
Zalety i niedoskonałości  
rynku ochrony w Polsce 



• Charakterystyka rynku ochrony w Polsce 

• Koszty a jakość usług ochrony 

• Trendy rynkowe - Polska 

• Wizerunek firm ochrony w XXI wieku 

• Globalizacja usług rynku ochrony 

 

    



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RYNKU OCHRONY W POLSCE 



• ilość aktywnych podmiotów gospodarczych - ponad 2.000 podmiotów 

• ilość pracowników ochrony fizycznej - ok. 300 tys. osób 

• ilość kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - ok. 60 tys. osób 

• szacowana wartość rynku ochrony w Polsce - ponad 8 mld PLN rocznie 

• zmienność regulacji prawnych - deregulacja zawodu 

• niska świadomość odbiorcy usług ochronnych 

• wykorzystanie potencjału rynku do celów obronności kraju (?) 

 

 
 

Ogólna charakterystyka rynku ochrony w Polsce 



• Agencje Ochrony 

• trendy kadrowe 

• trendy księgowe 

• zwiększenie ilości Grup Kapitałowych 

• rozdrobnienie podmiotów w ramach jednej organizacji 

• fuzje, przejęcia, integracja rynku 

• optymalizacja kosztów pośrednich - np. obsługi księgowej, kadrowej, etc. 

 
 

Ogólna charakterystyka rynku ochrony w Polsce 



KOSZTY VS JAKOŚĆ USŁUG OCHRONNYCH 



Najczęściej spotykane/liczące się wymagania dotyczące pracowników ochrony fizycznej 

- Reprezentacyjny wygląd 

- Sprawność psychofizyczna (również u w przypadku korzystania z ZPChr) 

- Postura wzbudzająca szacunek 

- Zakaz siadania, opierania się, rozmów z personelem Klienta i rozmów przez telefon 

- Rozwinięty system raportowania, szkoleń obiektowych, kontroli i nadzoru 

 

Wymagania dodatkowe dotyczące pracowników ochrony fizycznej 

- Języki obce, szkolenia, certyfikaty, obsługa wag, parkingów, kas fiskalnych, etc. 

 

 

Oczekiwana jakość usług ochronnych 



Porównanie kosztów i wyniku finansowego przy założeniach: 

1.  Zmienna forma zatrudnienia - determinowana stawką od Klienta 

2.  Jeden posterunek całodobowy (730 rbh) 

3.  Średnia, miesięczna ilość przepracowanych przez 1 pracownika rbh - 243  

4.  Marża dla Firmy ok. 5% (po odliczeniu wszystkich kosztów obsługi) 

5.  Wyposażenie: mundury, telefon GSM, system antynapadowy/system kontroli obchodu, 

podwykonawca w zakresie interwencji Grup Interwencyjnych 

 

 

Koszty usługi ochrony vs zarobki pracowników ochrony 



wartość usługi za 1 rbh  Stawka dla pracownika  Forma zatrudnienia  wynagrodzenie 

 5-7,00 zł netto    3,80 zł netto     zlecenie bez ZUS       923,40 zł   

 9-11,00 zł netto    6,80 zł netto    podwójne zlecenie    1.652,40 zł 

 11-13,00 zł netto    5,70 zł netto        etat + zlecenie     1.385,10 zł 

 15-17,00 zł netto    9,10 zł netto        etat + zlecenie     2.211,30 zł 

 

Porównanie 

Średnie etatowe wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za sierpień 2014 (168 roboczogodzin): 

brutto: 3.893,00 zł 

netto:  2.778,00 zł 

 

Koszty usługi ochrony vs zarobki pracowników ochrony 



Świadomość Klienta? 
 
 
 

Świadomość Agencji Ochrony? 



