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Realizacja programu



Ustawa o zmianie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych i niektórych 
innych ustaw

• Roczne vacatio legis – obowiązywanie
od 01 stycznia 2016

Dzięki aktywnemu uczestnictwu przedstawicieli Związku w pracach 
na poszczególnych szczeblach procesu i przejrzystej komunikacji 
konsekwencji wprowadzanych przez Rząd przepisów, Sejm 
przegłosował zmiany w umowach-zlecenie wraz z korzystniejszą dla 
pracodawców formą wprowadzenia ich w życie.



Ustawa o zmianie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych i niektórych 
innych ustaw – komunikacja zmian
• Akcja informacyjna, której celem jest przygotowanie się, z 

odpowiednim wyprzedzeniem, do funkcjonowania w nowych 
realiach cenowych od początku 2016 roku

Zakres zmian, z którymi wspólnie przyjdzie nam się zmierzyć w 2016 
r. jest tak duży i istotny, iż konieczne staje się dostosowanie do 
niego warunków umów łączących firmy ochrony z Klientami. Zmiany 
wynikają wyłącznie z nowych uregulowań prawnych, które wiążą 
wszystkich dostawców usług i będą miały wpływ na funkcjonowanie 
wszystkich przedsiębiorców działających na rynku. 



Ustawa o zamówieniach publicznych

• Możliwość rozwiązywania bądź waloryzowania kontraktów 
w zamówieniach publicznych w sytuacji, gdy w istotny 
sposób zmienią się warunki finansowe świadczenia usług 
na rzecz zamawiających.

Uwzględniono wniosek naszej organizacji, aby w przypadku 
potrzeby renegocjacji wynagrodzenia z umowy o zamówienia 
publiczne, zawartej przed 1 stycznia 2016 możliwość taka istniała do 
1 marca 2016. Brak porozumienia z zamawiającym do tej daty, 
będzie uprawniał wykonawcę do rozwiązania umowy z 
zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.



Ustawa o zamówieniach publicznych cd.

• Zobowiązanie zamawiającego do żądania od wykonawcy 
wyjaśnień w zakresie ceny rażąco niskiej;

• Obowiązek dywersyfikacji kryteriów oceny ofert.

Projekt Fair Play – dzięki pracom Zespołu ekspertów, Związek 
przekazał do UZP Dobre praktyki w zamówieniach publicznych na 
usługi ochrony osób i mienia; zespół pracuje nad wzorcem umowy 
na usługi ochrony; ustalanie terminu spotkania z przedstawicielami 
UZP; dzisiejsza wizyta dyrektora Departamentu prawnego UZP.

Projekt Fair Play – kolejny etap: zamiar piętnowania zaniżania cen, 
realizowania usług niezgodnie z prawem.



Ustawa o zmianie ustaw regulujących 
warunki dostępu do wykonywania 
niektórych zawodów - deregulacja

• Udział w pracach Komisji Nadzwyczajnej d.s.          
związanych z ograniczaniem biurokracji

Spotkania Prezesa Tomasza Wojaka z Dyrektorem Departamentu 
Zezwoleń i Koncesji MSW Cezarym Gawlasem oraz Prezesem 
Polskiej Izby Ochrony Sławomirem Wagnerem.

Wspólne stanowisko uzgodnione i opracowanie przez MSW.



Deregulacja – wnioskowaliśmy o:
• zmianę treści zapisu art. 38b Ustawy o ochronie osób i mienia. Obowiązujący artykuł 38b Ustawy o ochronie 

osób i mienia przewiduje, że kwalifikowany pracownik ochrony co 5 lat ma odbywać szkolenia o takim samym 
zakresie. Postulowaliśmy, aby szkolenie w ustalonym zakresie odbywał tylko pracownik, który uzyskuje tytuł 
pracownika kwalifikowanego. Natomiast co 5 lat widzimy potrzebę odbywania kursu w zakresie dotyczącym 
nowych rozwiązań prawnych, samoobrony i technik interwencyjnych oraz wyszkolenia strzeleckiego. 
Proponowaliśmy, aby czas szkolenia nie był dłuższy niż 50 godz;

