Regulamin przyznawania przez SIPH
Certyfikatu Staropolskiego – Rzetelny Przedsiębiorca/Rzetelny Partner
§ 1.
Certyfikat Staropolski – Rzetelny Przedsiębiorca/Rzetelny Partner zaświadcza o rzetelności, znajomości i
stosowaniu przepisów prawa oraz przestrzeganiu wysokich standardów obowiązujących w biznesie i
działalności publicznej. Jest istotnym argumentem w negocjacjach handlowych, wzmacnia pozytywny
wizerunek. Certyfikat Staropolski – Rzetelny Przedsiębiorca/Rzetelny Partner przyznawany jest przez
Zarząd Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach.
§ 2.
Certyfikacji znakiem Certyfikat Staropolski – Rzetelny Przedsiębiorca/Rzetelny Partner patronuje
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.
§ 3.
O Certyfikat mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę na terenie województwa
świętokrzyskiego, prowadzące działalność gospodarczą minimum 2 lata, zwane dalej Firmami oraz
instytucje publiczne, posiadające siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego, zwane dalej
Instytucjami.
§ 4.
Certyfikat ważny jest przez 1 rok od daty jego wydania.
§ 5.
Firma starająca się o uzyskanie Certyfikatu składa następujące dokumenty:
1. Wypełnione zgłoszenie.
2. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia
wniosku.
3. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami podatku dochodowego, podatku VAT,
podatku od wynagrodzeń, podatku od umów zlecenia i o dzieło z miesiąca poprzedzającego dzień
złożenia wniosku.
4. Zaświadczenie z Banku/Banków prowadzącego rachunek o nieobciążeniu zajęciami wierzytelności z
miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku.
5. Przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość – ostatni zatwierdzony bilans wraz z rachunkiem zysków
i strat.
6. Przedsiębiorcy nie prowadzący pełnej księgowości – deklaracja PIT za ostatni okres rozliczeniowy,
uproszczony bilans i rachunek zysków i strat.
7. Zaświadczenie o niekaralności członków całego Zarządu z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej lub osób reprezentujących podmiot z ostatnich 6 miesięcy.
8. Wyciąg z właściwego rejestru działalności gospodarczej z ostatnich 6 miesięcy.
9. Oświadczenia:
· o regulowaniu zobowiązań wobec wierzycieli oraz pracowników z tytułu stosunku pracy;
· o tym, że Firma nie jest obciążona wyrokiem sądowym ograniczającym jej wiarygodność
w ciągu ostatnich 36 miesięcy;
· o regularnym płaceniu podatków od nieruchomości i środków transportowych;
· Firma nie otrzymała z Państwowej Inspekcji Pracy decyzji o ograniczeniach w zakresie prowadzonej
działalności.
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10. Minimum 3 referencje z zakresu prowadzonej działalności z ostatnich 24 miesięcy.
§ 6.
Instytucja starająca się o uzyskanie Certyfikatu składa jedynie te dokumenty wymienione
w paragrafie 5, które związane są z jej działalnością.
§ 7.
1. Dokumenty złożone przez Firmę/Instytucję oceniane są pod względem prawnym oraz finansowym
przez specjalistów.
2. Podstawą przyznania certyfikatu jest pozytywna opinia o złożonych dokumentach.
3. Firma/Instytucja ubiegająca się o Certyfikat zobowiązana jest wnieść opłatę weryfikacyjną
w wysokości 1.200 zł + 23% VAT.
4. Opłata weryfikacyjna jest opłatą bezzwrotną, należy ją wpłacić na konto SIPH przed rozpoczęciem
weryfikacji dokumentów wymienionych w paragrafie 5.
5. Firma zrzeszona w SIPH ma prawo do 50 % rabatu pod warunkiem, że nie zalega z wpłatami składki
członkowskiej – uiściła ją za miesiąc poprzedzający datę złożenia dokumentów.
6. Firma mikro (zatrudniająca do 10 osób) ma prawo do 10 % rabatu.
7. Rabaty wymienione w punktach 5. i 6. nie mogą być sumowane.
8. Firma/Instytucja ubiegająca się ponownie o Certyfikat za każdym razem ma prawo do 10 % rabatu.
§ 8.
1. Certyfikat zostanie wręczony w uroczystej oprawie podczas jednego ze spotkań organizowanych przez
SIPH.
§ 9.
Firma/Instytucja otrzymuje Certyfikat w następujących formach:
- dokument ozdobny przygotowany do eksponowania,
- dokument do legitymowania się nim podczas negocjacji handlowych;
- dokument w wersji elektronicznej dla celów promocyjnych;
- godło Certyfikatu w metalu (tylko za pierwszym razem);
- godło Certyfikatu w wersji elektronicznej dla celów promocyjnych.
§ 10.
1. O Certyfikat Firma/Instytucja może ubiegać się wielokrotnie, za każdym razem zobowiązana jest do
składania kompletu dokumentów wymienionych w paragrafie 5 i wnoszenia opłaty weryfikacyjnej.
2. Zarząd SIPH ma prawo wycofać upoważnienie do posługiwania się Certyfikatem Firmie/ Instytucji,
jeśli jej działania naruszają zasady obowiązujące w biznesie/działalności publicznej lub podała
nieprawdziwe informacje w składanych dokumentach.
3. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zobowiązuje się do ochrony danych otrzymanych od
Firmy/Instytucji.
§ 11.
Nadesłanie danych jest równoznaczne ze zgodą na ich umieszczenie w bazie SIPH oraz umieszczenie
wybranych danych takich jak: nazwa, adres, branża oraz strony www danej Firmy/Instytucji na stronie
internetowej SIPH.

