Załącznik nr 1 do uchwały 2/2021

Regulamin nadawania tytułu Eksperta branżowego
Polskiej Izby Gospodarczej Czystości
§1
System nadawania tytułu Eksperta branżowego Polskiej Izby Gospodarcze Czystości
przeznaczony jest dla osób, które spełniają co najmniej 2 z 4 wymienionych
warunków:
- zatrudnionych w firmach zrzeszonych w Polskiej Izbie Gospodarczej Czystości
- posiadających uprawnienia Trenera akredytowanego przez PIGC
- prowadzących specjalistyczne szkolenia technologiczne dla pracowników własnych
i/lub na zewnątrz
- udokumentowane doświadczenie i aktywność w branży profesjonalnego utrzymania
czystości
§2
1. Osoba zainteresowana uzyskaniem tytułu Eksperta branżowego składa do
Dyrektora Biura Zarządu PIGC:
 życiorys branżowy (załącznik nr 1) dokument potwierdzający posiadane
kwalifikacje
 zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające swój udział w szkoleniach
branżowych
 informację o zakresie i formie prowadzonych przez siebie szkoleń;
(załącznik nr 2)
 dokument potwierdzający minimum średnie wykształcenie
2. Dyrektor Biura Zarządu po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami osoby
zainteresowanej, kontaktuje się z nią (telefon, mail) w celu uzyskania dodatkowych
informacji lub prosząc o uzupełnienie dokumentów określonych w punkcie 1
niniejszego paragrafu. Na tej podstawie przedstawia Zarządowi PIGC swoją opinię
i rekomendację.
3. Przy ocenie, Dyrektor Biura uwzględnia następujące elementy:
a) dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu szkoleń specjalistycznych
technologicznych – minimum 10 lat
b) aktywność zawodowa związana z branżą utrzymania czystości przez okres co
najmniej 10 lat,
c) posiadane certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach
prowadzonych przez producentów branżowych, producentów posadzek lub
międzynarodowe instytucje szkoleniowe
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d) posiadanie certyfikatów lub zaświadczeń potwierdzających udział
szkoleniach prowadzonych przez producentów branżowych,
e) inne od branżowych uprawnienia (np.: przygotowanie pedagogiczne).

w

4. Na podstawie przedstawionej przez Dyrektora Biura opinii oraz udzielonej
rekomendacji Zarząd PIGC podejmuje decyzję w sprawie nadania tytułu: „Ekspert
branżowy Polskiej Izby Gospodarczej Czystości”.
5. Potwierdzeniem uzyskanego tytułu jest Zaświadczenie (Certyfikat) wydane(y)
przez PIGC, podpisane przez Prezesa Izby i Dyrektora Biura Zarządu.
§3
1. Lista Ekspertów branżowych zamieszczona zostaje na stronie PIGC
2. Osoba uzyskująca tytuł „Ekspert branżowy Polskiej Izby Gospodarczej Czystości”
może się nim posługiwać i umieszczać logo PIGC na wydawanych przez siebie
zaświadczeniach szkoleniowych.
3. Ekspert branżowy organizujący szkolenie jest zobowiązany zgłosić je do Dyrektora
Biura Zarządu PIGC najpóźniej tydzień przed jego rozpoczęciem przesyłając
Konspekt szkoleniowy zawierający między innymi: (załącznik 3)
a. program szkolenia,
b. datę szkolenia,
c. miejsce szkolenia,
d. ilość uczestników.
4. Formularz Konspektu szkoleniowego należy pobrać ze strony Izby (załącznik 3)
5. PIGC zastrzega sobie prawo do wysłania wyznaczonego przez siebie obserwatora
na szkolenia organizowane przez Eksperta branżowego i oceny jego przebiegu.
§4
1. Tytuł Eksperta branżowego odnawiany jest przez PIGC co pięć lat na pisemny
wniosek na podstawie:
- informacji o ilości przeprowadzonych przez niego szkoleń
- opinii obserwatora określonego w § 3 punkt 5
- aktualnych certyfikatów i/lub zaświadczeń potwierdzających udział Eksperta w
szkoleniach (seminariach) prowadzonych przez producentów branżowych,
producentów posadzek lub inne instytucje szkoleniowe.
2. Nadany tytuł może być cofnięty przez PIGC w każdej chwili lub nie przedłużony w
przypadku:
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a) 2 negatywnych opinii obserwatorów określonego w §3 punkt 5, dotyczącej
jakości prowadzonych przez Eksperta szkoleń
b) braku potwierdzenia przez Eksperta udziału w szkoleniach branżowych
c) prowadzenie przez Eksperta w ciągu 2 lat mniej niż 20 szkoleń
d) niezgłaszania lub nieterminowego zgłaszania do PIGC organizowanych
i prowadzonych przez Eksperta szkoleń
e) uchylania się od wnoszenia opłat za Certyfikaty i Europejskie Paszporty
Pracownicze
3. Decyzję o cofnięciu lub nieprzedłużeniu tytułu Eksperta branżowego podejmuje
Zarząd PIGC na wniosek Dyrektora Biura Zarządu, po dokładnym zbadaniu
zasadności jego zastrzeżeń.
4. Organem odwoławczym od decyzji Zarządu jest Rada PIGC. Decyzja Rady PIGC
jest ostateczna i nieodwołalna.
5. Osoba, która utraciła tytuł Eksperta:
a) nie ma prawa się nim posługiwać, ani sygnować wydawanych przez siebie
zaświadczeń szkoleniowych logo PIGC
b) może się ponownie o niego ubiegać dopiero po upływie roku od cofnięciu lub
nieprzedłużeniu tytułu.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ………………..
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