
ZARZ DZANIE

50 Ochrona Mienia i Informacji 5/2015

Niestety salony jubilerskie znajduj  si  w gro-

nie tych przedsi biorstw, które tak jak placówki 

bankowe, w sposób szczególny nara one s  na 

mo liwo  stania si  celem napadu rabunkowego 

lub pospolitej kradzie y. Z tego te  wzgl du wy-

magaj  one szczególnych zabezpiecze , których 

zakres wynika nie tylko z przyj tych standardów 

i dobrych praktyk, lecz uwarunkowany jest tak e 

wymogami ubezpieczycieli oraz obowi zuj cymi 

przepisami prawa. Niestety nadal wielu przedsi -

biorców z bran y jubilerskiej nie jest wiadomych, 

e przepisy rozporz dzenia Ministra Spraw We-

wn trznych i Administracji z dnia 7 wrze nia 2010 r. 

w sprawie wymaga , jakim powinna odpowia-

da  ochrona warto ci pieni nych przechowy-

wanych i transportowanych przez przedsi bior-

ców i inne jednostki organizacyjne1, jakkolwiek 

opracowane przede wszystkim z my l  o zapew-

nieniu bezpiecze stwa przechowywanej i trans-

portowanej gotówki w systemie finansowych, 

w praktyce tak samo dotycz  tak e ich dzia alno ci. 

Na podmiotowy zakres niniejszej regulacji, w swo-

ich rekomendacji z dnia 8 wrze nia 2014 r., wska-

zuje równie  Polska Izba Systemów Alarmowych2.

Wymagania i zasady wykorzystania 
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Wyroby z metali i kamieni szlachetnych nale  do tych produktów, które od zawsze rozpala y 

wyobra ni  konsumentów i jednocze nie wiadczy y o statusie ekonomicznym ich posiadaczy. 

Niestety z uwagi na warto  jak  przejawiaj  i stosunkowo wysok  zbywalno  tego typu produkty 

stanowi  równie  akomy k sek dla przest pców, którzy w kradzie y upatruj  ród o szybkiego 

i atwego zysku.

1  Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji w sprawie wymaga , jakim powinna odpowiada  ochrona warto ci pieni nych przechowywanych i transportowan-

nych przez przedsi biorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. z 2010 r. nr 166, poz. 1128 z pó n. zm.).

2  Rekomendacja Polskiej Izby Systemów Alarmowych z 8 wrze nia 2014 r. „Wykaz przyk adowych obiektów podlegaj cych przepisom Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych 

i Administracji z dnia 7 wrze nia 2010 r. w sprawie wymaga , jakim powinna odpowiada  ochrona warto ci pieni nych przechowywanych i transportowanych przez przedsi bior-

ców i inne jednostki organizacyjne”.
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W my l obowi zuj cych przepisów warto-

ci pieni ne to nie tylko znaki pieni ne, cze-

ki czy weksle, lecz tak e z oto, srebro i wyroby 

z tych metali, kamienie szlachetne i per y, a tak-

e platyna i inne metale z grupy platynowców. 

