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INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA
DLA FIRMY SZKOLENIOWEJ ZAINTERESOWANEJ ZŁOŻENIEM DEKLARACJI STOSOWANIA SUS
PIFS W 2017 ROKU
1. Zapoznanie się z enumeratywnie wskazanymi poniżej dokumentami SUS PIFS tj.:
 Standardem Usługi Szkoleniowej PIFS
 Uchwałą Walnego Zgromadzenia PIFS z 15.06.2011
 Regulaminem stosowania SUS PIFS.
 Kartą Samooceny
 logotyp
2. Prawidłowe Wypełnienie Karty samooceny,
3. W przypadku udzielenia na wszystkie pytania zamieszczone w karcie samooceny
odpowiedzi pozytywnych, PIFS należy złożyć oświadczenie o przyjęciu i stosowaniu
zasad SUS PIFS na rok kalenarzowy 2017 i przesłać je na adres siedziby PIFS.
4. Firmy szkoleniowe, które nie są członkami PIFS – beneficjenci SUS PIFS niezrzeszeni
– zobowiązani są do w/w oświadczenia załączyć ponadto potwierdzenia uiszczenia
opłaty rocznej za koszty manipulacyjne na konto PIFS prowadzone przez bank Bank
Pekao S.A O/Warszawa ul. Krucza 6/14 nr rachunku 19 1240 5992 1111 0000 4773
9947 zgodnie z zapisem pkt 3 Regulaminu stosowania SUS PIFS.
5. Po złożoneniu przez daną firmę szkoleniową oświadczenia o przyjęciu i stosowaniu
zasad SUS PIFS, PIFS niezwłocznie dokona wpisu do prowadzonego przez siebie
rejestru firm deklarujących spełnianie standardu SUS PIFS na rok kalendarzowy
2017, a potwierdzenie tego wpisu w formie pisemnej wraz z materiałami
zawierającymi logo SUS PIFS prześle na adres podany w treści w/w oświadczenia.
6. Z chwilą otrzymania potwierdzenia o wpiśnie a także materiałów, o których mowa w
treści pkt 5 firma szkoleniowa uprawniona jest do umieszczania informacji na temat
stosowania SUS PIFS na materiałach promocyjnych, którymi się posługuje zgodnie
z Regulaminem SUS PIFS.
7. Firma szkoleniowa uprawniona jest również do umieszczenia na swojej stronie
internetowej odpowiedniej zakładki do materiałów o SUS PIFS zamieszczonych na
stronie interenetowej PIFS.
8. Firma szkoleniowa odpowieda na ewentualne zastrzeżenia klientów dotyczące
stosowania SUS PIFS zgodnie z procedurą przewidzianą w treści Regulaminu
stosowania SUS PIFS.
9. Firma szkoleniowa powinna śledzić zmiany dokonywane przez PIFS w SUS PIFS.
10. Firma szkoleniowa uprawniona jest do zadeklarowania stosowanie SUS PIFS w
następnym roku kalendarzowym po zapoznaniu się z aktualnymi dokumentami
dotyczącymi SUS PIFS.

