
Regulamin Akcji „Standard etyczny w gastronomii” 

 

Zasady ogólne 

 

1. Program „ Standard etyczny w gastronomii” jest akcją mającą na celu: 

a.zwrócenie uwagi branży HoReCa na wagę etyki w prowadzeniu biznesu gastronomicznego, której brak 

przekłada się na nieuczciwą konkurencję 

b.zwrócenie uwagi branży HoReCa konieczność fiskalizacji sprzedaży oraz prawidłowego rozliczania 

podatków od zatrudnienia 

c.zwrócenie uwagi branży HoReCa na konsekwencje braku uczciwości w fiskalizacji i zatrudnianiu 

d.zwrócenie uwagi klientów na powyższe problemy i konieczność egzekwowania od branży HoReCa 

uczciwych postaw z korzyścią dla całego społeczeństwa  

 

2. Program „Standard etyczny w gastronomii” realizowany jest pod hasłem: „Paragon dla klienta, uczciwość wobec 

wszystkich” 

 

3. Organizatorem programu „Standard etyczny w gastronomii” jest Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i 

Cateringu, z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, identyfikująca się numerem NIP: 527-282-02-34, REGON: 

368270875 , wpisana do KRS pod nr 0000694376 (dalej ZP HoReCa). 

 

4. Program „ Standard etyczny w gastronomii” przeprowadzany jest na zasadach określonych w niniejszym 

regulaminie (dalej Regulamin) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

5. Program „ Standard etyczny w gastronomii”  rozpoczyna się dnia 23.12.2017 roku, ma charakter kilkuletni, a nie 

sezonowy. Standard etyczny w gastronomii ma być rozwijany i komunikowany w sposób regularny przez ZP 

HoReCa. 

 

6. Oficjalną stroną internetową programu „Standard etyczny w gastronomii” jest 

http://www.zphoreca.pl/standard_etyczny_w_gastronomii/  (dalej Strona Programu). 

 

7. Program „Standard etyczny w gastronomii” obejmuje swym zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

8. Program „ Standard etyczny w gastronomii” skierowany jest do wszystkich pracowników gastronomii oraz 

właścicieli firm, które świadczą usługi gastronomiczne lub cateringowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do 

programu może przystąpić zarówno osoba fizyczna jak i organizacja, jak i podmiot prawa cywilnego lub 

handlowego. 

   

9. Przystępujący do programu zwany jest w Regulaminie “uczestnikiem programu” 

 

http://www.zphoreca.pl/standard_etyczny_w_gastronomii/


10. Program “Standard etyczny w gastronomii” polega na zobowiązaniu się uczestnika programu do przestrzegania 

zasad zapisanych w “Dekalogu gastronoma”, w zamian otrzymuje on przypinki i naklejki swiadczące o udziale w 

programie.  

 

11. Koszty dostarczenia przypinek i naklejek do uczestników programu pokrywa uczestnik programu.  

 

12. Przystąpienie do programu „Standard etyczny w gastronomii”  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu w całości i oświadczeniem o spełnianiu wszystkich warunków uczestnictwa.  

 

Zasady przystąpienia do programu “Standard etyczny w gastronomii”  

 

13. Osoba lub podmiot, który chce wziąć udział w programie „Standard etyczny w gastronomii”  zobowiązuje się 

wydrukować i podpisać dostępny na Stronie Programu „Dekalog gastronoma”, który zawiera:  

a. oświadczenie o przyjęciu zapisanych w “Dekalogu gastronoma” standardów etycznych,  

b. oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu 

 

14. Podpisany i zeskanowany „Dekalog gastronoma” należy wysłać na adres standardetyczny@zphoreca.pl podając 

w treści maila następujące dane: 

a. imię i nazwisko podpisującego „Dekalog gastronoma”,  

b. nazwę firmy wraz z numerem NIP I REGON ( o ile dotyczy) 

c. nazwę punktów gastronomicznych ( o ile dotyczy) 

d. adres strony www,  

e. kontaktowy adres e-mail,  

f. adres korespondencyjny,  

g.ilość zatrudnionych osób,  ( o ile dotyczy)  

h. oczekiwaną ilość przypinek i naklejek symbolizujących udział w programie „Standard etyczny w 

gastronomii” 

 

15. Po weryfikacji zgłoszenia ZP HoReCa wysyła na wskazany adres e-mail informację dotyczącą kosztów 

przesyłki wraz z danymi do dokonania wpłaty, bądź informację o wysyłce znaczków i naklejek za pobraniem.  

 

16. Po otrzymaniu wpłaty, o ile jest potrzebna, ZP HoReCa wysyła na wskazany adres przypinki i naklejki 

symbolizujące udział uczestnika w programie “Standard etyczny w gastronomii”.  

mailto:standardetyczny@zphoreca.pl


 

Obowiązki uczestnika Programu “Standardy etyczne w gastronomii” 

 

17. Uczestnik programu “Standardy etyczne w gastronomii” zobowiązuje się do stosowania zasad spisanych w 

„Dekalogu gastronoma”- zasad ukierunkowanych na uczciwość w biznesie z uwzględnieniem interesów klientów, 

pracowników, konkurencji oraz Skarbu Państwa. 

 

Prawa uczestnika programu “Standard etyczny w gastronomii” 

18. Uczestnik programu “Standardy etyczne w gastronomii” ma prawo posługiwania się nazwą, logotypem i hasłem 

programu “Standard etyczny w gastronomii”, oraz udostępnionymi mu przez ZP HoReCa naklejkami i przypinkami 

do własnych celów promocyjnych i reklamowych; 

 

Postanowienia końcowe 

 

19. Dane przekazane ZP HoReCa, o których mowa w punkcie 14., będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu: 

a. zrealizowania zobowiązań wynikających z Regulaminu programu “Standardy etyczne w gastronomii”;  

b. wysyłania e-mailem informacji związanych z programem “Standardy etyczne w gastronomii”  

 

20. ZP HoReCa zastrzega sobie prawo do swobodnego wykorzystania wyników programu “Standardy etyczne w 

gastronomii” do celów badawczych, statystycznych lub opiniotwórczych. 

 

21. Dane osobowe przekazane ZP HoReCa będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883). 

 

22. Uczestnictwo w programie “Standrad etyczny w gastronomii”  nie chroni uczestnika program przed karami 

nałożonymi przez instytucje kontroli w przypadku nieprzestrzegania obowiązującego prawa.   