Oznacza to, e rodki bezpiecze stwa stosowane 

przede wszystkim w placówkach bankowych, na-

le y równie  zapewni  w zak adach i salonach ju-

bilerskich. Obowi zek stosowania przepisów roz-

porz dzenia powstaje wówczas, gdy w danym 

obiekcie przechowywane warto ci przekracza-

j , cho by czasowo, równowarto  0,2 jednost-

ki obliczeniowej, która na chwil  obecn  wynosi 

97 530 z 3. Wraz ze wzrostem przechowywanych 

warto ci zwi kszaj  si  równie  wymagania doty-

cz ce sposobu ich zabezpieczenia. Zasada ta jest 

o tyle wa na, e nieznajomo  przepisów rozpo-

rz dzenia i tym samym niespe nienie jego wy-

mogów mo e spowodowa , w przypadku utraty 

chronionych warto ci, zmniejszenie lub odmow  

wyp aty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

W kontek cie tematu niniejszego artyku u war-

to zwróci  uwag  przede wszystkim na stanowi -

ce za cznik do rozporz dzenia „Wymagania dla 

elektronicznych systemów zabezpiecze ”. Wynika 

z nich mi dzy innymi, e to systemy sygnaliza-

cji w amania i napadu oraz systemy transmisji 

alarmu s  traktowane jako podstawowe rodki 

bezpiecze stwa. Jednocze nie systemy kontroli 

dost pu oraz systemy telewizji dozorowej pe ni  

funkcj  uzupe niaj c . Wymogiem zasadniczym 

jest te  to, e system sygnalizacji w amania i napa-

du powinien zosta  wykonany zgodnie z postano-

wieniami normy PN-EN 50131-1 i w zale no ci od 

oszacowanego ryzyka powinien odpowiada  w a-

ciwemu stopniowi zabezpieczenia:

Stopie  1: Ryzyko ma e;

Stopie  2: Ryzyko ma e do redniego;

Stopie  3: Ryzyko rednie do wysokiego;

Stopie  4: Ryzyko wysokie.

W rozporz dzeniu nie wskazano jednak w opar-

ciu o jak  metodyk  nale y szacowa  ryzyko. Wy-

daje si  jednak rozs dnym, by jego wielko  uza-

le nia  od rodzaju obiektu, warto ci dóbr w nich 

przechowywanych oraz stopnia przygotowania 

i metod wykorzystywanych przez potencjalnych 

sprawców. I tak, zgodnie z norm  PN-EN 50131-1, 

przyjmuje si , e przy ryzyku ma ym potencjalni in-

truzi b d  posiada  niewielk  znajomo  systemu 

sygnalizacji w amania i napadu, i b d  korzysta  

z atwo dost pnych narz dzi, przy ryzyku od 

ma ego do redniego b d  mie  ograniczon  

znajomo  systemu i b d  korzysta  z niezaawan-

sowanych przyrz dów. Natomiast ryzyko od red-

niego do wysokiego wyst powa  b dzie wów-

czas, gdy intruzi b d  biegli w zakresie budowy 

i funkcjonowania systemu sygnalizacji w ama-

nia i napadu i jednocze nie b d  korzysta  

w pe nym zakresie z przeno nych urz dze  elek-

tronicznych. Z ryzykiem wysokim b dziemy mie  

do czynienia wówczas, gdy bezpiecze stwo b -

dzie najwa niejszym czynnikiem, natomiast intru-

zi b d  dysponowa  mo liwo ciami oraz posiada  

si y i rodki do szczegó owego zaplanowania w a-

mania lub wtargni cia i posiada  b d  pe ny za-

kres urz dze  elektronicznych pozwalaj cych na 

manipulowanie prac  systemu.

Osoby odpowiadaj ce za oszacowanie ryzy-

ka powinny rozwa y  wszystkie czynniki mog -

ce oddzia ywa  na funkcjonowanie salonu jubi-

lerskiego i tym samym rzutowa  na sposób jego 

zabezpieczenia. W tym celu szczegó owej analizie 

nale y podda  mi dzy innymi rodzaj sprzedawa-

nych towarów, atwo  zbycia przez w amywaczy, 

prawdopodobn  maksymaln  warto  pojedyn-

czej straty, atwo  zaboru i transportu produk-

tów, dost pno  chronionego miejsca, a tak e 

liczb  i przebieg kradzie y, napadów czy aktów 

wandalizmu, które zosta y dokonane w przesz o-

ci. Niebagatelny wp yw na poziom ryzyka b d  

mie  równie  czynniki infrastrukturalne: konstruk-

cja cian, dachu, pod ogi i piwnicy, konstrukcja 

okien, drzwi i innych otworów zewn trznych (np. 

