Warszawa, 18 marca 2015 r.

Deklaracja Pracodawców Branż Usługowych
Zrzeszonych w Polskiej Izbie Gospodarczej Czystości,
w Związku Pracodawców Branżowych PSC
Oraz Niezrzeszonych

Stanowisko wobec rynku pracy i sektora zamówień

W związku z nowelizacją Ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującą od 19
października 2014 roku oraz nowelizacją Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
niektórych innych ustaw, której zapisy wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku - Pracodawcy
Branż Usługowych (Pracodawcy) składają deklarację wypełniania zapisów ww. regulacji
prawnych, a także zaangażowania w edukowanie społeczeństwa, budowanie najlepszych
wzorców i rozpowszechnianie właściwych standardów działania w celu stabilizacji i dalszego
rozwoju rynku pracy w Polsce oraz zabezpieczenia interesu pracowników.
Pracodawcy – jednym głosem ze Związkami Zawodowymi – od 2009 roku postulowali
wprowadzenie obowiązkowych składek od umów cywilnoprawnych, a uregulowane ww.
aktami prawnymi zmiany wyczerpują podnoszone postulaty. Reforma zabezpieczy nie tylko
interes pracowników, ale pozwoli na zmniejszenie szarej strefy w zatrudnieniu czy
wyeliminowanie praktyk szkodzących uczciwej konkurencji.
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych pozwoli natomiast na efektywniejsze wydatkowanie
publicznych pieniędzy oraz na ugruntowanie właściwych standardów i praktyk m.in. w
obszarze wyłaniania najkorzystniejszych ekonomicznie ofert w przetargach publicznych.
W celu właściwego respektowania intencji Ustawodawcy Pracodawcy deklarują wspólne
standardy, którymi kierować się będą – świadcząc usługi zarówno w systemie zamówień
publicznych, jak i w sektorze prywatnym.

Pracodawcy niniejszym wspólnie deklarują, że:
W odniesieniu do wszystkich realizowanych zleceń:
Opracują Księgę Dobrych Praktyk oraz wzorcowe dokumenty w zakresie dostarczania usług
porządkowo-czystościowych i ochrony na potrzeby rynku zamówień publicznych oraz na rzecz
sektora prywatnego
Zobowiązują się do respektowania zapisów Księgi Dobry Praktyk i tym samym przestrzegania
najwyższych standardów przetargowych
Stale będą monitorować i przeciwdziałać wszelkim negatywnym zjawiskom pojawiającym się
zarówno w sektorze zamówień publicznych, jak i prywatnym
Będą promować pozytywne wzorce wykonywania usług na potrzeby rynku zamówień
publicznych oraz na rzecz sektora prywatnego
Zaangażują się w akcje edukacyjne mające na celu szerzenie najlepszych standardów
wśród uczestników obrotu gospodarczego
W odniesieniu do Prawa zamówień publicznych:
Stać będą na straży właściwej intencji Ustawodawcy w obszarze Pzp, a szczególnie zapisu o
zatrudnianiu na podstawie umów o pracę na potrzeby konkretnego zlecenia
Będą dążyć do konsekwentnego zwiększania poziomu zatrudnienia w oparciu o umowy o
pracę w branży usługowej na podstawie regulacji w znowelizowanej ustawie Prawo zamówień
publicznych
Będą działać na rzecz obowiązkowej waloryzacji umów długoterminowych w ramach
zamówień publicznych o nieprzewidziane zmiany prawa
Będą monitorować przestrzeganie prawa w kontekście odejście od kryterium „najniższej
ceny” i wdrożenia kryterium oferty „najkorzystniejszej ekonomicznie”
Zobowiązują się do minimalizacji
nieprzewidzianych zmian w prawie
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w

przypadku

Zaangażują się w ograniczenie ryzyka wadliwego wykonania kontraktów z powodu
niewykwalifikowanej kadry
Za priorytet stawiają sobie równą konkurencję na rynku zamówień publicznych
W odniesieniu do rynku pracy:
Będą stać na straży bezpieczeństwa zatrudnienia
Zaangażują się w szerokie edukowanie uczestników obrotu gospodarczego w celu zapewnienia
pracownikom godziwych warunków wynagradzania w oparciu o płacę minimalną i umowę o
pracę
Będą podejmować działania ukierunkowane na ograniczanie ‘szarej strefy’ na rynku pracy oraz
stopniową eliminację umów cywilnoprawnych

Systematycznie będą wspierać zatrudnionych w celu jak najefektywniejszego zabezpieczenia ich
przed negatywnymi zjawiskami na rynku pracy

Pracodawcy

wskazują,

że

właściwie

wdrożone

i

przestrzegane

reformy

w

sposób

fundamentalny przyczynią się do utrwalenia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, ale
również będą stymulować aktywność zawodową Polaków.
Niniejsza deklaracja ma charakter otwarty i może być przedmiotem nostryfikacji zarówno
Związków Zawodowych, jak i Związków Pracodawców.
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ABC Service Sp. J.
ABC Service Sp. z o.o.
Agnus Agnieszka Szustak
Aspen sp. z o.o.
CLAR SYSTEM SA
DC System Company Sp. z o.o.
Sp. k.
7. DOMPOL P.W. Sp. z o.o
8. Dussmann Polska Sp. z o.o.
9. ERA Sp. z o.o.
10. EVER GRUPA Sp. z o.o.
11. GARDA Sp. z o.o.
12. HECTAS Facility Services Sp. z o.o.
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HIGIENA SYSTEM Sp. z o.o.
HTS MEDIJ Sp. z o.o.
HUTNIK-USŁUGI Sp. z o.o.
Impel Cleaning Sp. z o.o.
INTERLUX s.c.
INWEMER System Sp. z o.o.
J.K. Pucuś
KONSALNET OCHRONA sp. z o.o.
Konwój Sp. z o.o.
MAJA Andrzej Majewski
MR CLEAN Sp. z o.o.
NAPRZÓD Sp. z o.o.
P.P.H.U Art-Clean Sp. z o.o. ZPCH
POLITA Sp. z o.o.

27. PROF-US Przedsiębiorstwo
Usługowe Sp. z o.o.
28. PUH PROF-US Spółdzielna
29. Zakłady Usługowe EZT SA
30. SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
NAPRZÓD w Krakowie
31. ZAKŁADY USŁUGOWE ZACHÓD
Sp. z o.o.

