeństwa osób (pracowników, klientów Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu 

Sp z o.o. oraz pracowników firm zewnętrznych świadczących np. usługi utrzymania czystości, 

remontowe itp.,) znajdujących się w granicach chronionych obiektów, 

- ochrona obiektów Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. i znajdującej się w nich całej 

infrastruktury technicznej przed dostępem osób nieuprawnionych, 

- ochrona przed kradzieżą, zniszczeniem, włamaniem, napadem oraz uszkodzeniem mienia znajdującego 

się na terenie obiektów będących własnością Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o.o., 

- podejmowanie interwencji przez personel ochrony Wykonawcy w celu zapobieżenia konfliktom 

i zrachowaniom agresywnym w chronionych obiektach, 

- podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w przypadkach nadzwyczajnych (pożar, zalanie, awarie 

sieci cieplnej, elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, awarie wind itp.), 

- niezwłoczne ujawnianie faktów dewastacji mienia, 

- zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie obiektów Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu 

Sp. z o.o. oraz powiadamianie Zamawiającego o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku, 

- niezwłoczne powiadamianie organów ścigania, o czynach przestępczych zaistniałych na terenie obiektów 

Zamawiającego oraz zabezpieczanie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania, 

- zapoznanie personelu ochrony Wykonawcy z regulaminem pn. „Obowiązki personelu pełniącego służbę 

ochrony w obiektach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o.o.”, 

- zapewnienie wykonywania usługi ochrony przez personel ochrony Wykonawcy niebędący pod wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających, 

- wykonywanie patroli obchodowych, 

- utrzymania czystości w okolicach wejścia do budynku oraz odśnieżania wejścia podczas pełnienia 

dyżuru. 
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2. Personel ochrony Wykonawcy kończąc zmianę, przekazuje obowiązki swoim zmiennikom, stosując 

następujące zasady: 

- przekazuje klucze, karty dostępowe wraz z rejestrem wydawanych kluczy, kart dostępowych z danego 

dnia oraz sprawdza stan kluczy zapasowych, 

- przekazuje zmiennikom wszelkie ważne informacje, które danego dnia wpłynęły do ochrony w formie 

ustnej lub pisemnej, 

- przekazuje „Książkę raportów służby ochrony obiektów”, w której odnotowane są ważne zdarzenia np. 

informacje z wykonanego patrolu, wydanie kluczy z gabloty zapasowej, niezdanie kluczy przez personel 

Zamawiającego, wynoszenie sprzętu z obiektu i inne, na podstawie których sporządzany jest raport 

dzienny ochrony. 

3. Czas reakcji grupy interwencyjnej (dojazdu na miejsce od chwili przyjęcia zgłoszenia) nie powinien 

przekroczyć dziesięciu minut. 

 

III. Prawa i obowiązki personelu ochrony 

1. Personel ochrony Wykonawcy stawia się na służbę w pełnym umundurowaniu stosownym do pory roku. 

2. Personel ochrony Wykonawcy prowadzi na bieżąco w „Książce raportów służby ochrony obiektów” zapisy 

z przebiegu dyżuru jak również inną obowiązującą dokumentację służbową, którą przekazuje 

Zamawiającemu po zapełnieniu miejsca przeznaczonego na dokonywanie wpisów. 

3. Korzystanie z infrastruktury telefonicznej, teleinformatycznej i informatycznej (np. rozmowy telefoniczne, 

odbieranie lub wysyłanie danych) będącej własnością bądź w dysponowaniu Zamawiającego w celach 

prywatnych jest zabronione!  

4. Personel ochrony Wykonawcy pełniący służbę w obiektach Zamawiającego zobowiązany jest 

w szczególności do przestrzegania przepisów p.poż i bhp. 

