
Deklaracia uczciwvch praktvk rvnkowvch na rok 2022

My, niżej podpisani, działajqcy w imieniu i na rzecz Agencji Ochrony Mienia i lJsług DetektywisĘcznych
AIAN Sp.z o.o. z siedzibq w Tychach, ul. Budowlanych 35,
dysponujqcej koncesjq na świadczenie usług ochrony osób i mienia, należqcej do Polskiego Zwiqzku
Pracodawców Ochrona (PZPO), majqc na uwadze postanowienia par. 6 ust. 4-7 i par.7 ust. 70 oraz
par. 73 ust. 3 pkt 5 i 6 Statutu PZPO, a nade wszystko dqżqc do rozpowszechniania idei stosowania
w bieżqcej działalności, dotyczqcej świadczenia usług ochrony osób i mienio, zasad uczciwej
konkurencji oraz majqc na celu stworzenie godnych warunków pracy iwynagrodzania pracowników
ochrony deklarujemy, że reprezentowona przez nas firma podejmie wszelkie dopuszczone prawem
działonio majqce 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 obowiqzujqcej
w przypadku wykonywania umów zleceń;

2. Zaniżonie odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne poprzez, między innymi,
wykorzystywanie podmiotów majqcych swe siedziby poza gronicami Polski;

3. Nakłanianie pracowników ochrony do procy ponad normy wynikajqce z kodeksu pracy lub pracy
bez na le żnego wy na g rodze n ia;

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

5. Stosowanie wobec pracowników i osób wykonujqcych czynności na podstawie umów cywilnych
zakazów konkurencji iflub zokozów udostępniania potencjału albo ich odpowiedników istosowanie,
w przypadku naruszania takich zokazów, kar umownych niewspółmiernych do otrzymywanego
wy n a g ro d ze n ia, wy pła ca n e g o o d szko dow a n ia o ra z cza s u o bow i qzyw a n io ta ki e g o za ka zu ;

6. Obciqżanie pracowników ochrony - bez względu na formę zatrudnienia - jakimikolwiek kosztami
zwiqzanymi 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 dlo umów zleceń określonej
w obowiqzujqcych przepisach ;

8. Korzystanie z firm wykonujqcych fikcyjne kursy dla kwolifikowanych pracowników ochrony;

9. Reolizowanie usług ochrony przy pomocy przedsiębiorców nieposiadajqcych stosownej koncesji,
realizujqcych tzw. ,,usługi dozoru", w stosunku do których nie majq zostosowania przepisy ustowy
o ochronie osób i mienio.

Niniejsza deklaracja jest potwierdzeniem woli działonia reprezentowanej przez nas firmy no rzecz
normalizacji sytuacjiw branży ochrony osób i mienia oraz respektowania zasa cżciwej konkurencji.

Tychy, 13.07.2022 r.
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