
załącznik nr 6 do umowy 
 

Procedura działania grupy interwencyjnej 
 
   Grupa interwencyjna podejmuje następujące działania interwencyjno-ochronne w związku z  
 
   1. Napadem: 
 

- podjeżdża jak najbliżej do obiektu, do miejsca, z którego napastnicy nie powinni jej widzieć 
ani słyszeć, 

- rozpoznaje teren wokół obiektu dla wykrycia ewentualnych wspólników napastników i ich 
środka lokomocji, 

- podchodzi do obiektu zwracając uwagę na oznaki ewentualnego napadu takie jak np. : 
zasłonięcie okien, brak ruchu w obiekcie, krzyki, pełna cisza, lustruje z zewnątrz  wnętrze 
obiektu, zwłaszcza miejsce ewentualnego napadu, 

- w przypadku stwierdzenia, że do napadu nie doszło jeden z członków grupy nawiązuje          
kontakt z pracownikiem ochrony obiektu w celu wyjaśnienia przyczyn, powstania alarmu, 
drugi ze środkiem łączności zostaje na zewnątrz i czeka na rozwój sytuacji – wejście członka 
grupy interwencyjnej może się odbyć wyłącznie na polecenie  operatora centrum 
monitoringu, po telefonicznym powiadomieniu pracownika ochrony w tym obiekcie, 

- w przypadku stwierdzenia napadu, przekazuje informację do operatora centrum 
monitoringu, prowadząc jednocześnie obserwację obiektu, a operator centrum monitoringu 
powiadamia Policję, 

- po przybyciu Policji przekazuje funkcjonariuszom informacje niezbędne do prowadzenia 
dalszych działań. 

 
2. Włamaniem: 
 

- podjeżdża do obiektu, 
- rozpoznaje teren wokół obiektu, dokonuje oględzin zewnętrznych w celu ustalenia śladów 

włamania (np. uszkodzenia szyb, okien, uszkodzenia oświetlenia), 
- w przypadku podejrzenia dokonania włamania przekazuje informację do operatora centrum 

monitoringu i na zewnątrz zabezpiecza obiekt do czasu przybycia osoby upoważnionej ze 
strony Zamawiającego, 

- w przypadku stwierdzenia obecności osób wewnątrz obiektu uniemożliwia im opuszczenie 
obiektu i powiadamia operatora centrum monitoringu, i w razie potrzeby podejmuje 
działania zmierzające do ich ujęcia, a operator centrum monitoringu powiadamia Policję,  

- po przybyciu Policji i pracownika Zamawiającego przekazuje wszystkie informacje i 
podporządkowuje się poleceniom Policji i operatora centrum monitoringu. 

 
3. Ewakuacją obiektu: 
 

-   pozostawia samochód w miejscu, w którym nie będzie utrudniać działań ratowniczych, 
-  wykonuje polecenia kierownika ewakuacji lub pracownika ochrony obiektu a w szczególności  

nie dopuszcza osób nie biorących udziału w działaniach ratowniczych do wnętrza obiektu. 
 
W razie stwierdzenia oznak pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie Grupa 
Interwencyjna niezwłocznie zawiadamia o nim osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz 
Państwową Straż Pożarną. 