kana ów wentylacyjnych). Zwróci  uwag  nale y 

równie  na bli sze i dalsze s siedztwo. Czy wybra-

na lokalizacja nie znajduje si  w rejonie wysokie-

go ryzyka przest pczo ci, czy przedmiot dzia al-

no ci prowadzonej w s siednich lokalach zwi k-

sza czy mo e te  obni a nasze bezpiecze stwo, 

czy w s siedztwie znajduje si  zabudowa miesz-

kalna oraz w jakim stopniu okoliczna przestrze  

jest monitorowana przez instytucje powo ane do 

ochrony bezpiecze stwa i porz dku publiczne-

go? Jak zosta o powy ej wykazane na salon ju-

bilerski mo e oddzia ywa  wiele czynników wy-

st puj cych zarówno na zewn trz, jak i wewn trz 

chronionego miejsca. Jedne wywieraj  wp yw 

w sposób d ugotrwa y, inne maj  charakter krót-

3  Jednostka obliczeniowa to 120-krtono  przeci tnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, og aszanego przez Prezesa G ównego Urz du Statystycznego w Dzienniku Urz do-

wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

ZDANIEM EKPERTA:

Podejmuj c decyzj  o sposobie zabezpieczenia salonu jubilerskiego nale y zwróci  uwag  
na to, e warto ciowe towary znajduj ce si  w salonie s  nara one nie tylko po zamkni -
ciu obiektu, ale równie  w trakcie dnia pracy. Przy dobrach luksusowych, takich jak bi u-
teria, kradzie  nawet kilku przedmiotów mo e stanowi  bardzo wysok  warto  strat da-
nej placówki. Z do wiadczenia, mo emy powiedzie , e dobry system alarmowy to pod-
stawa, któr  nale y uzupe ni . wietnie sprawdzaj  si  kamery IP w tym ukryte – wysokiej 
rozdzielczo ci, czy dedykowane rozwi zania zabezpieczaj ce otwarte ekspozytory powi -
zane z systemem alarmowym. Wielu klientów wybiera rozwi zania sprawdzonych reno-
mowanych marek, by unikn  przerw w dzia aniu systemu z powodu awarii, które mog  
kosztowa  straty zdecydowane wi ksze ni  dodatkowe nak ady przy wyposa aniu sklepu. 
Ostatnia nasza realizacja to salon Pandora w Galerii Cuprum w Lubinie.

Andrzej Kili ski, Dyrektor Zarz dzaj cy Skynet Polska.
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kotrwa y. Zmienne w czasie mog  by  równie  

metody w amania i wtargni cia do tego typu 

obiektów. Listy przyk adowych czynników ryzy-

ka zosta y przedstawione w za cznikach do nor-

my „PN-EN 50131-7 Systemy alarmowe. Systemy 

sygnalizacji w amania i napadu. Cz  7: Wytycz-

ne stosowania”. Niemniej jednak ograniczenie si  

w analizie tylko i wy cznie do tych e czynników 

by oby z pewno ci  b dem i mog oby pomin  

wiele innych istotnych czynników w a ciwych tyl-

ko dla danego obiektu.

Z przepisów rozporz dzenia wynika, ze system 

sygnalizacji w amania i napadu powinien zosta  

wykonany w co najmniej 2. stopniu zabezpiecze-

nia. Wiadomym jest równie  jakie rodzaje czynno-

ci powinien wykrywa  taki oto system, tj.:

otwarcie drzwi, okien i innych zamkni  chro-

nionego obszaru;

poruszanie si  w chronionym obszarze 

(pu apkowo).

W przypadku systemów wykonanych w 3. stop-

niu zabezpieczenia system powinien dodatko-

wo wykrywa  penetracj  drzwi, okien i innych 

zamkni  chronionego obszaru bez ich otwie-

rania, za  w 4. stopniu zabezpieczenia dodatko-

w  funkcjonalno ci  jest wykrywania penetra-

cji cian, sufitów i pod óg. Oczywi cie sygna y 

wysy ane z systemu sygnalizacji w amania i na-

padu powinny by  ca odobowo monitorowane 

przez wyspecjalizowane alarmowe centrum 

odbiorcze, które w razie potrzeby powiado-

mi o zdarzeniu odpowiednie osoby i skieru-

je na miejsce najbli sz  grup  interwencyjn . 