5. Personel ochrony Wykonawcy pełniący służbę w obiektach Zamawiającego powinien niezwłocznie 

zapoznać się z:  

- rozmieszczeniem w obiektach tablic elektrycznych (bezpieczniki, wyłączniki prądu), 

- rozmieszczeniem i usytuowaniem sprzętu przeciwpożarowego, czujek p.poż. oraz hydrantów, w tym 

także z instrukcjami obsługi central p-poż i sterowania oddymianiem, zainstalowanych na obiektach 

Zamawiającego, co powinno być potwierdzone poprzez złożenie podpisu na oświadczeniu o zapoznaniu 

się z funkcjonowaniem tych central. 

- rozmieszczeniem na obiektach zaworów odcinających dopływ wody oraz gazu, 

- listami osób, które należy powiadamiać w nadzwyczajnych przypadkach,  

6. Personel ochrony Wykonawcy pełniący służbę w obiektach Zamawiającego powinien być uprzejmy 

i taktowny oraz zachowywać się z szacunkiem wobec klientów i pracowników Parku Naukowo 

Technologicznego w Opolu Sp z o.o.. 

7. Personel ochrony Wykonawcy zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i przestrzegania 

porządku publicznego w chronionych obiektach. 
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IV. Zadania personelu ochrony Wykonawcy pełniącego służbę ochrony w obiektach Parku Naukowo-

Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. 

1. Personel ochrony Wykonawcy pełni służbę patrolowo-obchodową wewnątrz budynku w godzinach pracy 

obiektu nie rzadziej niż co 60 minut, każdorazowo kontrolując pomieszczenia WC ze szczególnym 

uwzględnieniem elementów instalacji wod.-kan. i c.o. (w przypadku stwierdzenia awarii odcina dopływ 

wody poprzez zakręcenie odpowiednich zaworów). 

2. Personel ochrony Wykonawcy pełni służbę patrolowo – obchodową na zewnątrz budynku.  

3. Po wykonaniu patrolu personel ochrony Wykonawcy każdorazowo wpisuje informacje do „Książki 

raportów służby ochrony obiektów”. 

4. Personel ochrony Wykonawcy pełniący służbę w obiektach Zamawiającego ma za zadanie chronić mienie 

i osoby przebywające w obiektach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp z o.o., a w przypadku 

wystąpienia zagrożenia, niezwłocznie podejmować działania mające na celu zminimalizowanie 

powstania możliwych szkód i strat. 

5. Po wykonaniu patrolu personel ochrony Wykonawcy każdorazowo wpisuje informacje do „Książki 

raportów służby ochrony obiektów”. 

6. Personel ochrony Wykonawcy zobowiązany jest do udzielania klientom ogólnych informacji z zakresu 

funkcjonowania Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp z o.o. 

7. Personel ochrony Wykonawcy zobowiązany jest do zapewnienia transportu osobom niepełnosprawnym 

wewnątrz chronionych obiektów, przy użyciu sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu 

poszczególnych obiektów (dźwigi osobowe itp.) 

8. Personel ochrony jest zobowiązany do utrzymania czystości w okolicach wejścia do budynku oraz 

odśnieżania wejścia oraz ciągów komunikacyjnych doprowadzających do wejścia podczas pełnienia 

dyżuru w czasie, w którym ta rola nie będzie pełniona przez personel odpowiedzialny za utrzymanie 

czystości. 

 

V. Zasady bezpieczeństwa w obiektach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp z o.o. 

1. W przypadku zakłócenia porządku lub bezpieczeństwa na terenie chronionego obiektu personel ochrony 

Wykonawcy niezwłocznie powiadamia grupę interwencyjną oraz inne upoważnione służby. 

2. W celu ochrony obiektów przed próbami zakłócania porządku personel ochrony Wykonawcy winien 

współpracować z przedstawicielami służb powołanych do zapewnienia porządku (Policja, Straż Miejska ). 

