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§ 1
Nazwa Certyfikatu

„ Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego ”

§ 2
Patronat

Marszałek Województwa Podkarpackiego

§ 3
Cel certyfikatu

1. Podniesienie wiarygodności firmy biorącej udział w różnego 
rodzaju przetargach w oczach inwestorów.

2. Zwiększenie wiarygodności firmy umożliwiające uzyskać 
lepsze warunki płatności w rozliczeniach finansowych 

z firmami, bankami, zakładami ubezpieczeń itp.
3. Zwiększenie bezpieczeństwa firm Województwa 
Podkarpackiego, podczas zawierania umów z firmami 

posiadającymi certyfikat.
4. Podniesienie prestiżu firmy wynikające z faktu objęcia 

patronatem wyróżnienia przez Marszałka Województwa 
Podkarpackiego.

5. Promocja firmy poprzez umieszczanie logo certyfikatu
 w materiałach reklamowych.

6. Promocja firmy w wydawnictwach oraz stronie internetowej 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie.

§ 4
Adresat Certyfikatu

Przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie Województwa 
Podkarpackiego i prowadzący swoją działalność finansową 

minimum 1,5 roku.

§ 5
Okres ważności certyfikatu

Certyfikat przyznawany jest na okres 1 roku.

§ 6
Warunki ubiegania się o certyfikat

Przedsiębiorca starający się o uzyskanie certyfikatu składa n / w 
dokumenty.

1. Wypełnione Zgłoszenie - Załącznik Nr 1.
2. Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek

 z ostatnich 6 miesięcy.
3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  o nie zaleganiu

 z opłatami podatku dochodowego, podatku VAT, podatku od 
wynagrodzeń, podatku od umów zlecenie i o dzieło 

z ostatnich 6 miesięcy.
4. Oświadczenie firmy, że :

! regularnie opłaca do Urzędu Gminy podatki od nieruchomości
 i środków transportu,

! posiada rachunek bankowy nie obciążony zajęciami 
wierzytelności oraz reguluje wszystkie zobowiązania i płatności 

bankowe w terminie,
! członkowie Zarządu lub osoby reprezentujące firmę nie byli 

karani z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
! terminowo reguluje wszystkie świadczenia pracowników,

! reguluje zobowiązania wobec wierzycieli,
! nie znajduje się w sporze z dostawcami oraz nie jest 

prowadzone przeciwko niej postępowanie windykacyjne lub 
egzekucyjne,

! firma nie otrzymała z Państwowej Inspekcji Pracy decyzji
 o ograniczeniach w zakresie prowadzonej działalności.
5. Bilans za ostatni rok wraz z rachunkiem zysków i strat 

lub  PIT/B za ostatni rok dla przedsiębiorców nie 
sporządzających bilansu.

6. Aktualny F01 lub PIT/B za poprzedni rok dla przedsiębiorców 
nie sporządzających F01.

7. KRS lub wyciąg z rejestru działalności gospodarczej
 z ostatnich 6 miesięcy.
8. Lista referencyjna.

9. Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

§ 7
Warunki przyznawania certyfikatu

1. Dokumenty złożone przez przedsiębiorcę jak w § 6 są 
ocenione pod względem prawnym oraz finansowym przez 

specjalistów.
2. Podstawą przyznania certyfikatu jest pozytywna opinia o 

złożonych dokumentach, które zapewniają wiarygodność firmy.
3. Firma ubiegająca się o certyfikat zobowiązana jest uiścić 

opłatę 1.500 zł + 23% VAT z tytułu pokrycia kosztów 
przeprowadzenia procesu certyfikacji.

4. Firma będąca członkiem Izby ma prawo do 10 % rabatu na 
opłatę z tytułu kosztów przeprowadzenia procesu certyfikacji.
5. Firma mikro tj. do 10 osób ma prawo do 10 % rabatu na 
opłatę z tytułu kosztów przeprowadzenia procesu certyfikacji.

6. Firma ubiegająca się powtórnie o certyfikat ma prawo do 3 % 
rabatu na opłatę z tytułu kosztów przeprowadzenia procesu 

certyfikacji za każdy raz odnowienia.
7. Łączna wysokość rabatów nie może przekraczać 50%.

8. Certyfikat  przyznaje Zarząd Izby Przemysłowo  Handlowej
 w Rzeszowie.

§ 8
Forma Certyfikatu

 dokument dekoracyjny wraz z godłem, który może być  

eksponowany w biurze firmy na ścianie, w gablocie itp.
 dokument elektroniczny, który po wydrukowaniu służy do 

   legitymowania się nim podczas przetargów, negocjacji itp.
 logo certyfikatu w celu umieszczania go w materiałach 

reklamowych itp.

§ 9
Warunki wręczania certyfikatu

  1. Certyfikat zostanie wręczony firmie na uroczystości
         z obecnością oficjalnych gości i innych przedstawicieli władz 

    państwowych i samorządowych, przedsiębiorców oraz 
przedstawicieli mediów.

2. Podczas uroczystości nastąpi krótka prezentacja 
wyróżnionej firmy.

3. Każda firma otrzyma zdjęcia z uroczystego 
 wręczenia wyróżnienia.

§ 10
Warunki końcowe

1. Firmy otrzymujące certyfikat wiarygodności będą promowane
 na stronie internetowej Izby Przemysłowo-Handlowej 

w Rzeszowie.
2. O Certyfikat firma można ubiegać się wielokrotnie, jednak za 

każdym razem zobowiązana jest do składania kompletu 
dokumentów jak w § 6.

3. Zarząd Izby ma prawo odebrać certyfikat firmie w przypadku 
jej działań naruszających etykę oraz podania informacji 

nieprawdziwych w składanych dokumentach.
4. Izba Przemysłowo  Handlowa zobowiązuje się do zachowania 

tajemnicy w zakresie otrzymanych danych dotyczących firmy.

 Zarząd
Izby Przemysłowo-Handlowej

w Rzeszowie 

Firma otrzymuje trzy formy przyznanego certyfikatu:


