
 

REGULAMINY PROGRAMÓW 

Instytutu Bezpieczeństwa Sp. z o.o. 

 

CERTYFIKAT BEZPIECZNA FIRMA 

CERTYFIKAT BEZPIECZNA EDUKACJA 

CERTYFIKAT BEZPIECZNA TURYSTYKA 

CERTYFIKAT OCHRONA ZDROWIA 

 

§ 1. 

Art. 1.  Regulamin określa zasady udziału w Programach Certyfikatów Bezpieczna Firma, 

Bezpieczna Edukacja, Bezpieczna Turystyka oraz Ochrona Zdrowia, organizowanych przez 

Instytut Bezpieczeństwa Sp. z o.o.  

Celami programów są:  

1) promocja rzetelności płatniczej i transparentności w obrocie gospodarczym;   

2) przeprowadzenie audytów i monitoringu w celu wyeliminowania nieprawidłowości;  

3) budowanie pozytywnego PR firm lub instytucji uczestniczących w programie certyfikacji. 

Art. 2. Programy Certyfikatów Bezpieczna Firma, Bezpieczna Edukacja, Bezpieczna 

Turystyka oraz Ochrona Zdrowia oparte są na przepisach związanych z szeroko pojętą 

ochroną i bezpieczeństwem. 

Art. 3. Certyfikaty Bezpieczna Firma, Bezpieczna Edukacja, Bezpieczna Turystyka oraz 

Ochrona Zdrowia stanowią wyróżnienie promocyjne przyznawane na zasadach komercyjnych 

w celu podnoszenia jakości oferowanych usług i produktów. 

Art. 4. Certyfikaty Bezpieczna Firma, Bezpieczna Edukacja, Bezpieczna Turystyka oraz 

Ochrona Zdrowia przyznawane są przez Instytut Bezpieczeństwa Sp. z o.o.  

Art. 5. Podmiotami uczestniczącymi w Programach Certyfikatów Bezpieczna Firma, 

Bezpieczna Edukacja, Bezpieczna Turystyka oraz Ochrona Zdrowia są: Instytut 

Bezpieczeństwa Sp. z o.o. oraz Kapituła Bezpieczeństwa, która skupia wybitnych 

specjalistów, przedstawicieli organizacji pracodawców i przedsiębiorców, stowarzyszeń 

biznesowych i zawodowych, zwana dalej Kapitułą. Kapituła powoływana i odwoływana jest 

przez Prezesa Zarządu  Instytutu Bezpieczeństwa Sp. z o.o. 

Art. 6. Prawo uczestniczenia w Programach Certyfikatów Bezpieczna Firma, Bezpieczna 

Edukacja, Bezpieczna Turystyka oraz Ochrona Zdrowia przysługuje wszystkim 

zainteresowanym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Unii 

Europejskiej na zasadach określonych w przepisach obowiązującego prawa.  

§ 2. 

Art. 1.  Uczestnikiem Programu może zostać podmiot gospodarczy, który spełnił łącznie 

następujące warunki: 

a. prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 3 miesięcy, 

b. zawarł z Instytutem Bezpieczeństwa Sp. z o.o.  umowę o współpracy w zakresie 

udostępniania informacji gospodarczych, 

c. wyraził zgodę na publikowanie przez Instytut Bezpieczeństwa Sp. z o.o.  danych 

dotyczących jego firmy w ramach Programu: 

- pełna i skrócona nazwa, 

- adres siedziby, 



- numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

- numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), 

- główny przedmiot działalności, 

- adres poczty elektronicznej e-mail oraz numer telefonu, a także 

 zobowiązał się do ich aktualizacji w czasie trwania Programu, 

d. potwierdził chęć uczestnictwa w Programie poprzez zaakceptowanie postanowień 

Regulaminu.   

Art. 2.  Uczestnik Programu wskazując Instytutowi Bezpieczeństwa Sp. z o.o.  dane, o 

których mowa powyżej, wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celach 

marketingowych i informacyjnych. 

§ 3. 

Art. 1. Dokumentację niezbędną do przeprowadzenia weryfikacji określa Instytut 

Bezpieczeństwa Sp. z o.o. W skład dokumentacji wchodzą:  

1. Formularz zgłoszeniowy – Zgłoszenie do udziału w Programach Certyfikatów Bezpieczna 

Firma, Bezpieczna Edukacja, Bezpieczna Turystyka oraz Ochrona Zdrowia, zwane dalej 

Formularzem,  

2. Ankieta weryfikacyjna wraz z załącznikami weryfikacyjnymi,   

3. Raport z audytu Wnioskodawcy ,  

4. Certyfikat,  

5. Rejestry wydanych Certyfikatów.  

Art. 2. Po złożeniu Formularza zgłoszeniowego, Uczestnik Programu otrzymuje od Instytutu 

Bezpieczeństwa Sp. z o.o. merytoryczną Ankietę Weryfikacyjną, którą zobowiązany jest 

wypełnić oraz dostarczyć do siedziby Instytutu Bezpieczeństwa Sp. z o.o. w terminie 14 dni 

kalendarzowych licząc od daty jej otrzymania.  