3. W celu uniknięcia dewastacji mienia oraz ochrony pracowników i klientów Parku Naukowo-

Technologicznego w Opolu Sp. z o.o., personel ochrony Wykonawcy zapobiega nieuzasadnionemu 

wnoszeniu na teren Spółki narzędzi i przedmiotów (np. kije, młotki, niebezpieczne substancje, ostre 

przedmioty itp.) stanowiących potencjalne zagrożenie życia i zdrowia lub zniszczenia chronionego mienia. 

4. Personel ochrony Wykonawcy jest zobowiązany do przeciwdziałania handlowi obnośnemu oraz akwizycji 

na terenie obiektów Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp z o.o., poprzez informowanie osób 

trudniących się akwizycją i handlem obnośnym o obowiązującym zakazie i wypraszanie ich. 

5.   W porze wieczorowo – nocnej po wykonaniu czynności sprzątania lub ewentualnych robót remontowych 

personel ochrony Wykonawcy dokonuje obchodu chronionych obiektów sprawdzając stan ich 

zabezpieczenia, w szczególności sprawdza: 

- zamknięcie pokoi biurowych, 

- zamknięcie okien w pomieszczeniach ogólnodostępnych, 
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- zamknięcie okien w pomieszczeniach biurowych, 

- zamknięcie drzwi prowadzących do budynku, 

- zamknięcie bram i furtek, 

- zamknięcie wody w W.C. (baterie umywalkowe itp.), 

- stan bezpieczeństwa pożarowego budynku. 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień mających wpływ na stan bezpieczeństwa chronionych 

obiektów, personel ochrony Wykonawcy niezwłocznie powiadamia Zamawiającego oraz dokonuje 

stosownych zapisów w „Książce raportów służby ochrony obiektów” i jeżeli jest to możliwe usuwa we 

własnym zakresie uchybienia. 

6. W przypadku ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, 

a także dla chronionego mienia, personel ochrony Wykonawcy zobowiązany jest do niezwłocznego 

przekazania tych osób Policji. 

VI. Systemy alarmowe 

1. Personel ochrony Wykonawcy pełniący służbę ochrony powinien znać procedury postępowania na 

wypadek uaktywnienia się systemów alarmowych w obiektach Parku Naukowo-Technologicznego w 

Opolu Sp. z o.o. 

2. Szczegółowe zasady postępowania personelu pełniącego służbę ochrony w obiektach Parku Naukowo-

Technologicznego w Opolu Sp. z o.o.. Zasady postępowania dotyczące systemów p-poż zostaną przekazane 

Wykonawcy w momencie zakończenia szkolenia z ich obsługi, zorganizowanego przez Zamawiającego. 

3. Personel ochrony powinien w przypadku uaktywnienia się systemu alarmowego znać listę osób, które 

należy powiadomić niezwłocznie po uaktywnieniu się alarmu.  

4. Wykazy osób, które należy powiadamiać w każdym przypadku uaktywnienia się systemu alarmowego 

znajdują się w punkcie ochrony. 

VII. Postanowienia końcowe 

Informacje dodatkowe dotyczące poszczególnych obiektów i uwzględniające ich specyfikę, będą 

przedstawione przez Zamawiającego Agencji Ochrony za potwierdzeniem, w momencie przejęcia 

obiektów celem świadczenia usług ochrony osób i mienia oraz monitoringu systemów alarmowych. 

Aktualizowane będą na bieżąco w momencie wystąpienia jakichkolwiek zmian. 

Informacje dodatkowe będą obejmować: 

- godziny pracy Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. 

- sposób przechowywania, wydawania i przyjmowania kluczy, kart dostępu, 

- wykaz pomieszczeń posiadających systemy powiadamiania o zagrożeniach i sposoby ich 

włączania/wyłączania,  

- wykaz pomieszczeń specjalnych, 

- wykaz osób, które należy powiadomić w przypadkach zagrożenia, 

- wykazy telefonów niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego przepływu informacji w zakresie 

bezpieczeństwa chronionych obiektów. 


