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OdpOWiEdziAlnOść, dOkŁAdnOść, EfEkTYWnOść 



Zajmujemy się świadczeniem usług ochrony obiektów biurowych, 
magazynowych, przemysłowych i innych na zasadzie outsourcingu. 
Sprawujemy nadzór fizyczny i wizyjny nad powierzonymi nam 
obiektami w całej Polsce.

Jako założyciel firmy VEKTOR posiadam wieloletnie doświadcze-
nie w ochronie szczególnie wymagających Klientów (m.in. Atlas – 
największy w Polsce zakład produkcji chemii budowlanej,  
Savills – firma doradcza rynku nieruchomości, Jones 
Lang LaSalle – dostawca usług w zakresie zarządzania 
nieruchomościami i inwestycjami, BRE Bank, Stacja Nowa 
Gdynia – centrum sportu i rekreacji, ERGOM – producent 
urządzeń energetycznych, FM Jarosty – największe 
magazyny Ikea w Europie Wschodniej, FM Mazowia – 
centralne magazyny Carrefour w Polsce, FM Wolbórz – 
centralny magazyn Auchan w Polsce, Gillette Polska, 
Motyl – zakład przetwórstwa owoców i warzyw, Euronet, 
Eurofoam – największy zakład produkcyjny pianki poliureta-
nowej w Europie).

Posiadane przez nas odpowiednie zaplecze organizacyjne, a także 
zespół sprawdzonych pracowników, gwarantują wykonanie 
oferowanych przez nas usług w sposób profesjonalny, przy zacho- 
waniu obowiązujących standardów bezpieczeństwa i w atmosferze 
sprzyjającej współpracy.
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W ochranianych obiektach zapewniamy 
ochronę fizyczną.

Ten rodzaj sprawowania ochrony jest 
podstawową forma świadczenia usług 
bezpieczeństwa. Pozwala na bezpośrednie 
zapobieganie włamaniom, kradzieżom 
i zniszczeniom mienia oraz na utrzymanie 
porządku w obiektach.

W zakresie stałej ochrony fizycznej 
mieści się również obsługa recepcji 
świadczona przez naszych pracowników.

• systemową ochronę obiektów biurowych, przemysłowych, komercyjnych i magazynowych, 
• monitoring wizyjny – całodobowa kontrola obiektu oraz kontrola przebiegu służby
 pracowników ochrony w strzeżonym obiekcie przy wykorzystaniu systemu
 monitorującego, 
• czynności mające na celu zabezpieczenie mienia przed działaniami przestępczymi,
 szkodami wynikłymi z awarii technicznych lub zakłóceń porządku publicznego, 
• współpracę z grupą interwencyjną, 
• profesjonalną obsługę recepcji – reprezentowanie firmy Klienta, wydawanie kluczy, 
 prowadzenie księgi pobierania/wydawania kluczy, kierowanie ruchem parkingowym, 
 rejestrację parkujących samochodów, dyspozycyjność w zakresie innych powierzanych 
 zadań, 
• audyt bezpieczeństwa i analizę zagrożeń – weryfikacja i ocena stanu bezpieczeństwa
 obiektu, analiza mogących pojawić się zagrożeń, wskazanie zakresu obowiązków i zadań 
 dla pracowników ochrony, przygotowanie instrukcji działania dla pracowników , 
• kompleksową dokumentację obiektową – prowadzenie książki służb, księgi kluczy itp., 
• inne usługi związane z obsługą firmy.

OfERUJEMY USŁUGi nA zASAdziE OUTSOURCinGU:

Przywiązujemy dużą wagę do profesjona- 
lizmu i najwyższej jakości świadczonych
usług. 

Nasi pracownicy przed przystąpieniem
do pracy przechodzą cykl szkoleń, zarówno 
teoretycznych, jak i praktycznych pod 
nadzorem doświadczonych specjalistów. 

Naszą ideą jest, aby oferowane przez nas 
usługi były wykonywane efektywnie,
dokładnie, odpowiedzialnie, zgodnie 
z wymaganiami Klienta.

WYRóżniA nAS:
• elastyczne, szybkie i sprawne działanie, 
• szeroka kontrola i nadzór nad świadczoną usługą,   
• aktywny udział pracowników ochrony obiektu
 w systemie obsługi zakładu.



• biurowe • przemysłowe
• korporacyjne • magazynowe

NA tERENIE CAłEJ POLSkI

OCHRaNIaMY OBIEKTY KOMERCYJNE

Gdańsk
Łódź
Poznań
Olsztyn
Dąbrowa Górnicza

Piotrków Trybunalski
Łomża
Zgierz
Łęczyca

WSPÓłPRACUJEMY Z:



30 lAT dOśWiAdCzEniA

ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź

tel.: +42 716 61 01
tel. kom.: 505 051 505
e-mail: biuro@vektorsystem.pl 
www.vektorsystem.pl
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