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Przedstawiamy Państwu specjalistyczne usługi związane z kompleksowym doradztwem w zakresie ochrony fizycznej 
obiektów. Wykorzystujemy nasze bogate doświadczenie oraz dostęp do najlepszych światowych praktyk, a także 
zapewniamy indywidualne podejście do każdego problemu, by efektywność ochrony odpowiadała najwyższym 
standardom.

Bezpieczeństwo zależy od skutecznej identyfikacji zagrożeń oraz dostrzeżenia podatności sprzyjających ich 
wystąpieniu. Dopiero po gruntownej analizie uwarunkowań możliwe jest zaplanowanie adekwatnych zabezpieczeń 
technicznych i organizacyjnych. Nie bez znaczenia jest także eliminacja tzw. „czynnika ludzkiego”, który sprawia 
że nawet najbardziej wyrafinowane systemy potrafią zawieść w wyniku braku wiedzy, komunikacji czy jasnych 
algorytmów postępowania. 

Dostarczamy Państwu unikalną usługę, która pomoże zoptymalizować funkcjonowanie ochrony w przedsiębiorstwie. 
Zapewni, że stosowane rozwiązania będą skuteczne i efektywne kosztowo. Jako podmiot niezależny zweryfikujemy 
plany przygotowane przez projektantów i sprawdzimy ofertę firm ochroniarskich. Zaproponujemy rozwiązania 
najlepsze dla uwarunkowań związanych z Państwa działalnością oraz pomożemy w opracowaniu procedur 
gwarantujących właściwe reagowanie na zagrożenia, opierające się przy tym na prostych algorytmach 
umożliwiających szybkie działanie. 

Postępujemy zgodnie z przedstawionym schematem, który od dogłębnej analizy uwarunkowań i identyfikacji Państwa 
celów związanych z ochroną, prowadzi nas do rekomendacji konkretnych systemów czy rozwiązań organizacyjnych.

PRZEGLĄD UWARUNKOWAŃ ZWIĄZANYCH Z OBIEKTEM 
• Lokalizacja i otoczenie,
• Konstrukcja i rozplanowanie wnętrza,
• Infrastruktura towarzysząca,
• Realizowane procesy,
• Kluczowe składniki majątku,
• Zatrudnienie i współpraca z podmiotami zewnętrznymi.

OKREŚLENIE CELU OCHRONY 
• Ochrona składników majątku i informacji,
• Ochrona ciągłości procesów.

OCENA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ I PODATNOŚCI
• Identyfikacja i ocena zagrożeń związanych z kradzieżą, celowym zniszczeniem, 

sabotażem, wyciekiem informacji,
• Identyfikacja i ocena podatności sprzyjających wystąpieniu zagrożenia.

OPRACOWANIE ROZWIĄZAŃ
• Ochrona pasywna,
• Ochrona aktywna,
• Procedury postępowania,
• Szkolenie i testy.

AUDYT SKUTECZNOŚCI WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ I DOSKONALENIE

KORZYŚCI DLA  FIRMY

SCHEMAT POSTĘPOWANIA



ROZWIĄZANIA

OCHRONA PASYWNA

• Opiniowanie planów obiektu w zakresie 
rozmieszczenia i oddzieleń kluczowych 
pomieszczeń, składników majątku i elementów 
infrastruktury.

• Opiniowanie i wsparcie przy doborze zabezpieczeń 
biernych:

              - Wyznaczenie stref dostępu dla osób   
                 poruszających się na terenie obiektu,
              - Ogrodzenia i wygrodzeń,
              - Drzwi, bram i okien,
              - Zamków,
              - Urządzeń i elementów antywłamaniowych,
              - Oznakowania,
              - Oświetlenia,
              - Znakowania towarów.

 
OCHRONA AKTYWNA

• Sprawdzenie adekwatności i opiniowanie 
rozmieszczenia stref dozorowych w obiekcie.

• Opiniowanie i wsparcie przy doborze zabezpieczeń 
aktywnych:

                - Zewnętrznych systemów alarmowych 
                   (z uwzględnieniem instalacji: mikrofalowych,                                   
                   podczerwieni, impedancyjnych,    
                   elektromagnetycznych, światłowodowych,               
                   geofonicznych).
                - Wewnętrznych systemów alarmowych 
                   (z uwzględnieniem instalacji: mikrofalowych,  
                   podczerwieni, udarowych, akustycznych)
                - Monitoringu wizyjnego (z uwzględnieniem:  
                   doświetlania podczerwienią, termowizji oraz  
                   detekcji ruchu),
                - Elementów kontroli dostępu i wskazania   
                   otwarcia,
                - Systemów opóźnienia otwarcia,
                - Manualnego powiadamiania alarmowego lub  
                   potwierdzania kontrolnego, 
                - Systemów rejestracji obchodów,
                - Urządzeń do wykrywania mienia wnoszonego   
                   i wynoszonego,
                - Łączności wewnętrznej.

• Identyfikacja tzw. „martwych pól” umożliwiających 
niekontrolowany dostęp do obiektu.

 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA

• Doradztwo związane z opracowaniem procedur 
organizujących pracę ochrony w zakresie:

              - Poruszania się osób na terenie obiektu,
              - Nadzoru odbiorów i dostaw towaru,
              - Kontroli osób i pojazdów,
              - Prowadzenia obchodów,
              - Obsługi systemów dozorowych i raportowania        
                 o niesprawnościach,
              - Prowadzenia przeglądów, testów i konserwacji 
                 systemów,
              - Reagowania na incydenty i powiadamiania                      
                 o ich zaistnieniu,
              - Postępowania w sytuacjach kryzysowych,
              - Raportowania zdarzeń i podatności,
              - Prowadzenia łączności wewnętrznej,
              - Ochrony informacji.

 
SZKOLENIE I TESTY

• Organizacja szkoleń zapewniających skuteczne 
wdrożenie procedur.

• Organizacja testów sprawdzających umiejętność 
wykorzystania systemów i zgodność postępowania     
z procedurami. 
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W ramach etapu opracowywania rozwiązań dla Państwa firmy przeprowadzamy następujące działania:



KONTAKT:

W przypadku zainteresowanie współpracą podczas procesu przejęcia,  prosimy o bezpośredni kontakt 
z Działem Zarządzania Ryzykiem Marsh.

Krzysztof Wrzesień
Starszy Konsultant, Marsh Risk Consulting

tel. kom.: +48 667 800 034
Krzysztof.Wrzesien@marsh.com

Niniejsza informacja stanowi materiał marketingowy Marsh Sp. z o.o. 

i nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Ewelina Sapikowska
Konsultant, Marsh Risk Consulting

tel. kom.: +48 607 673 366
Ewelina.Sapikowska@marsh.com


