
Tab. 1 Ocena zagro�e� i dobór �rodków ochrony w przypadku domu jednorodzinnego, segmentu, rezydencji – metoda wyk�adnicza

czynniki maj�ce wp�yw na zagro�enie ma�y; – 1 pkt �redni; – 2 pkt. du�y; – 4 pkt. bardzo du�y; – 8 pkt. wyj�tkowo du�y wr�cz decyduj�-
cy; – 16 pkt.

zarobki, poziom �ycia, stanowisko, 
pozycja ma�e �rednie  du�e du�o wy�sze ni� �rednie wyj�tkowo wysokie

kontakty z s�siadami, �yczliwo�� intensywne, bardzo du�a 
wzajemna pomoc w normie nastawienie oboj�tne wrogo�� zadawnione urazy nawet z poprzed-

nich pokole�

kontakty w �rodowisku, rodzaj pracy, 
kontakty w rodzinie �cis�e grono znajomych sta�a praca od wielu lat cz�ste zmiany pracy, prowadzenie 

interesów z wieloma ma�ymi firmami
w�asny interes, sklep itp. konflikt 
o podzia� spadku

zad�u�enia u osób prywatnych, 
zatrudnianie wielu sezonowych 
pracowników

dom pozostaje bez opieki nie d�u�ej ni� 15 minut
nieregularne wyjazdy nie 
zwi�zane z dniami �wi�-
tecznymi

wyjazdy zwi�zane z dniami �wi�-
tecznymi

cz�ste wyjazdy wszystkich domow-
ników

bardzo cz�ste okresy nieobecno�ci, 
�atwe do ustalenia czy i kiedy powra-
caj� domownicy

architektura osiedla
zwarty kompleks, wspól-
nie ogrodzony z kontrolo-
wanym wjazdem

zwarty kompleks z 2–3 
wjazdami bez kontroli stara nieregularna zabudowa w trakcie budowy, ka�dy jak chce bu-

duje, du�o najemnych robotników
samotne siedlisko z wieloma do-
jazdami

architektura budynku

kszta�t budynku – pro-
stok�t lub kwadrat, wi-
doczne z ulicy 100% po-
wierzchni zewn�trznej

kszta�t litery T lub L, jed-
no widoczne wej�cie, 
okienka do piwnic bardzo 
ma�e, widoczne 75% po-
wierzchni 

liczne zakamarki, nawet po o�wie-
tleniu niewidoczne z ulicy ani od s�-
siadów

niewidoczne z ulicy, �atwe przej�cia 
mi�dzy kondygnacjami i oknami, 
drzwi ma�o widoczne

kilka wej��, drzwi na taras od strony 
niewidocznej

powierzchnia budynku ok. 150 m  ok. 300 m ok. 300 m ale z przewag� ma�ych po-
mieszcze� rezydencja po��czone budynki w tym gospo-

darcze

ogrodzenie

nie do przekroczenia 
bez narz�dzi, otwieranie 
wjazdu automatycznie, 
kamera wideo

ogrodzenie standardo-
we, domofon, otwiera-
nie r�czne

p�ot drabinka luki w ogrodzeniu lub jego brak
ukszta�towanie terenu i rozk�ad za-
budowy utrudnia kontrol� nad pose-
sj� – tak�e wtedy gdy jest ogrodzona

ogród ro�linno�� nie zas�ania 
�adnych okien ani drzwi

drzewa i krzewy mog� 
stanowi� ukrycie – tak�e 
na s�siedniej posesji 

stare drzewa z konarami umo�liwiaj�-
cymi wej�cie na kondygnacje ro�linno�� zas�ania drzwi, okna

krzaki, drzewa umo�liwiaj� obser-
wacj� posesji, �atwe skryte podej-
�cie do domu

dost�pno�� �rodków ��czno�ci telefon stacjonarny, tele-
fon komórkowy, CB

CB, telefon stacjonarny 
– lini� �atwo uszkodzi� telefon dost�pny, ale poza posesj� brak nie mo�na zawo�a� s�siadów

gara� w obrysie budynku, drzwi 
dobrze zabezpieczone stoj�cy osobno �le zabezpieczony brak, a jest samochód samochód nie jest widoczny z domu
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