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REGULAMIN ZNAKU JAKOŚCI 
 

„FIRMA Z REKOMENDACJĄ POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO” 
 

przyjęty uchwałą Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego nr 14/2017 w dniu 22 sierpnia 2017 r.  
zmieniony uchwałą Rady PIPT nr 44/2018 r. z 14 grudnia 2018 r.  

 
 

§ 1. 
 

Organizator i cel ustanowienia znaku jakości „Firma z Rekomendacją Polskiej Izby Przemysłu Targowego” 
 
 

1. Organizatorem znaku jakości „Firma z rekomendacją Polskiej Izby Przemysłu Targowego” (zwanego także dalej 
Znakiem) jest Polska Izba Przemysłu Targowego (zwana dalej PIPT lub Izbą).  

2. Celem przyznawania Znaku „Firma z Rekomendacją Polskiej Izby Przemysłu Targowego” jest uhonorowanie i promocja 
firmy działającej w branży targowej.  

3. Znak jakości „Firma z Rekomendacją Polskiej Izby Przemysłu Targowego” traktuje się jako markę korporacyjną, która 
podlega szczególnej ochronie. Znakiem mogą posługiwać się wyłącznie uprawnione firmy członkowskie w okresie 
objętym decyzją Rady. Szczegółowe zasady korzystania ze Znaku określone są w paragrafie 5 niniejszego Regulaminu. 
 

§ 2. 
  

Zasady organizacyjne przyznawania Znaku  
 

1. Znak przyznawany jest na wniosek zainteresowanej firmy, Członka PIPT, składany do Rady za pośrednictwem Biura PIPT 
w formie pisemnej. Firmy do wniosku dołączają: (1) oświadczenie i (2) wypełnioną ankietę, które są załącznikami do 
niniejszego regulaminu. 

2. Znak może być przyznany firmie przy spełnieniu kryteriów, o których mowa w paragrafie 3 niniejszego Regulaminu. 
3. Przyznanie Znaku odbywa się uchwałą Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego, podjętą zwykłą większością głosów, po 

spełnieniu  kryteriów, o których mowa w paragrafie 3 niniejszego Regulaminu. 
4. Znak jakości „Firma z Rekomendacją Polskiej Izby Przemysłu Targowego” przyznawany jest na okres 3 lat.      

 
§ 3. 

Warunki i kryteria uzyskania Znaku  
 

 
1. Firma wnioskująca o przyznanie Znaku jakości „Firma z Rekomendacją Polskiej Izby Przemysłu Targowego” musi działać 

zgodnie ze Statutem i Kodeksem Etycznym PIPT oraz legitymować się uregulowanymi składkami członkowskimi na rzecz 
Izby i opłaconymi fakturami za usługi świadczone przez Izbę.  

2. Znak może zostać przyznany firmie, które spełniają łącznie następujące kryteria: 
a. działa na rynku targowym minimum 5 lat, 
b. jest członkiem PIPT minimum 3 lata, 
c. brak zastrzeżeń ze strony Komisji Rozjemczej PIPT. 

3. Znak przyznawany jest odpłatnie. Firma wnioskująca wnosi opłatę w kwocie 200 zł netto za każdy rok, na który znak 
zostaje jej przyznany – opłata wnoszona jest z góry za cały okres przyznania znaku lub w trzech ratach - oddzielnie za 
każdy rok. Opłata płatna jest na konto Izby.  

 
§ 4. 

 
Forma znaku 

 
1. Firma, której przyznano znak jakości „Firma z Rekomendacją Polskiej Izby Przemysłu Targowego” otrzymuje Znak w 

dwóch formach: 
1.1. w formie graficzno - typograficznej (logotyp) 
1.2. w formie dyplomu do wyeksponowania w siedzibie firmy.  
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§ 5. 

Zasady korzystania ze Znaku jakości „Firma z Rekomendacją Polskiej Izby Przemysłu Targowego” 

1. Okres korzystania przez Firmę ze Znaku biegnie od dnia podjęcia uchwały Rady PIPT w tym przedmiocie.  
2. Prawo do korzystania ze znaku oznacza prawo do: 

a) umieszczania logotypu Znaku i informacji o uzyskaniu Znaku ze wskazaniem okresu nadania Znaku, w drukach i 
publikacjach własnych, w materiałach reklamowych i publikacjach prasowych 

b) wyeksponowania dyplomu w widocznym i godnym miejscu w siedzibie Firmy.   
4. Prawo do korzystania ze znaku wygasa z momentem utraty członkostwa Firmy w PIPT lub jeśli Firma zalega z 

płatnościami członkowskimi powyżej 3 miesięcy.  
5. Corocznie firma, której przyznano Znak "Firma z rekomendacją PIPT" przesyła do biura aktualne oświadczenie o 

niezaleganiu z podatkami (takie samo jak przy ubieganiu się o przyznanie znaku). 
 
 

§ 6. 
 

Szczególne uprawnienia Rady PIPT w zakresie przyznawania Znaku 
 

 
1. Przyznawanie Znaku jakości „Firma z Rekomendacją Polskiej Izby Przemysłu Targowego” na wniosek Firmy nie jest 

automatyczne. Dla dobra tej elitarnej korporacyjnej marki Rada może odmówić jej przyznania. Odmowa może dotyczyć 
wyłącznie przypadków, kiedy Członkom Rady znane są zdarzenia i okoliczności dotyczące danej Firmy, które naruszają 
normy kodeksu etycznego Izby. 

2. W szczególnych przypadkach Rada Izby ma prawo cofnąć firmie przyznany Znak, jeżeli pojawią się okoliczności, na 
podstawie których PIPT nie jest w stanie dalej rekomendować firmy. W takim przypadku, przed podjęciem ostatecznej 
decyzji, firma zostanie poproszona o złożenie stosownych wyjaśnień. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje 
Rada PIPT.  

 
 
 
 

 


