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Wstęp 

Bardzo dużo spółek z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje się 

na powierzenie bezpieczeństwa swojego mienia wyspecjalizowanym 

agencjom ochrony. Najpierw jednak trzeba koniecznie sprawdzić, 

czy wybrana firma, która ma czuwać nad obiektami, posiada 

wymagane uprawnienia. Następnie zaś należy precyzyjne określić 

wzajemne obowiązki spółki oraz agencji ochrony w pisemnej 

umowie. Pozwoli to uniknąć ewentualnych nieporozumień i sporów. 

 Jakie uprawnienia powinna mieć agencja ochrony? 

 Co mogą obejmować usługi ochrony? 

 Jak powinna wyglądać umowa na usługi ochrony? 

 Czym jest SUFO? 

 Na co jeszcze zwrócić uwagę w treści kontraktu? 

 Jaki przyjąć sposób rozliczania? 

 Czy wydatki na ochronę mogą być kosztem w rozliczeniu 

podatkowym? 

 

Przedstawiciele spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

zamierzający zawrzeć umowę dotyczącą ochrony firmowych 

obiektów powinni najpierw sprawdzić, czy wybrana przez nich 

agencja ma odpowiednie uprawnienia. Należy bowiem pamiętać o 

tym, że wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na 

ochronie osób i mienia mogą podjąć się tylko te podmioty, które 
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spełniają wymogi określone w odpowiednich przepisach. 

Najważniejsze unormowania zawarte są w ustawie z 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 

z późn. zm.). Natomiast wiele szczegółowych kwestii regulują akty 

wykonawcze wydane na podstawie wspomnianej ustawy. 

 

Koncesja oraz promesa 

Istotne jest to, że podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

świadczenia usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania 

koncesji określającej zakres i formę jej prowadzenia. Jednocześnie 

warto pamiętać, że w szczególnych przypadkach istnieje możliwość 

ubiegania się o przyrzeczenie udzielenia koncesji, zwane promesą. 

Wniosek o uzyskanie promesy musi spełniać wszystkie wymogi 

formalnoprawne, takie jak w przypadku występowania o udzielenie 

koncesji. 

  

Terminy 

Promesa, będąca decyzją administracyjną, wydawana jest po 

przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w terminie około 

dwóch miesięcy. Promesa będzie ważna sześć miesięcy od daty jej 

wydania. Określa warunki, po których spełnieniu można ubiegać 

się o udzielenie koncesji. W takim przypadku minister spraw 

wewnętrznych nie może odmówić wydania koncesji. Odmowa jest 

uzasadniona dopiero wtedy, gdy zmianie ulegnie stan faktyczny. 
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„Współpraca spółki z o.o. z agencją ochrony” wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w 

subskrypcji (e-letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w 

„Współpraca spółki z o.o. z agencją ochrony” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – 

jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. 

 

Publikacja  „Współpraca spółki z o.o. z agencją ochrony” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i 

wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w 

publikacji „Współpraca spółki z o.o. z agencją ochrony” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, 

porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać 

dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko 

organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za 

zastosowanie zawartych w publikacji „Współpraca spółki z o.o. z agencją ochrony”  lub w innych dostępnych 

elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. 
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