


JAK DOBRAĆ WŁAŚCIWY SEJF ? 

Trzymając w domu wartości pieniężne czy drogocenne przedmioty często 
zastanawiamy się jak zapewnić im bezpieczeństwo. Najbardziej naturalnym 
rozwiązaniem jest zakup sejfu. I tu stajemy przed dylematem: jaki sejf 
powinienem(nam) kupić? Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na 
poniższe pytania: 

1. Co będzie przechowywane? 

2. Jakiej wielkości sejf będzie nam potrzebny? 

3. Gdzie go zainstalować? 

4. Jaką klasę bezpieczeństwa wybrać? 

5. Jaki zamek zapewni bezpieczeństwo? 

 
Poniższy poradnik został stworzony w celu wyboru odpowiedniego sejfu. 



CO MOŻNA PRZECHOWYWAĆ W SEJFIE ? 

Sejfy są w stanie przechowywać praktycznie wszystkie przedmioty m.in.: 
gotówkę, karty płatnicze, biżuterię, papiery wartościowe, ważne dokumenty, 
polisy ubezpieczeniowe, broń, klucze, laptopy, telefony komórkowe, nośniki 
informacji itp. 

Określenie jakie rzeczy zamierzamy przechowywać odpowie nam na 
pytanie jaki sejf najlepiej odpowiadałby naszym potrzebom. Na rynku 
istnieją następujące kategorie sejfów: sejfy antywłamaniowe i 
ognioodporne. Istnieją również sejfy posiadające obydwie funkcje, 
jednakże nie są zbyt popularne ze względu na bardzo wysokie koszy zakupu.  

Jeśli zamierzamy przechowywać głównie biżuterię, złoto, srebro czy 
diamenty najlepszym wyborem byłby sejf antywłamaniowy. Jego główną 
funkcją jest zabezpieczenie przed włamaniem. Natomiast najczęściej 
chronią one przed ogniem tylko do 30 minut. 

Sejfy ognioodporne nie są tak odporne na włamanie jak antywłamaniowe. 
Jednakże zdecydowanie dłużej chronią przed ogniem: odpowiednio 60 i 120 
minut w temperaturze 1090 stopni Celsjusza. 



JAKIEJ WIELKOŚCI SEJF WYBRAĆ ? 
 

Przede wszystkim należy się zastanowić jakie dobra oraz jak dużo ich 
zamierzamy trzymać w sejfie. Należy również uwzględnić fakt 
zwiększającego się zapotrzebowania z biegiem czasu.  

Przy wyborze kierujmy się wymiarami wewnętrznymi. Wymiary 
zewnętrzne różnią się znacznie od wewnętrznych w zależności od klasy 
bezpieczeństwa sejfu.  

Sprawdźmy różnice w wadze sejfów o podobnych wymiarach 
zewnętrznych lecz o różnej klasie odporności. Powinniśmy też 
zweryfikować z dostawcą, czy nasz strop wytrzyma ciężar sejfu lub czy 
nie będzie potrzebne specjalne rozłożenie masy sejfu na większą 
powierzchnię. 

Warto dokonać doboru dodatkowych półek, skrytek, uchwytów na broń 
i innych funkcjonalnych rozwiązań które pozwolą nam zwiększyć 
wygodę korzystania z sejfu. Dobrym rozwiązaniem jest również 
zakupienie skarbczyka, w którym możemy trzymać najcenniejsze 
dobra. 



GDZIE ZAINSTALOWAĆ SEJF ? 

Sejf można umieścić w wielu miejscach w domu. Na rynku wyróżniamy 3 rodzaje sejfów: 
sejfy ścienne, meblowe i wolnostojące. 

Sejfy ścienne możemy umieścić w zasadzie na każdej ścianie nośnej domu. Ich zaletą jest to, 
że są trudno wykrywalne (oczywiście jeśli wykażemy się odpowiednią dozą pomysłowości). 
Niestety zapewniają stosunkowo niską ochronę antywłamaniową i mają małą pojemność. 

Sejfy meblowe można przymocować do ściany lub do podłoża, jak również zamontować w 
prawie wszystkich meblach. Zapewniają lepszą ochronę niż sejfy ścienne, jednak nie aż tak 
dużą jak sejfy wolnostojące. 

