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Odpowiedzialność 
      za powierzone mienie{



RYS HISTORII
Agencja Ochrony Osób i Mienia MEN została założona w 1992 r. Od początku silnie związani  
z Warszawą i miejscowościami satelickimi, świadczymy usługi także w innych regionach. 
Legitymujemy się wydaną przez MSWiA koncesją numer L-0355/00.
Jesteśmy firmą rodzinną, w 100% polską, niezależni finansowo od jakiegokolwiek innego  
podmiotu gospodarczego.

DLACZEGO MEN
• realne oszczędności finansowe – wysoki standard wykonywanych usług w korzystnej cenie; 

•  dodatkowe stałe oszczędności kadrowe – indywidualne i elastyczne dostosowanie zakresu  
i rodzaju usług ochronnych do faktycznych potrzeb, wynikających ze specyfiki chronionego obiektu; 

• Możliwe usługi dodatkowe, wykonywane przez pracowników ochrony MEN:
   recepcyjne,
   portierskie,
   inne według indywidualnych ustaleń;

•  eliminacja problemów kadrowych – wysoki poziom bezpieczeństwa, bez konieczności angażowania kadry 
pracowniczej Zleceniodawcy; 

• rzetelność wykonywanych usług – wiarygodność pracowników wykonujących usługę ochrony;

•  efektywny personel o wysokiej kulturze osobistej – staranny dobór i weryfikacja kandydatów na pracowników 
ochrony, zwłaszcza na stanowiskach menedżerskich;

•  gwarancja zgodności wykonywanej usługi z polskim prawem – środki wsparcia technicznego i kwalifikacje 
pracowników ochrony zgodne z obowiązującą Ustawą o Ochronie Osób i Mienia.

POROZUMIENIE ZOBOWIĄZUJE 
Wykonujemy usługi ochrony zgodnie z ustaloną wspólnie ze Zleceniodawcą Instrukcją Ochrony Obiektu. 

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY
• ochrona fizyczna (stacjonarna), 
• ochrona osobista – system „Security VIP”, 
•  ochrona krótkoterminowa (wystawy, koncerty, imprezy masowe itp.),
• konwojowanie pieniędzy, 
• instalacja systemów zabezpieczeń elektronicznych różnego rodzaju:
   CCTV - telewizja przemysłowa, 
   ACC - kontroli dostępu,
   SWiN – sygnalizacji włamania i napadu, 
• projektowanie i kosztorysowanie powyższych systemów,
• monitorowanie sygnałów alarmowych: włamania i napadu, 
• interwencje Patroli Interwencyjnych, 
• usługi detektywistyczne,
• inne – według zapotrzebowania. 

W CZYM SIĘ SPECJALIZUJEMY
Ochranialiśmy i ochraniamy obiekty o zróżnicowanym stopniu złożoności. Należą do nich  
m.in. komisy samochodowe, parkingi, budynki biurowe, zakłady przemysłowe, składy  
i magazyny celne, duże obiekty handlowe oraz ogólnopolskie programy telewizyjne  
(np. „Załóż się”, „Jak Oni Śpiewają”).

W ostatnich latach specjalnością naszej spółki stała się ochrona osiedli mieszkaniowych.  
W tym zakresie współpracujemy z Dom Development SA, SM „Bródno”, PSM „Idealne Mieszkanie”,  
SBM „Ursynów”, SM „Imielin”, MSM „Tarchomin”, SM „Stawki”, Edbud SA, Unibep SA oraz z wieloma  
wspólnotami mieszkaniowymi.

NASI PRACOWNICY
W zakresie usług ochrony mienia MEN dysponuje wieloletnim doświadczeniem, bogatą  
wiedzą fachową, stale doskonalonymi technologiami ochronnymi i znakomitym kapitałem ludzkim.  
Jednym z naszych priorytetów jest dbałość o stałe podwyższanie kwalifikacji zawodowych  
kadry pracowniczej. 

Szczególny nacisk kładziemy na odpowiedni dobór pracowników ochrony. Wysokie kryteria  
zatrudnienia pozwalają nam na wyselekcjonowanie osób dysponujących przygotowaniem,  
wiedzą, umiejętnościami, predyspozycjami psychicznymi i fizycznymi do wykonywania  
zadań ochronnych o najwyższej skali trudności. 

WSZYSCY PRACOWNICY OChRONY MEN ZOBOWIĄZANI SĄ:
• przedstawić dokument o niekaralności, 
• udokumentować przebieg dotychczasowej pracy,
• przejść weryfikację opinii w zakładach pracy wcześniej zatrudniających kandydata,
• mieć wykształcenie minimum zawodowe (preferowane średnie), 
•  przedstawić zaświadczenie uprawnionego lekarza stwierdzające zdolność do pracy  

w charakterze pracownika ochrony, 
•  cechować się wysoką kulturą osobistą, samodyscypliną, miłą powierzchownością,  

ale także stanowczością i zdecydowaniem.

Wszyscy pracownicy ochrony pełniący służbę podlegają Szefowi Ochrony MEN i Inspektorowi Nadzoru, 
kontrolujących pracę pracowników MEN oraz stanu zabezpieczeń na chronionym obiekcie. 

W zależności od warunków i życzeń Klientów, pracownicy MEN pracują w estetycznych marynarkach  
lub w umundurowaniu bojowym. 

JESTEŚMY UBEZPIECZENI
Spółka nasza jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej związanej z rodzajem prowadzonej  
działalności gospodarczej. W przypadku wystąpienia zdarzenia, w którym Zleceniodawca poniesie  
stratę powstałą np. w wyniku włamania, istnieje możliwość jej rekompensaty. Nasza odpowiedzialność  
w tym zakresie występuje w przypadku niewywiązywania się z zapisów Umowy.

Na obiektach o dużym stopniu złożoności, na własny koszt zatrudniamy Szefa Ochrony Obiektu.  
Do jego zadań należy m.in. bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania zapisów umowy  
oraz Instrukcji Ochrony Obiektu.

Główną misją agencji ochrony MEN jest niesienie pomocy Klientom, 
którzy zaufali naszej firmie, dążenie do ich zadowolenia poprzez 
kompleksowość usług, popartą najwyższą możliwą ich jakością. 
MEN nastawiona jest na wieloletnią współpracę, widząc obustronną 
korzyść z długofalowych, a nie doraźnych zleceń.{


