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Zapraszamy na szkolenie: 

„Współpraca z ochroną przedsiębiorstwa – aspekty prawne i praktyczne” 
  
Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznych informacji dotyczących zasad konstruowania 

bezpiecznych umów z firmami świadczącymi usługi ochrony oraz metod skutecznego egzekwowania 
usług na pożądanym poziomie i ich wykorzystania dla realizacji różnych celów przedsiębiorstwa.  
 
Forma szkolenia  
Szkolenie prowadzone będzie w formie interaktywnej, z licznymi przykładami i warsztatową analizą 
przypadków.  
 

Czas szkolenia:  
19.06.2012r. w godzinach od 9.30  do 14.00.  
 
Miejsce szkolenia  
Siedziba kancelarii prawnej SDZlegal : Wrocław, pl. Solny 16  

 

Grupa docelowa  
Szkolenie adresowane jest do wyższej kadry zarządzającej  przedsiębiorstw. W szczególności 
managerów działów zasobów ludzkich i osób odpowiadających za współpracę z ochroną 
przedsiębiorstwa. 
  
Ilość uczestników i termin zgłoszeń  
Ilość uczestników szkolenia jest limitowana do 15. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.  

 
O wykładowcach:  
 
Wojciech Zając  
radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej 
Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. 
kierujący działem prawa pracy.  

Praktyk prawa pracy, wykładowca doradzający 
podmiotom gospodarczym.  
 
Krzysztof Bochenek  
podinspektor Policji w stanie spoczynku. Były 
naczelnik Wydziału ds. Zwalczania 

Przestępczości Gospodarczej.  
Szkoleniowiec, wykładowca wyższej uczelni. 
Doradza przedsiębiorstwom w szeroko rozumianych 
kwestiach bezpieczeństwa (aspekty organizacyjne, 
proceduralne oraz zabezpieczenie techniczne).  
 
Tomasz Szarek – radca prawny / partner w 

Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM.  

Zajmuje się problematyką prawa handlowego i 

kontraktów w obrocie gospodarczym. Opracowuje 
projekty i negocjuje warunki umów, w imieniu 



 

St
ro

n
a2

 

Klientów, Kancelarii zarówno w zakresie bieżącej 

działalności gospodarczej, jak i umów nietypowych 
o dużym stopniu skomplikowania. 
 

Wartość szkolenia  
Cena za jednodniowe szkolenie wynosi 310 PLN + podatek VAT.  
 

Cena szkolenia obejmuje:  
1. Materiały szkoleniowe.  

2. Certyfikat ukończenia szkolenia.  

3. Przerwa kawowa.  

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?  
Ochrona fizyczna i techniczna stosowana jest praktycznie w każdym większym przedsiębiorstwie. 

Ogromna jest ilość firm świadczących te usługi. Teoretycznie są one koncesjonowane i poddawane 
weryfikacji.  
Faktycznie sposoby świadczenia takiej pracy różnią się bardzo poważnie, przede wszystkim w 
zakresie skuteczności ochrony mienia przedsiębiorstwa.  
Sam sposób wykonywania pracy zwykle się dynamicznie zmienia (bardzo dobrze w okresie 

„próbnym” , inaczej po roku współpracy). 
Jak można zrobić to optymalnie? Dlaczego nie warto przesadzać z technicznymi środkami 
zabezpieczenia? Jak utrzymać stały i dobry poziom pracy ochrony? Czy można się zabezpieczyć 
przed skutkami nieprawnych działań pracowników ochrony? Czy można wykorzystać ochronę dla 
realizacji celów wskazywanych przez HR? Jakich dokumentów oczekiwać od służby ochrony w 
okresie współpracy? 
Właśnie na takie i inne pytania odpowiemy w trakcie szkolenia. Będziemy się przy tym opierać na 

doświadczeniu  wynikającym ze współpracy z wieloma przedsiębiorstwami i konkretnymi 
sytuacjami, które będą pretekstem  do wyciągania wspólnych wniosków. 
To niewielka inwestycja, która może przynieść bardzo poważne oszczędności. Przede wszystkim 

poprzez optymalne wydatkowanie środków na cele ochrony, ale także przez  skuteczniejsze jej 
działanie chroniące mienie firmy. 
 

Zakres szkolenia:  
1. Prawne i praktyczne aspekty współpracy z ochroną. 
2. Najczęstsze błędy w konstrukcji umowy i zasad współpracy z ochroną. 
3. Możliwe formy nadzoru nad pracą ochrony. Sposób jej dokumentowania. 
4. Konflikty z pracownikami  powodowane działaniem ochrony. Jak ich unikać? 
5. Wpływ pracowników ochrony na dyscyplinę pracy w przedsiębiorstwie (czas pracy, 

przestrzeganie zasad BHP, procedur przedsiębiorstwa). 

6. Analiza przypadków wskazanych przez uczestników szkolenia.  
7. Dyskusja.  

 
Zgłoszenia (ze wskazaniem nazwisk uczestników) prosimy kierować do dnia 15.06.2012 
na adres:  

wojciech.zajac@sdzlegal.pl  
 

Uwaga limit miejsc to 15 !  
Serdecznie zapraszamy  

Wojciech Zając, Tomasz Szarek i Krzysztof Bochenek   

 