Art. 3. Ankieta Weryfikacyjna jest podstawą przeprowadzenia weryfikacji Uczestnika 

Programu.  

Art. 4. Po przeprowadzeniu weryfikacji sporządzony zostaje Raport. Po zapoznaniu się  

z całością dokumentacji weryfikacyjnej oraz Raportem, Instytut Bezpieczeństwa Sp. z o.o.  

kończy proces weryfikacji przyznaniem Uczestnikowi Programu stosownej punktacji.  

Art. 5. Po stwierdzeniu spełnienia przez Wnioskodawcę wszystkich wymaganych niniejszym 

Regulaminem wymagań, Instytutu Bezpieczeństwa Sp. z o.o.: 

- powiadamia Uczestnika Programu o zakończeniu procedury weryfikacyjnej oraz uzyskanej 

ocenie,  

- przyznaje Uczestnikowi Programu - Laureatowi Certyfikat. 

Art. 6. Pozytywna ocena realizacji wymogów stanowi podstawę do wyboru przez 

InstytutuBezpieczeństwa Sp. z o.o. firm, instytucji nominowanych do Certyfikatów 

Bezpieczna Firma, Bezpieczna Edukacja, Bezpieczna Turystyka oraz Ochrona Zdrowia. 

 

§ 4. 

 

Art. 1. Laureat zobowiązuje się do utrzymania jakości wykonywanych usług i wytwarzanych 

produktów.  

Art. 2. W przypadku złożenia skargi na nienależytą jakość usług lub produktów 

nagrodzonych, Instytut Bezpieczeństwa Sp. z o.o. może wszcząć procedurę pozbawienia 

Laureata uprzednio nadanego Certyfikatu. 

Art. 3. Procedura pozbawienia Certyfikatu polega na ponownym przeprowadzeniu 

weryfikacji Laureata pod kątem realizacji wymogów jakościowych.  

 



§ 5. 

 

Art. 1. Laureat otrzymuje licencję na posługiwanie się znakiem towarowym Instytutu 

Bezpieczeństwa Sp. z o.o. „Certyfikat Bezpieczna Firma, Bezpieczna Edukacja, Bezpieczna 

Turystyka lub Ochrona Zdrowia” w zakresie umieszczania znaku towarowego na produktach 

oraz materiałach reklamowych Laureata w celach promocyjnych, edukacyjnych  

i informacyjnych.  

Art. 2. Licencja udzielana jest na czas nieokreślony. 

Art. 3. Logotyp Certyfikatu może być umieszczony wyłącznie przy produktach i usługach 

objętych Programem promocji.  

Art. 4. Laureat obowiązany jest do uiszczania rocznych opłat za licencję i promocję, 

określonych w Tabeli Opłat Uczestnictwa w Programie, na konto wskazane przez Instytut 

Bezpieczeństwa Sp. z o.o. Opłaty uiszczane są z góry, w terminie 14 dni po rozpoczęciu 

kolejnego roku obowiązywania licencji. W razie nie uiszczenia przez Laureata w/w opłaty we 

wskazanym w zdaniu poprzednim terminie Instytutu Bezpieczeństwa Sp. z o.o. ma prawo 

rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

 

§ 6. 

Art. 1. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Programach Certyfikatów 

Bezpieczna Firma, Bezpieczna Edukacja, Bezpieczna Turystyka oraz Ochrona Zdrowia  lub 

funkcjonowaniem Programów powinny być zgłaszane Prezesowi Zarządu Instytutu 

Bezpieczeństwa Sp. z o.o. przez Uczestników Programu w formie elektronicznej na adres  

e-mail: kontakt@instytutbezpieczenstwa.pl  

Art. 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Prezesa Zarządu Instytutu 

Bezpieczeństwa Sp. z o.o.  w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania reklamacji. 

§ 9. 

Art. 1. Czas trwania Programów Certyfikatów Bezpieczna Firma, Bezpieczna Edukacja, 

Bezpieczna Turystyka oraz Ochrona Zdrowia jest nieograniczony. 

Art. 2. Uczestnik Programu może wypowiedzieć Instytutowi Bezpieczeństwa Sp. z o.o.  

uczestnictwo w Programie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Art. 3. Instytutowi Bezpieczeństwa Sp. z o.o. może wypowiedzieć Uczestnikowi Programu 

uczestnictwo w Programie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§ 10. 

Art. 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.instytutbezpieczenstwa.pl  

Art. 2. Instytut Bezpieczeństwa Sp. z o.o.   zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

Art. 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

powszechnie obowiązującego polskiego prawa.  

 

 


