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Deklaracja uczciwych praktyk rynkowych 

 

My, niżej podpisani, działający w imieniu i na rzecz …………………………………………………………………………………………  

z siedzibą w ..……………………….................................………………………………………………………………………………………., 

dysponującej koncesją na świadczenie usług ochrony osób i mienia, należącej do Polskiego Związku 

Pracodawców Ochrona (PZPO), mając na uwadze postanowienia par. 6 ust. 4-7 i par. 7 ust. 10 oraz par. 13  

ust. 3 pkt 5 i 6 Statutu PZPO, a nade wszystko dążąc do rozpowszechniania idei stosowania w bieżącej 

działalności, dotyczącej świadczenia usług ochrony osób i mienia, zasad uczciwej konkurencji oraz mając na 

celu stworzenie godnych warunków pracy i wynagradzania pracowników ochrony deklarujemy, że 

reprezentowana przez nas firma podejmie wszelkie dopuszczone prawem działania mające na celu 

przeciwstawienie się szkodliwym i niedopuszczalnym praktykom rynkowym, w szczególności takim, jak: 

 

1. Stosowanie, przy ustalaniu wynagrodzenia należnego pracownikom ochrony, stawek godzinowych 

niższych od minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej obowiązującej  

w przypadku wykonywania umów zleceń; 

2. Zaniżanie odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne poprzez, między innymi, wykorzystywanie 

podmiotów mających swe siedziby poza granicami Polski; 

3. Nakłanianie pracowników ochrony do pracy ponad normy wynikające z kodeksu pracy lub pracy bez 

należnego wynagrodzenia; 

4. Zawieranie umów o dzieło z pracownikami wykonującymi czynności w zakresie ochrony osób i mienia; 

5. Stosowanie wobec pracowników i osób wykonujących czynności na podstawie umów cywilnych zakazów 

konkurencji i/lub zakazów udostępniania potencjału albo ich odpowiedników i stosowanie, w przypadku 

naruszania takich zakazów, kar umownych niewspółmiernych do otrzymywanego wynagrodzenia, 

wypłacanego odszkodowania oraz czasu obowiązywania takiego zakazu; 

6. Obciążanie pracowników ochrony - bez względu na formę zatrudnienia - jakimikolwiek kosztami 

związanymi z ekwipunkiem, wyposażeniem lub know-how; 

7. Bezzasadne stosowanie kar finansowych wobec pracowników ochrony w sytuacji, gdy należne  

im wynagrodzenie kształtuje się na poziomie minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń określonej w 

obowiązujących przepisach;  

8. Korzystanie z firm wykonujących fikcyjne kursy dla kwalifikowanych pracowników ochrony; 

9. Realizowanie usług ochrony przy pomocy przedsiębiorców nieposiadających stosownej koncesji, 

realizujących tzw. „usługi dozoru”, w stosunku do których nie mają zastosowania przepisy ustawy  

o ochronie osób i mienia. 

 

Niniejsza deklaracja jest potwierdzeniem woli działania reprezentowanej przez nas firmy na rzecz normalizacji 

sytuacji w branży ochrony osób i mienia oraz respektowania zasad uczciwej konkurencji.  

 

 

.......…………………………...………………...………   ....................................................................... 
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