• wyeliminowanie przedsiębiorców wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, o których mowa 
w art. 26 Ustawy o ochronie osób i mienia, posiadających dopuszczenie do posiadania broni z treści art. 15a 4 
Ustawy o broni i amunicji (dotyczy badań lekarskich i psychologicznych). Posiadają oni orzeczenia lekarskie 
wydane w trybie przepisów Ustawy o ochronie osób i mienia. Pracownik kwalifikowany ma obowiązek raz na 3 
lata przedstawić organowi orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające zdolność do wykonywania 
zawodu. Nie widzimy powodu by raz na 5 lat dodatkowo przedstawiać miał nowe badania lekarskie i 
psychologiczne, gdy zakres tych badań jest tożsamy;

• doprecyzowanie brzmienia „badania lekarskie i psychologiczne prowadzi się na koszt osoby ubiegającej się„ w 
art. 15e pkt 1 ustawy o broni i amunicji, aby jasne było, że dotyczy to całości badań lekarskich i 
psychologicznych a nie poszczególnych badań wchodzących w ich zakres (np. badań wzroku, słuchu, układu 
nerwowego - zakres badań wymieniony w art. 15 pkt. 2 i 3);

• dodanie, po art. 30 ust. 1b Ustawy o broni i amunicji, ust. 1c w brzmieniu: „Wymóg zatrudnienia, o którym 
mowa w ust. 1 nie dotyczy również osób fizycznych wykonujących we własnym imieniu działalność 
gospodarczą”. Z artykułu 30 ust. 1 wynika bowiem, że dopuszczenie może otrzymać osoba zatrudniona przez 
podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 1. Ponieważ wskazana osoba nie jest zatrudniona w rozumieniu 
kodeksu pracy, zasadne jest uzupełnienie przepisu.



Prawo pracy
Zarząd stara się o spotkanie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, na 
którym zwróci się o możliwość przybliżenia specyfiki działalności Związku, 
branży oraz podjęcie rozmów dotyczących potencjalnych działań rządu, 
które mogłyby wesprzeć przedsiębiorców z branży ochrony, wśród nich 
znajdą się zagadnienia dot.:

• możliwości wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej za pracę;

• możliwych form dofinansowania – np. do szkoleń;

• możliwości nowelizacji Prawa pracy – w zakresie zwolnień grupowych;

• negatywnych aspektów wprowadzenia nowych przepisów dot. 
terminowych umów o pracę;

• modyfikacji przepisów dotyczących wsparcia finansowego dla małych i 
średnich przedsiębiorstw, nieobowiązującego obecnie dla dużych firm.



6th Business Security Conference
• 20 i 21 listopada 2014 w Warszawie, zorganizowana przez SASMA 

Europe - objęta patronatem honorowym Polskiego Związku 
Pracodawców Ochrona.

• Wiceprezes Zarządu, Marek Janke zaprezentował informacje o rynku 
ochrony w Polsce, przedstawiając zmiany w otoczeniu 
makroekonomicznym i odnosząc je do stawek wynagrodzenia 
pracowników ochrony oraz proponując wprowadzenie pojęcia 
‘godziwego wynagrodzenia’.

• Tekst informacyjny o PZPO znalazł się
w ogólnopolskim dodatku do gazety Rzeczpospolita,
poświęconym bezpieczeństwu biznesu.



Związek Pracodawców Branżowych PSC –
propozycja utworzenia federacji

• Zarejestrowany 6 stycznia 2010 r. Związek Pracodawców Branżowych dla branż: czystości, ochrony, 
cateringowej i pokrewnych, a w szczególności producentów, dostawców, usługodawców, firm 
szkoleniowych i consultingowych.

• Nadbudowa Polskiej Izby Gospodarczej Czystości. PIGC odpowiedzialna za szkolenia, konferencje, 
targi, działalność wydawniczą etc., związek pracodawców - ramię Izby do rozmów ze stroną rządową.