TRENDY RYNKOWE 



Ochrona fizyczna - brak regulacji prawnych w uprawnieniach pracowników 
ochrony, broń osobista, dowolność w przyjętych zasadach postępowania, 
wysokie ceny, „elitarność” grupy zawodowej ochroniarzy 

 

Zabezpieczenia mechaniczne i elektroniczne - brak implementowanych norm 
jakościowych, technika instalowana w śladowych ilościach na terenie obiektów 
firmowych, rozwój „małych instalacji” i monitoringu 

Ewolucja rynku ochrony w Polsce 



Ochrona fizyczna - podstawowe regulacje prawne (ustawa o ochronie osób i 
mienia) pierwsze zaawansowane systemy kontroli pracy wartownika, początki 
specjalizacji, początki agresywnej walki cenowej, spadek jakości usługi 

 

Zabezpieczenia mechaniczne i elektroniczne - implementacja norm 
jakościowych, pierwsze rozwinięte systemy zabezpieczeń na terenie obiektów 
firmowych, spadek cen, skokowy rozwój monitoringu i małych instalacji 

Ewolucja rynku ochrony w Polsce 



Ochrona fizyczna - unormowane zasady funkcjonowania ochrony, pierwsze 
platformy cyfrowe, powolny rozwój specjalizacji, drastyczny spadek wizerunku 
pracownika ochrony i jakości pracy, początki istnienia Grup Kapitałowych i usług 
dodatkowych 

 

 

Zabezpieczenia mechaniczne i elektroniczne - początki redukcji ilościowej 
ochrony fizycznej, zastępowanie pracowników ochrony zaawansowanymi 
systemami technicznymi, początki technologia sieciowej 

Ewolucja rynku ochrony w Polsce 



Ochrona fizyczna - początki wydzielania się firm specjalizujących się w 
określonych obszarach (postęp specjalizacji), powolny wzrost świadomości 
odbiorcy usług ochronnych, początki zaawansowanej analityki ochronnej, 
zaawansowane platformy cyfrowe 

 

Zabezpieczenia mechaniczne i elektroniczne - wzrost dynamiki zmian w 
redukcji ilościowej ochrony fizycznej, dalsze zastępowanie pracowników 
ochrony zaawansowanymi systemami technicznymi, rozwój technologia 
sieciowej 

Ewolucja rynku ochrony w Polsce 



Ewolucja rynku ochrony w Polsce - przewidywania 



Ochrona fizyczna - (przewidywany okres - 5 lat) znacząca redukcja ilościowa 
ochrony fizycznej, wzrost znaczenia jakości pracy i kwalifikacji pracownika 
ochrony, przekonfigurowanie ochrony stałej w obszarową/mobilną/lokalną, 
zaistnienie liczących się firm wysoko wąskowyspecjalizowanych, wzrost 
znaczenia analityki ochronnej, wzrost znaczenia „safety” w obszarze szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa, pełna obsługa web’owa 

 

Zabezpieczenia mechaniczne i elektroniczne - wzrost znaczenia rozwiązań 
sieciowych i zdalnych, rozwój usług dodanych świadczonych przez Grupy 
Interwencyjne 

Ewolucja rynku ochrony w Polsce 



FIRMY OCHRONY W XXI WIEKU 



1. Skuteczne 

2. Profesjonalne 

4. Przyjazne dla Klienta 

5. Partnerskie 

6. Proaktywne 

7. Zaawansowane technologicznie 

Wizerunek firm ochrony w XXI wieku 



Specyfika firm ochrony w XXI wieku 

1.  Elastyczność/Mobilność/Innowacyjność 

2.  Specjalizacja (?) 

3.  Profesjonalizm 

4.  Niewidoczność 

5.  Usługi dodatkowe/komplementarne 

6.  Nacisk na obszar „Safety” jako rozwinięcie zakresu „Security”  

7. Przeniesienie akcentów wykonawczych z „twardej” ochrony na inne formy zabezpieczenia 

8. Wykorzystanie zaawansowanych technologii 



Specyfika firm ochrony w XXI wieku 



Ewolucja branży - koncentracja na robotyzacji i automatyzacji procesów 



Ewolucja branży - koncentracja na robotyzacji i automatyzacji procesów 



GLOBALIZACJA RYNKU OCHRONY 



1. Globalne korporacje 

2. Firmy międzynarodowe 

„Gracze” rynkowi 



„Gracze” rynkowi 

1. Liderzy narodowi 

2. Firmy regionalne 

3. Firmy lokalne i niszowe 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


