
Do umowy nr_______/……../…… Obowiązuje od dnia……………………..

Uprzejmie prosimy o powiadomienie na piśmie o zaistniałych zmianach dotyczących: osób do 
powiadomienia, tel. osób do powiadomienia, kolejności osób do powiadomienia, nr tel. obiektu 
chronionego oraz hasła osób upoważnionych.

Uaktualnioną  listę  osób  upoważnionych  do  obsługi  systemu  i  powiadamiania  o  zaistniałych
zdarzeniach  na  obiekcie,  prosimy  dostarczyć  do  siedziby  S.U.  „ODRA” ul.  Wrocławska  29,  
58-200 Dzierżoniów lub na e-mail:  dzierzoniow-bok@suodra.pl

Pomoc w uzupełnieniu dokumentu można uzyskać w dniach  pon. - pt. w godz. 7:00 – 14:00 
pod nr tel.:  665 334 603 lub 691 504 845 oraz 74 831 15 67  

LISTA OSÓB DO POWIADOMIENIA
 I UPOWAŻNIONYCH DO ODWOŁYWANIA ALARMÓW

 

NAZWA OBIEKTU ( skrócona ): ____________________________________________________________ 

RODZAJ OBIEKTU ______________________________________________________________________ 

MIEJSCOWOŚĆ__________________ ULICA _______________________NR. DOMU/LOKALU________

TELEFON DO OBIEKTU_________________________

OSOBY ODPOWIEDZIALNE:
(kolejność powiadamiania zgodna z listą)

L.p. Imię i Nazwisko Funkcja / Stanowisko Telefony Kontaktowe

1

2

3

4

5

6

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………

Data i podpis Zleceniodawcy                    Wprowadzono do Bazy Danych dn*……………………..
 

……………………………….….                   Wprowadził:*……………………………………………….



Data …………………………

KARTA OBIEKTU 
(Należy uzupełnić wszystkie wymagane pola, w przeciwnym razie dane nie zostaną wprowadzone na Stację 
Monitorowania S.U.ODRA)                                                                                                       * Wstawić znak „X”
                         w wybranym polu.

L.p. Klucze i Hasła TAK* NIE*

1 Przekazuje klucze od posesji - ogrodzenie

2

Stosować hasło ……………………. z §2 ust 1 umowy do odwołania alarmu

LUB

Stosować hasło własne: ………………………………….do odwołania alarmu

Powiadamiać:

3 osoby upoważnione o każdym alarmie z obiektu bez względu na porę dnia i nocy, w 
przypadku gdy Grupa Patrolowa nie stwierdziła naruszeń (włamania lub próby włamania)

4 o braku zasilania w obiekcie

5 o „braku uzbrojenia” 

(wybrać „TAK”  tylko gdy jest uzupełniany  kalendarz systemu alarmowego)  

6 o „rozbrojeniu poza grafikiem” 

(wybrać „TAK”  tylko gdy jest uzupełniany  kalendarz systemu alarmowego)  

Kalendarz systemu alarmowego (monitoring uzbrojenia / rozbrojenia)
(wpisac godziny z uwzględnieniem tolerancji czasowej - plus 30 minut dla uzbrojenia oraz minus 30 min. dla rozbrojenia)

Strefa 1 PN WT ŚR CZW PT SOB ND i Święta

Uzbrojenie    - godz 

Rozbrojenie   - godz

Strefa 2

Uzbrojenie    - godz 

Rozbrojenie   - godz

Użytkownik systemu zobowiązuje się powiadomić telefonicznie (74-831-46-93) C.M. „ODRA” o rozbrojeniu 
systemu alarmowego poza grafikiem oraz o późniejszym uzbrojeniu.

Użytkownik zobowiązany jest również do odwołania telefonicznie alarmów przypadkowych oraz wywołanych 
ingerencją w system alarmowy.        

       

Informacje o systemie alarmowym** (**wypełnia procownik S.U.ODRA)

Typ centrali alarmowej
Konserwacja „ODRA”

TAK
NIE

płatna abonament

Typ i symbol nadajnika Konserwator systemu

Monitoring przycisku napadu TAK NIE Data podłączenia 

Pieczęć i podpis Zleceniodawcy            **Wprowadzono do Bazy Danych dn………………………..

……………………………….….                  **Wprowadził:……………………………………………….  