Je eli nie ma szkodliwego wp ywu na podsta-

wowe funkcje systemu sygnalizacji w amania 

i napadu mo e on wykrywa  równie  inne zda-

rzenia i pe ni  równocze nie dodatkowe funkcje. 

Coraz cz ciej zatem systemy sygnalizacji w a-

mania i napadu realizuj  równie  funkcjonalno-

ci systemu kontroli dost pu. Nale y pami ta , 

e wszystkie zdarzenia powinny by  rejestrowane 

z zachowaniem co najmniej z 30-dniowego 

okresu.

Nie wszystkie wymagania wynikaj ce z prze-

pisów prawa czy warunków ubezpieczycieli mo -

na jednoznacznie rozstrzygn . Nie jest to celem 

niniejszego artyku u. Z du ym prawdopodobie -

stwem mo na za o y , e w przypadku wi kszo ci 

salonów jubilerskich poziomowi oszacowanego 

ryzyka odpowiada wykonanie systemu w 2. stop-

niu zabezpieczenia, cho  w niektórych przypad-

kach zasadnym jest podniesienie systemu do 

poziomu 3. Podstawowymi funkcjonalno ciami 

ka dego systemu sygnalizacji w amania i napadu 

jest wykrywanie w amania, wyzwolenia alarmu, 

sygnalizacja sabota u i rozpoznawanie uszkodze . 

Wykrywaniu intruzów s u  ró nego rodzaju czuj-

niki, z po ród których najpopularniejsze nadal po-

zostaj  czujki ruchu (dzia aj ce pu apkowo) oraz 

kontaktrony sygnalizuj ce otwarcie drzwi, okien 

lub innych otworów zewn trznych. W przypadku 

salonów jubilerskich wszystkie okna i drzwi pro-

wadz ce do salonu jubilerskiego musz  zosta  za-

bezpieczone. W niektórych przypadkach, w szcze-

gólno ci, gdy istnieje ryzyko wykorzystania przez 

w amywaczy bardziej zaawansowanych metod 

dzia ania, koniecznym b dzie równie  zabezpie-

czenie na wypadek penetracji z zewn trz. W tym 

celu wykorzystuje si  przede wszystkim czujki in-

ercyjne. Je eli za  chodzi o czujki ruchu nie zaleca 

si  ograniczanie instalacji wy cznie do pomiesz-

cze  zewn trznych, warto w ten sposób zabez-

pieczy  tak e inne kluczowe pomieszczenia, takie 

jak chocia by pomieszczenie sejfowe. Je eli ana-

liza ryzyka wskazuje tak  potrzeb  ciany, pod o-

gi i sufity powinny by  chronione czujnikami in-

ercyjnymi i/lub sejsmicznymi.

Z uwagi na przedmiot dzia alno ci salonów 

jubilerskich oraz specyfik  oferowanych produk-

tów nie trudno wyobrazi  sobie sytuacj , kiedy 

specjalnej ochrony wymaga  b d  równie  po-

jedyncze czy ca e grupy produktów (przedmio-

ty bi uteryjne, przedmioty codziennego u yt-
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ku, przedmioty s u ce kultowi religijnemu). Zintegrowanie sys-