• Członek PKPP LEWIATAN. Przystępując do Konfederacji, ZPB otrzymał stałe miejsce w Komisji 
Trójstronnej ds. społeczno–gospodarczych w zespole ds. usług publicznych. 27 kwietnia 2010 r. 
decyzją Walnego Zgromadzenia PKPP LEWIATAN przedstawiciel ZPB w osobie Marka Kowalskiego 
został wybrany do Rady Głównej LEWIATANA.

• Ponieważ docelowo Związek ma być reprezentacją całego sektora facility – trwają rozmowy z 
przedstawicielami branży cateringowej, pest control i ochrony, zdecydowano, iż każda z tych branż 
powinna mieć swojego przedstawiciela w Zarządzie.

• Prezes Zarządu Marek Kowalski; Wiceprezesi: Ewa Górska – Herezo, Krzysztof Poznański i Yann 
Gontard; Komisja Rewizyjna: Dariusz Mikołajczyk Przewodniczący, Ewa Elsner i Włodzimierz 
Kokociński.



Dzień Pracownika Ochrony
• Wniosek o uchwalenie Dnia Pracownika Ochrony znajduje się w  

Komisji Spraw Wewnętrznych w Sejmie od wiosny 2013;

• 3 grudnia 2014, z inicjatywy Polskiego Związku Pracodawców 
Ochrona, w Sejmie odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu PZPO, 
Członka Zarządu Polskiej Izby Ochrony Beniamina Krasickiego oraz 
Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pracowników Ochrony Aleksandra Fita z przewodniczącym 
Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych Markiem Wójcikiem;

• W wyniku przeprowadzonych rozmów, przewodniczący Komisji 
Spraw Wewnętrznych, Marek Wójcik zobowiązał się przedstawić 
tę problematykę na posiedzeniu Komisji.



Udział firm branży ochrony osób i mienia w 
systemie bezpieczeństwa państwa

• Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zaprosiło Polski Związek 
Pracodawców Ochrona na dzień 30 marca 2014 r. na spotkanie, którego 
celem była próba zdefiniowania potrzeb państwa oraz istniejących 
możliwości prawnych, jak również określenie potencjału firm oraz 
pracowników branży do współpracy z administracją i służbami, w 
ramach systemu bezpieczeństwa państwa, w sytuacjach podwyższonego 
zagrożenia;

• Zgodnie z informacją BBN, spotkania te są elementem prac 
prowadzonych nad koncepcją strategicznej odporności kraju na agresję, 
jakie BBN podjęło na polecenie prezydenta Bronisława Komorowskiego.



Działania bieżące



Struktura terenowa PZPO

Region warszawsko-
mazowiecki 56 Firm

Region 
małopolski 

16 Firm

Region śląski
6 Firm

Region łódzki
9 Firm

Region dolnośląski 
12 Firm

15 Firm 
niezrzeszonych

Liczba firm 
członkowskich
114



Struktura firm członkowskich wg. ilości 
zatrudnionych

73
64%

10
9%

11
9%

10
9%

10
9%

1 do 100

101-200

201-500

501-2000

>2000



Wprowadzone zmiany
• Akcje mające na celu poprawę:

funkcjonowania biura (nowe procedury obsługi członków, 
windykacji, ewidencji składek, komunikacji);

przejrzystości finansów (zmiana biura księgowego, 
comiesięczna komunikacja kosztów do Zarządu, redukcja 
niektórych kosztów – czynsz, prenumerata czasopisma OMiI);

wizerunku Związku (strona internetowa, szablon newslettera
elektronicznego, jednolita forma korespondencji i pisowni 
nazwy Związku, opracowanie propozycji modyfikacji logotypu 
dla WZ).



Zmiana lokalizacji Biura
Warszawa-Centrum, ul. Poznańska 3/12

Podnajem powierzchni biurowej: pokój biurowy dla Związku, 
wspólny sekretariat, sala konferencyjna, powierzchnie użytkowe.



Nowa strona internetowa, szablon 
newslettera, jednolita forma 
korespondencji i pisowni nazwy Związku



Propozycja modyfikacji logotypu Związku



Dziękuję za uwagę


