Regulamin – EcoFirma
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie celów, zasad przyznawania,
procedur, trybu i warunków przyznania oraz przedłużania Certyfikatu “EcoFirma”.
2. Certyfikat “EcoFirma” nadawany jest przez Fundację Biznes Odpowiedzialny Społecznie,
zwany dalej „Organizatorem”.
3. Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:
Warunki certyfikacji

– warunki określone w Regulaminie.
Zespół Certyfikujący - wewnętrzny zespół powoływany przez Organizatora, po
przeprowadzenia oceny warunków certyfikacji.
Wnioskodawca

– firma występująca o przyznanie Certyfikatu.

Laureat – firma, której został przyznany Certyfikat “EcoFirma”.
4. Certyfikat może otrzymać każda firma mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, która pozytywnie przejdzie proces certyfikacji.
5. W celu otrzymania Certyfikatu Wnioskodawca wypełnia formularz zgłoszeniowy.
6. Formularz następnie jest weryfikowany przez Zespół Certyfikujący pod względem
zgodności z celami programu “EcoFirma”.
7. Wypełnienie formularza równoznaczne jest z akceptacją przez Wnioskodawcę niniejszego
Regulaminu.
8. Formularz należy wypełnić i dostarczyć w wersji papierowej lub elektronicznej.
9. Wnioskodawca zobowiązuje się do podania informacji wyłącznie prawdziwych.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe dane przesłane przez
Wnioskodawcę.
11. Następnie Wnioskodawca poddany zostaje przeglądowi środowiskowemu
przeprowadzonemu przez Organizatora.
12. Organizator sporządza raport dotyczący Wnioskodawcy i na jego podstawie
podejmowana jest decyzja o certyfikacji.
13. Wnioskodawca musi przedstawić dokumentację określoną w Aneksie nr1.
14. Certyfikat jest przyznawany w formie elektronicznej oraz papierowej.
15. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych nadesłanych przez
Wnioskodawcę.
16. Nadesłanie danych jest równoznaczne ze zgodą na ich umieszczenie w bazie
Organizatora oraz umieszczenie wybranych danych takich jak: nazwa firmy, województwo,
w którym znajduje się siedziba, branży, oraz strony www danej firmy, na stronie internetowej
Organizatora
17. Laureaci mogą posługiwać się logo “EcoFirma” przez 24 miesiące od daty otrzymania
Certyfikatu.
18. Celem programu EcoFirma jest wyróżnienie firm przestrzegających poniższych zasad:
● dbanie o środowisko naturale;
● przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
● minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko;
● ograniczanie zużycie papieru, wody, energii elektrycznej i cieplnej;
● realizacja selekcyjnej gospodarki odpadami;

● minimalizacja ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.
19. Certyfikat jest formą zaświadczenia o praktykach proekologicznych prowadzonych w
firmie.
20. Informacje i dokumenty dostarczone przez Wnioskodawcę stanowią informacje poufne i
mogą być wykorzystane wyłącznie do celów certyfikacji.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie.
22. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z nadawaniem
Certyfikatów będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według siedziby
Organizatora.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania Wnioskodawcy certyfikatu.

