REGULAMIN
Rekomendacji nadawanych przez Polską Izbę Ochrony

1. Zarząd Izby udziela Rekomendacji firmie członkowskiej Polskiej Izby Ochrony w oparciu o
postanowienia Statutu Izby:
a) §3 pkt. 11 "Nadawanie, na podstawie określonych kryteriów i regulaminu,
Rekomendacji dla firm Członków Izby, potwierdzających ocenę jakości, profesjonalizmu,
rzetelności i przestrzegania zasad etyki w wykonywanej działalności.".
b) §7 pkt. 1 ppkt. c "otrzymywanie Rekomendacji, o której mowa w § 3 pkt 11, po
spełnieniu wymogów określonych w „Regulaminie Udzielania Rekomendacji”,
uchwalonym przez Zarząd”.
2. Zarząd udziela dwóch rodzajów Rekomendacji:
a) wiarygodności,
b) szczególnych kwalifikacji w dziedzinie usług ochrony i zabezpieczenia.
3. Rekomendacja wiarygodności
3.1. Udzielenie „Rekomendacji wiarygodności” firmie członkowskiej następuje po
spełnieniu następujących kryteriów:
a) legitymowanie się co najmniej jednorocznym stażem członkowskim /w
uzasadnionych przypadkach okres ten może być skrócony/,
b) wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa z poszanowaniem interesów zleceniodawców i przestrzeganiem zasad
etyki zawodowej,
c) wywiązywanie się z podstawowych obowiązków członka Izby określonych w § 7
pkt. 2 Statutu Izby:
− przestrzeganie Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia,
− uczestniczenie w pracach Izby oraz udział w Walnych Zgromadzeniach, w tym w
szkoleniach i konferencjach merytorycznych organizowanych przez Polską Izbę
Ochrony w roku poprzedzającym udzielenie rekomendacji /w uzasadnionych
przypadkach, na wniosek firmy członkowskiej, Zarząd może odstąpić od
przedmiotowego warunku/,
− terminowe regulowanie składek członkowskich oraz ustalonych zobowiązań
wynikających z przynależności do Izby,
− prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zgodny z obowiązującym
stanem prawnym oraz z zasadami etyki i sztuki zawodowej.
d) przeciwko firmie członkowskiej nie toczy się postępowanie przed Zespołem
Arbitrów lub Sądem Honorowym

3.2. Zarząd może również udzielić „Rekomendacji wiarygodności” osobom lub
podmiotom niebędącymi członkiem Polskiej Izby Ochrony, które w sposób oczywisty
wspierają działalność statutową Izby, jej wizerunek lub korzystnie wpływają na
działalność członków Izby.
3.2.1. Osoby lub podmioty niebędące członkiem Polskiej Izby Ochrony składają
pisemny wniosek do Zarządu Izby o udzielenie „Rekomendacje wiarygodności”,
uzasadniając w nim powody dla których wnioskują o rekomendację.
3.2.2. Zarząd Izby, po rozpatrzeniu wniosku, w drodze uchwały, podejmuje decyzję
o udzieleniu lub odmowie udzielenia „Rekomendacje wiarygodności”
wnioskującemu.
3.3. Rekomendację udziela się na okres pół roku /luty - lipiec, sierpień - styczeń /.
4. Rekomendacja szczególnych kwalifikacji w dziedzinie usług ochrony i zabezpieczenia.
4.1. Na wniosek członka Izby Zarząd może udzielić mu rekomendacji szczególnych
kwalifikacji w dziedzinie usług ochrony i zabezpieczenia w postaci certyfikatu.
4.2. Certyfikaty potwierdzają szczególne kwalifikacje firmy w następujących dziedzinach
usług:
4.2.1. Ochrona obiektów handlowych,
4.2.2. Ochrona obiektów bankowych,
4.2.3. Ochrona transportów,
4.2.4. Ochrona obiektów biurowych,
4.2.5. Ochrona jednostek wojskowych,
4.2.6. Ochrona portów,
4.2.7. Ochrona doraźna,
4.2.8. Monitorowanie alarmów,
4.2.9. Ochrona osób.
4.3. Warunkiem udzielenia certyfikatu jest posiadanie przez wnioskującego aktualnej
rekomendacji wiarygodności oraz spełnienie kryteriów udzielenia rekomendacji dla
danej kwalifikacji.
4.4. Certyfikowanie firmy następuje poprzez analizę dokumentacji oraz weryfikację
danych z wniosku przeprowadzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę PIO w
siedzibie firmy lub w miejscu wykonywania działalności zainteresowanego w
kontekście kryteriów udzielenia rekomendacji dla danej kwalifikacji.
4.5. W przypadku wystąpienia konfliktu interesu firma certyfikowana może wystąpić do
Zarządu Izby o zmianę rzeczoznawcy.
4.6. Wydanie certyfikatu jest płatne.

4.7. Zarząd Izby w drodze uchwały określa wysokość opłaty za udzielenie certyfikatu
w cenie brutto.
4.8. Opłata za certyfikat wnoszona jest w dwóch częściach: pierwsza z chwilą złożenia
wniosku, druga z chwilą odbioru certyfikatu.
4.9. Certyfikat zachowuje swoją ważność przez okres 12 miesięcy.
4.10.Zarząd Izby powoła komisję certyfikacji firm w składzie: przewodniczący oraz trzech
członków, złożoną z rzeczoznawców PIO.
4.10.1. Komisja:
− przygotuje kryteria udzielenia rekomendacji dla poszczególnych kwalifikacji
określonych w pkt. 4.2. i przedłoży Zarządowi Izby do akceptacji,
− weryfikuje wnioski o udzielenie certyfikatu oraz przygotowuje wnioski dla
Zarządu Izby,
− koordynuje prace rzeczoznawców w procesie certyfikacji.
4.11. Certyfikat może być cofnięty jeżeli firma przestała spełniać warunki, o których mowa
w pkt 4.3.
5. Rekomendację "Za Zarząd" podpisuje Prezes Zarządu lub zastępujący go Wiceprezes
Zarządu.
6. W przypadku nie udzielenia Rekomendacji zainteresowani otrzymują pisemne
uzasadnienie odmowy.
7. Nieprzestrzeganie podstawowych zasad zawodowo - etycznych przez Firmę
rekomendowaną powoduje wycofanie Rekomendacji oraz skierowanie sprawy do Komisji
Arbitrów Izby.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

