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PROJEKTOWANE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA WINNY SPEŁNIAĆ ZAŁOŻENIA
skutecznej ochrony osób i mienia – polegające na zastosowaniu systemów kombinacji różnego typu zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom
przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń, skutkujących negatywnymi konsekwencji dla rodziny, oraz winny stanowić niedopuszczające zapory 
wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony!
-PLANOWANIE – OPARTE NA ANALIZIE POTRZEB, SKUTKUJĄCE ROZWIĄZANIEM ZORGANIZOWANEJ SKUTECZNIE OCHRONY :
Zgodnie z art. 7, ust. 2 ustawy o ochronie osób i mienia, plan ochrony obiektu składa się z sześciu podstawowych części zawierających:
*charakterystykę obiektu,
*analizę stopnia zagrożenia,
*ocenę aktualnego stanu ochrony,
*dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej,
*opis technicznych zabezpieczeń obiektu,
*zasady organizacji i wykonywania ochrony fizycznej.
*ochrona dzieci

OSOBY PRACUJĄCE DLA FIRMY MY BIG BOX ARCHITEKCI POSIADAJĄ WPIS NA LISTĘ OSÓB KWALIFIKOWANYCH PRACOWANIKÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO I FIZYCZNEGO;
SĄ OSOBAMI Z DUŻYM DOŚWIADCZENIEM PO SŁUŻBIE W INSTYTUCJACH WYSOKICH SZCZEBLI PAŃSTWWYCH;
WEDŁUG USTAWY MOGĄ PROJEKTOWAĆ I CHRONIĆ INSYTYTUCJE PAŃSTWOWE Z DOŚWIADCZONĄ FIRMĄ ORAZ ŚWIADCZYĆ NAJWYŻSZYM STOPNIEM POZIOM ZABEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO

PO ROZPOZNANIU W/W ZAPOTRZEBOWANIA NALEŻY WYKONAĆ :
PROJEKT SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ELEKTRONICZNEGO - opracowanie do prezentacji na spotkaniu- nie możliwe do przesłania drogą elektroniczną
PROJEKT SYSTEMU ZABEZPIECZENIA MECHANICZNEGO - opracowanie do prezentacji na spotkaniu- nie możliwe do przesłania drogą elektroniczną
POŁĄCZYĆ AUTOMATYKĘ Z "SMART DOM„ - do omówienia na spotkaniu
z poważaniem





- Zasadność przeprowadzenia rozmowy z inwestorem mającej na celu 
uzyskania wskazówek i wymagań co do zakresu oczekiwanego poziomu 
bezpieczeństwa oraz przedstawienia wstępnych propozycji funkcjonowania 
całego systemu bezpieczeństwa;

Powyższe czynności pozwolą przedstawić kompleksowy 
system zabezpieczeń elektronicznych i technicznych, zapewniający w jak 
najwyższym stopniu bezpieczeństwo i ochronę użytkownikom obiektu z 
uwzględnieniem każdego z członków rodziny. 
Analiza będzie też uwzględniała dotychczasowe doświadczenie dotyczące 
form i metod działania sprawców naruszeń stref chronionych.

Plan prezentacji przygotowanej analizy i propozycji całości systemu zostaną przedstawione konkretne środki zabezpieczenia elektronicznego i technicznego przedmiotowego obiektu.
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