REGULAMIN
uczestnictwa w programie C.I.K. „Rzetelne Biura Rachunkowe”
1. Projekt „Rzetelne Biura Rachunkowe” realizowany jest przez spółkę C.I.K. Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380095, zwaną dalej C.I.K.
2. Niniejszy regulamin określa zasady współpracy w ramach programu „Rzetelne Biura Rachunkowe”.
3. Certyfikat i prawo do posługiwania się nim, otrzymują Biura Rachunkowe, które spełniają poniższe
kryteria:
a. Licencja Ministra Finansów/Wpis na listę KIDP/Rejestr Biegłych Rewidentów.
b. Ubezpieczenie OC na prowadzenie usług księgowych.
c. Brak zaległości finansowych.
d. Nienaganna opinia (weryfikowana na podstawie otrzymywanych opinii przez CIK).
e. Praca na licencjonowanych programach księgowych.
f. Minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu usług księgowych.
4. Po pozytywnej weryfikacji „Biuro Rachunkowe” otrzymuje Certyfikat „Rzetelnego Biura
Rachunkowego”, który jest potwierdzeniem świadczenia usług w sposób rzetelny i profesjonalny.
5. „Biura Rachunkowe”, które otrzymały Certyfikat, otrzymują upoważnienie do posługiwania się nim a
także logiem oraz banerem C.I.K we wszelkich materiałach promocyjnych.
6. Po pozytywnej weryfikacji Biuro Rachunkowe otrzymuje wpis na listę „Rzetelnych Biur
Rachunkowych” publikowaną na stronie cik.org.pl
7. Biuro zobowiązuje się nie wykorzystywać Certyfikatu, logo i innych materiałów jednoznacznie
kojarzonych z C.I.K. w złej wierze i przeciwko C.I.K.
8. Certyfikat i wpis na listę „Rzetelnych Biur Rachunkowych” ważny jest przez rok od momentu
pozytywnej weryfikacji, która następuje z chwilą odesłania przez CIK do Biura Rachunkowego
potwierdzającej wiadomości e-mail.
9. W przypadku zmiany statusu któregokolwiek z pięciu punktów podanych w pkt. 3,
Biuro Rachunkowe ma obowiązek poinformować o tym C.I.K.
10. Ważność Certyfikatu oraz wpisu na listę „Rzetelnych Biur Rachunkowych” może ulec skróceniu w
przypadku zmiany statusu jednego lub kilku kryteriów podanych w pkt. 3.
11. Niespełnienie kryterium z pkt. 3d ma miejsce w sytuacji, kiedy C.I.K. otrzyma minimum dwie
negatywne opinie na temat danego biuro rachunkowego od minimum dwóch różnych podmiotów
gospodarczych. Opinie te muszą być potwierdzone i udokumentowane. W przypadku pierwszej
opinii biuro rachunkowe zobowiązane jest ustosunkować się do niej oraz otrzymuje upomnienie.
12. W przypadku wygaśnięcia ważności Certyfikatu lub skróceniu jego ważności, wynikającego z punktu
10, zabroniona jest możliwość posługiwania się Certyfikatem, logiem i innymi materiałami
jednoznacznie kojarzonymi z C.I.K w jakimkolwiek celu.
13. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w pkt. 10, C.I.K. nie zwraca opłaty uiszczonej
przez biuro.
14. W przypadku wygaśnięcia ważności Certyfikatu lub skróceniu jego ważności, C.I.K zastrzega sobie
możliwość usunięcia z listy „Rzetelnych Biur Rachunkowych” publikowanej w serwisie cik.org.pl
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15. C.I.K zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby jak najlepiej realizować swoja misję: Kreowanie
uczciwego, kompetentnego oraz profesjonalnego rynku usług księgowych w Polsce.
16. Cel ten realizuje głównie poprzez:
a. Weryfikację rzetelności Biur wg opisanych w pkt. 3 kryteriów.
b. Kampanie informacyjne kierowane do klientów Biur Rachunkowych.
c. Zbieranie opinii i komentarzy o Biurach Rachunkowych od ich klientów.
d. Dostęp do informacji i listy rzetelnych biur rachunkowych w serwisie: cik.org.pl.
17. Biuro Rachunkowe oświadcza, że wszystkie dane wskazane w formularzu weryfikacyjnym są
aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
18. Korespondencja pomiędzy Stronami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem
wskazanego przez Biuro Rachunkowe w formularzu weryfikacji adresu e-mail.

C.I.K. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11, REGON: 142839681, NIP:
1132828736, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kontakt:
Tel/fax: 22 240 10 33
www.cik.org.pl
cik@cik.org.pl
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