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REGULAMIN STOSOWANIA  
STANDARDU USŁUGI SZKOLENIOWEJ POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH 

  
1. Regulamin stosowania Standardu Usługi Szkoleniowej Polskiej Izby Firm 

Szkoleniowych (w skrócie „SUS PIFS”), zwany dalej „Regulaminem“, określa 
ogólne deklarowane zasady stosowania SUS PIFS przez jego beneficjentów 

(beneficjentów rozumianych, jako firmy szkoleniowe potwierdzające 
stosowanie SUS PIFS). 

2. Prawa do znaku oraz standardu SUS PIFS posiada Polska Izba Firm 
Szkoleniowych z siedzibą przy ul. Londyńskiej 19 lok. 1 w Warszawie, 
zarejestrowana pod numerem KRS 0000226497 przed Sądem Rejonowym dla 
M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

3. SUS PIFS może być stosowany przez firmy szkoleniowe zrzeszone w Polskiej 
Izbie Firm Szkoleniowych, jak również przez przedsiębiorców prowadzących 
działalność szkoleniową spoza tego grona. 

4. Firma szkoleniowa, która składa oświadczenie o przyjęciu i stosowaniu przez 
siebie zasad SUS PIFS, wyraża jednocześnie zgodę na stosowanie wszystkich 
postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Firma szkoleniowa składając oświadczenie o przyjęciu i stosowaniu przez siebie 
zasad SUS PIFS, zobowiązuje się do ich przestrzegania do końca danego roku 
kalendarzowego, w którym zostało złożone. 

6. Firma szkoleniowa zobowiązana jest do dokonywania samoweryfikacji 
podejmowanych przez siebie działań przy pomocy udostępnionej karty 
samooceny SUS PIFS. 

7. Firma szkoleniowa, po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w pkt 4 
otrzymuje prawo do umieszczenia logo SUS PIFS na wszystkich materiałach 
promocyjnych przez tę firmę stosowanych, z zastrzeżeniem, że sposób 
umiejscowienia tego logo nie może sugerować, iż dane szkolenie organizuje 
PIFS, a w przypadku firmy nie będącej członkiem PIFS dodatkowo, że dana firma 
jest członkiem PIFS. 

8. PIFS zobowiązana jest do wystawienia potwierdzenia złożenia oświadczenia, o 
którym mowa w pkt 4, niemniej z dniem 31 grudnia roku określonego na 
dokumencie, prawo do używania logo SUS PIFS wygasa. Warunkiem jego 
przedłużenia jest ponowne złożyła stosownego oświadczenia o przyjęciu i 
stosowaniu zasad SUS PIFS w następnym roku kalendarzowym.  
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9. PIFS prowadzi rejestr firm szkoleniowych, które złożyły w/w oświadczenie, i 
który udostępniony będzie publicznie na stronie sus.pifs.org.pl Firma 
szkoleniowa w związku ze złożeniem w/w oświadczenia zobowiązana jest 
wnieść na rzecz PIFS opłatę manipulacyjną w wysokości 1600,00 PLN (netto) za 
każdy rok używania na konto o numerze 19 1240 5992 1111 0000 4773 9947, z 
tym zastrzeżeniem, że członkowie PIFS są zwolnieni z wnoszenia tej opłaty. 

10. Firmy szkoleniowe, które uzyskały prawo stosowania logo SUS PIFS nie mogą go 
w jakikolwiek sposób modyfikować, bez uprzedniej pisemnej zgody PIFS. 

11. PIFS każdorazowo powiadamia firmę szkoleniową, o skardze jej dotyczącej w 
zakresie stosowania SUS PIFS. Firma szkoleniowa ma obowiązek pisemnie 
wyjaśnić zaistniałą sytuację w wyznaczonym przez PIFS terminie. 

12. PIFS nie dokonuje weryfikacji treści podpisanej deklaracji o przyjęciu i 
stosowaniu zasad SUS PIFS oraz nie ingeruje w proces analizy karty samooceny 
przez firmę szkoleniową. Niemniej Izba zobowiązuje się do dostarczenia firmie 
szkoleniowej narzędzi w celu przeprowadzenia przez nią samodzielnego 
sprawdzenia standardów jakości usługi szkoleniowej świadczonej przez nią na 
rzecz własnych klientów. Za jakąkolwiek niezgodność treści podpisanej przez 
firmę szkoleniową deklaracji o przyjeciu i stosowaniu zasad SUS PIFS 
z aktualnym stanem prawnym lub faktycznym wyłączną odpowiedzialność 
ponosi firma szkoleniowa składająca powyższe oświadczenie. 

13. Jakikolwiek przejaw bezprawnego posługiwania się logo SUS PIFS przez firmę 
szkoleniową będzie skutkować konsekwencjami prawnymi, włącznie z 
kierowaniem spraw tego typu do sądu właściwego dla PIFS. 
 

Załączniki :  
1. Określony logotyp – SUS PIFS. 
2. Karta samooceny. 
3. Instrukcja. 
4. SUS PIFS. 

 