temu sygnalizacji w amania i napadu z zabezpieczeniami mecha-

nicznymi oraz wdro onymi procedurami pozwoli uzyska  wy szy 

poziom bezpiecze stwa. Wynikaj ce z rozporz dzenia dopusz-

czalne limity przechowywanych warto ci pieni nych uzale nio-

ne bowiem s  nie tylko od klasy odporno ci na w amanie wyko-

rzystywanych sejfów i kas pancernych, lecz równie  od zastoso-

wania innych rodków bezpiecze stwa, tj.: wyposa enie urz dze-

nia w system sygnalizacji w amania i napadu z transmisj  sygna-

u alarmu do alarmowego centrum odbiorczego, monitorowania 

urz dzenia przez system telewizji dozorowej z funkcj  rejestracji 

zdarze  czy obj cia chronionego miejsca ca odobow  ochron  

fizyczn . W rodowisku osób zajmuj cych si  bezpiecze stwem 

salonów jubilerskich spotyka si  ró ne podej cia, co do sposo-

bu pod czenia sejfów i kas pancernych do systemu alarmowe-

go. Najcz ciej jednak zabezpieczenie obejmuje zamek elektro-

niczny z funkcj  cichego alarmu, czujnik otwarcia drzwi oraz czuj-

nik inercyjny/sejsmiczny. W zale no ci od potrzeb zamki elektro-

niczne mo na wyposa y  w szereg dodatkowych funkcjonalno ci 

takie jak: zw oka czasowa, zasada czterech oczu czy sygnalizacja 

po o enia rygli. Zabezpieczenia elektronicznego wymaga  mog  

równie  gabloty wystawowe i witryny salonów jubilerskich. Tutaj 

najcz ciej stosowanymi s  czujki zbicia szk a (czasem równie  czuj-

ki inercyjne) oraz czujki otwarcia. Zgodnie z polityk  obowi zuj -

c  w niektórych przedsi biorstwach bywa, e sygnalizowane jest 

równie  autoryzowane otwarcie gabloty przez pracownika obs u-

gi (stonowany d wi k ci g y).

Wszystkie urz dzenia do sygnalizacji napadu powinny by  

umieszczone w taki sposób, by zapewni  wysokie prawdopodo-

bie stwo ich uruchomienie w przypadku napadu lub innego za-

gro enia, przy jednoczesnej minimalizacji mo liwo ci wyzwole-

nia przypadkowego alarmu. Na sta e przyciski napadowe montuje 

si  zazwyczaj przy stanowiskach kasjerskich oraz w innych newral-

gicznych miejscach jak chocia by pomieszczenie sejfowe. Co wi -

cej ka dy z pracowników obs ugi powinien posiada  przy sobie pi-

lot napadowy. Niedopuszczalne jest przy tym, co niestety jest cz -

sto spotykane, pozostawianie pilotów napadowych na biurkach, 

w szufladach czy te  innych podobnych miejscach, jak równie  

wrzucanie ich do torebek czy kieszeni marynarek. Odr bnym za-

gadnieniem jest opracowanie procedur i przeszkolenie pracowni-

ków na wypadek napadu rabunkowego. Jakkolwiek przyciski i piloty 

napadowe mog  by  wykorzystywane równie  do wzywania pomocy 

w innych przypadkach, co jest oczywi cie prawid owym podej ciem, 

to jednak nie mo na dopu ci  do wyzwalania alarmów nieuzasadnio-

nych. Jednym z dzia a  maj cym na celu zapobie enie tego typu przy-

padkom jest w a ciwe przeszkolenie osób upowa nionych do obs u-

gi systemu. Zadaniem tych e osób jest zg aszanie wszelkich usterek 

i identyfikowanie tych zmian w obiekcie, które mog yby wp yn  na 

nieprawid ow  prac  urz dze . Z tego te  powodu niezwykle wa -

ne jest równie  systematyczne konserwowanie systemu (zazwyczaj 

w okresie kwartalnym). Wszystkie zdarzenia utrwalone przez system, 

czynno ci konserwacyjne, uszkodzenia, naprawy, przypadki niepra-

wid owego dzia ania systemu powinny zosta  rejestrowane w Ksi -

ce Elektronicznego Systemu Zabezpiecze .

Sergiusz Parszowski – niezale ny ekspert i doradca do spraw 

bezpiecze stwa i porz dku publicznego. Audytor systemów 

bezpiecze stwa instytucji publicznych i podmiotów gospodarczych. 

Wyk adowca akademicki oraz prelegent konferencji naukowych. 

www.instin.pl, e-mail: sergiusz.parszowski@instin.pl
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