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Załącznik nr 1 do umowy nr …………………… 
 

 
INSTRUKCJA OCHRONY OBIEKTU CBA PRZY UL. KRZYWICKIEGO 34 W WARSZAWIE 

 
 

I. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE: 

1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o: 

 CBA – należy przez to rozumieć Centralne Biuro Antykorupcyjne; 

 Obiekcie – należy przez to rozumieć nieruchomość zlokalizowaną przy ul. 

Krzywickiego 34 w Warszawie, w tym teren wydzielony ogrodzeniem oraz 

zlokalizowane na nim budynki;   

 gościu – należy przez to rozumieć każdą osobę niebędącą funkcjonariuszem 

lub pracownikiem CBA bądź pracownikiem ochrony realizującym zadania 

związane z ochroną Obiektu lub Szefem Ochrony nadzorującym pracowników 

ochrony w imieniu Wykonawcy; 

 osobie uprawnionej – należy przez to rozumieć gościa, który uzyskał zgodę 

na przebywanie w Obiekcie, a także funkcjonariusza i pracownika CBA; 

 osobie nieuprawnionej – należy przez to rozumieć osobę, która przebywa 

na terenie Obiektu lub usiłuje wejść na jego teren nie będąc osobą uprawnioną; 

 Służbie Ochrony CBA– należy przez to rozumieć funkcjonariuszy CBA 

wykonujących w Obiekcie zadania ochronne; 

 Dyżurnym obiektu CBA – należy przez to rozumieć Szefa Zmiany Służby 

Ochrony . 

 

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OCHRONY: 

Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony na posterunku w Obiekcie należy: 

a) bezpośrednia ochrona fizyczna Obiektu,  

b) posiadanie przy sobie, w trakcie realizowania czynności ochronnych:  

 legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, 

 określonych w umowie środków przymusu bezpośredniego,  

c) ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych do Obiektu, 

d) kontrola ruchu osobowego do i z Obiektu, 

e) wspieranie funkcjonariuszy Służby Ochrony CBA, w tym Dyżurnego obiektu CBA ;  

f) zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie Obiektu poprzez wezwanie osoby 

zakłócającej porządek do zaprzestania działań oraz poinformowanie o zaistniałym 

zdarzeniu Dyżurnego obiektu CBA, 

g) w razie zaistnienia potrzeby uzyskania wsparcia podczas podejmowanej interwencji, 

powiadamianie  o tym Dyżurnego obiektu CBA oraz umożliwienie wejścia na teren 

Obiektu i podjęcia interwencji przybyłej grupie interwencyjnej. 

h) ujęcie sprawcy szkody w mieniu CBA bądź osoby, która przebywała na terenie 

Obiektu w sposób nieuprawniony lub wsparcie przy ujęciu takiej osoby przez grupę 

interwencyjną bądź funkcjonariuszy uprawnionych służb (Policji, CBA), 

i) dokonywanie obchodów wygrodzonego terenu Obiektu zgodnie z dyspozycjami 

Dyżurnego obiektu CBA, 

j) w trakcie obchodu realizowanego w obrębie wygrodzonego terenu Obiektu 

sprawdzanie prawidłowości zamknięcia okien w budynkach, stanu ogrodzenia,  a w 
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przypadku stwierdzenia naruszenia integralności lub trwałości ogrodzenia Obiektu 

niezwłoczne zgłaszanie tego faktu Dyżurnemu obiektu CBA, 

k) niezwłoczne zgłaszanie Dyżurnemu obiektu CBA: 

 stwierdzonych naruszeń integralności lub trwałości ogrodzenia, ścian lub okien 

Obiektu, 

 faktu przebywania na terenie Obiektu osoby nieuprawnionej, 

 wszelkich zdarzeń stanowiących lub mogących stanowić zagrożenie dla Obiektu 

bądź mienia na jego terenie, 

l) zapobieganie zagrożeniu pożarowemu oraz podejmowanie czynności gaśniczych 

w ramach dostępnych środków, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności 

wzywanie Straży Pożarnej, 

m) wykonywanie czynności zmierzających do zapobiegnięcia szkodom w mieniu 

na terenie Obiektu (spowodowanych np.: czynnikami przyrodniczymi (np. powódź 

bądź burza), awarią urządzeń lub instalacji, niezabezpieczeniem mediów, aktami 

wandalizmu) oraz niezwłoczne powiadamianie o zaistniałej sytuacji Dyżurnego 

obiektu CBA, 

n) prowadzenie na bieżąco książki zawierającej informacje o czasie rozpoczęcia 

i zakończenia zmiany (dyżuru), obsadzie personalnej zmiany (dyżuru), a także 

wszystkie istotne informacje dotyczące przyjęcia, przebiegu i przekazania zmiany 

(dyżuru), 

o) dbałość o powierzone do dyspozycji pracownika ochrony mienie CBA,  

p) umożliwienie o dowolnej porze doby przeprowadzenia kontroli sposobu 

wykonywania zadań określonych w niniejszej instrukcji, realizowanej przez 

upoważnionych przedstawicieli CBA, a w jej ramach udostępnianie prowadzonej 

dokumentacji, 

q) zachowywanie w tajemnicy wszelkich wiadomości o Obiekcie, nabytych w związku 

z wykonywaniem zadań określonych w Instrukcji i w czasie ich wykonywania. 

Obowiązek ten trwa także po zaprzestaniu przez daną osobę wykonywania zadań 

ochronnych na terenie Obiektu. 

 

III. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z  KONTROLĄ RUCHU OSOBOWEGO I POJAZDÓW:  

1. Do obowiązków realizowanych przez pracowników ochrony w Obiekcie we 

współpracy ze Służbą Ochrony CBA w ramach kontroli ruchu osobowego należy: 

a) legitymowanie gości w celu  ustalenia ich tożsamości oraz zweryfikowania 

uprawnień do przebywania w Obiekcie,  

b) weryfikowanie danych dotyczących pojazdów wjeżdżających na wygrodzony 

teren Obiektu, 

c) umożliwianie wejścia na teren Obiektu uprawnionym gościom, 

d) uniemożliwianie wejścia do budynków CBA osobom nieuprawnionym. 

 