Ostatnia grupa sejfów to sejfy wolnostojące, które mogą być zainstalowane w dowolnie 
wybranym przez nas miejscu. Z zasady mają dużo większą pojemność niż pozostałe dwie 
grupy. Wśród nich wyróżniamy: sejfy gabinetowe, kasy pancerne, sejfy na broń krótką i 
długą, na dokumenty i ognioodporne. 

Przy instalacji sejfu należy również zwrócić uwagę na kierunek otwierania drzwi i umieścić 
go w taki sposób aby zapewnić swobodny dostęp do sejfu. Utrudniony dostęp spowoduje, że 
nie zawsze będziemy mieć chęć do szybkiego schowania ważnych dokumentów.  



CO TO JEST STOPIEŃ ZABEZPIECZENIA ? 

Stopień bezpieczeństwa wskazuje nam stopień wytrzymałości na 
włamania. Dla oceny wytrzymałości zabezpieczeń mechanicznych 
przyjęto skalę - klasę numerowaną liczbami rzymskimi od I do XIII. 
Istnieje też klasa 0 (najniższa). Najwyższe trzy klasy mają zastosowanie 
wyłącznie do skarbców. 

Klasa sejfu jednocześnie określa górną granicę przechowywanych 
wartości. Określa je odpowiednie rozporządzenie ministra spraw 
wewnętrznych i administracji . Jednostką obliczeniową jest 120krotność 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ubiegły kwartał. 

Każde dodatkowe zabezpieczenie sejfu (jak np. alarm) zwiększa nam 
dopuszczalny limit przechowywanych wartości zgodnie z wymogami 
ustawowymi.  

Im wyższy klasa i stopień zabezpieczenia tym więcej wartościowych 
przedmiotów możemy tam przechowywać oraz tym większe 
prawdopodobieństwo, iż zabezpieczenie sejfu nie zostanie złamane. 

 

 



WYBÓR KLASY BEZPIECZEŃSTWA 

Jednostka obliczeniowa - jednostkę określającą dopuszczalny limit stale lub jednorazowo przechowywanych i transportowanych 
wartości pieniężnych, wynoszącą 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski” 
Stan na dzień 01.10 2012r, gdy średnie wynagrodzenie za II kwartał 2012 wynosiło : 3 496,82 zł 



JAKI ZAMEK WYBRAĆ? 
KLUCZOWY, SZYFROWY CZY ELEKTRONICZNY? 

Zalecanym zabezpieczeniem w przypadku sejfów jest stosowanie 
dwóch rodzajów zamków. Jest to najbardziej optymalne oraz 
bezpieczniejsze rozwiązanie. W sytuacji przymuszonego otwarcia sejfu 
lub próby użycia skradzionym wcześniej kluczem pozwala na zyskanie 
czasu. W sytuacji gdy decydujemy się na jedne zabezpieczenie dobrym 
rozwiązaniem jest wybór zamka elektronicznego lub szyfrowego. 
Zamek kluczowy jest mniej bezpieczny z uwagi na ryzyko zagubienia 
klucza. 

Za bardzo dobre zabezpieczenie uważane są sejfy elektroniczne 
wyposażone dodatkowo w kod przymusu, który otwiera sejf  w sytuacji 
zagrożenia, natomiast jednocześnie powiadamia odpowiednie osoby 
(np. agencję ochrony) o zastosowaniu kodu przymusu. 

Warto dodać, iż sejf powyżej IV klasy w standardzie musi mieć 2 zamki. 

 

 

 

 

 



tel.: +48 22 100 60 13  
mail: biuro@gmksa.pl 
www.MennicaSkarbowa.pl/sejfy 

Skontaktuj się z nami,  
pomożemy Ci wybrać najlepszy sejf dla Ciebie

MASZ PYTANIA? 

 

Mennica Skarbowa 
Grupa Mennice Krajowe S.A. 
ul. Jasna 1 
00-013 Warszawa 

mailto:biuro@gmksa.pl
http://www.mennicaskarbowa.pl/pol_m_Sejfy-195.html

