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ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI ISOQAR CEE  

ORAZ SYMBOLU AKREDYTACJI PCA 
 

W niniejszym dokumencie ISOQAR określił warunki, na jakich certyfikowane organizacje powinny powoływać się 

na  certyfikację  i  rejestrację  poprzez  stosowanie  znaków  certyfikacji  ISOQAR,  symbolu  akredytacji  PCA  lub 

powołania tekstowe. 

Znaki  certyfikacji  ISOQAR  i  symbole  akredytacji  PCA  powinny  być  stosowane  zgodnie  

z Regulaminem świadczenia usług certyfikacji i rejestracji – IFS oraz niniejszymi zasadami.  

Stosowanie znaku certyfikacji ISOQAR i symbolu akredytacji PCA buduje zaufanie, usprawnia komunikację oraz 

wspiera konkurencyjność. 

Znaki  certyfikacji  i  symbole  akredytacji  są  wydawane  przez  ISOQAR  w  celu  posługiwania  się  nimi  przez 

certyfikowane organizacje w celu wykazania statusu posiadanej certyfikacji. 

ISOQAR  jest  właścicielem  znaków  certyfikacji  określonych  w  niniejszym  dokumencie  i  ma  prawo  

do przekazywania ich certyfikowanym organizacjom w celu ich stosowania.  

Właścicielem symboli akredytacji jest PCA. ISOQAR może przekazywać symbole akredytacji PCA swoim klientom 

do stosowania w środkach komunikacji. 

 

Stosowanie znaków certyfikacji ISOQAR CEE i symbolu akredytacji PCA 

 Stosowanie  znaku  certyfikacji  ISOQAR  CEE  (logo  ISOQAR)  i  symbolu  akredytacji  PCA  

(symbol  PCA)  jest  dozwolone  tylko  zgodnie  z  Regulaminem  świadczenia  usług  certyfikacji  

i rejestracji – IFS oraz z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie. 

 Dozwolone jest używanie tylko zatwierdzonego logo ISOQAR i symbolu PCA. 

 Symbol PCA może być używany tylko i wyłącznie w połączeniu logo ISOQAR. 

 Symbol PCA nie może być używany samodzielnie. 

 Symbol PCA i logo ISOQAR mogą być używane tylko dla akredytowanej normy. 

 Symbol PCA musi być używany w połączeniu z numerem akredytacji. 

 Logo ISOQAR może być używane w połączeniu z numerem certyfikatu. 

 Numer  certyfikatu  należy  wpisać  po  słowach:  Numer  certyfikatu:  lub  Nr.  certyfikatu:  

lub Nr. cert.: 

 Nazwa certyfikowanej normy powinna być wymieniona pod numerem certyfikatu. 

 Numer  certyfikatu  i  nazwa  certyfikowanej  normy  powinny  być  centralnie  umieszczone  

pod logo ISOQAR i symbolem PCA.  
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 Jeżeli  certyfikowanych  jest  kilka  norm  mogą  być  one  wymienione  jedna  pod  drugą.  

 

 

lub mogą być wymienione po przecinku  

 

lub mogą być wymienione z boku logo. 

 

 Symbol PCA, logo ISOQAR, numer akredytacji, numer certyfikacji i norma muszą być wyraźnie powiązane ze 

sobą. 

 

Ograniczenia w użyciu logo ISOQAR i symbolu PCA 

 Symbol PCA i/lub logo ISOQAR nie mogą być używane w sposób sugerujący, że ISOQAR certyfikuje działalność 

poza zakresem certyfikacji lub w jakikolwiek inny mylący sposób.  

 Symbol PCA  i/lub  logo  ISOQAR nie mogą być używane w żaden sposób, który mógłby wprowadzić osobę 

czytającą w błąd, co do statusu certyfikowanej organizacji. 

 Organizacja nie może używać symbolu PCA  i/lub  logo  ISOQAR w sposób, który mógłby naruszać warunki 

określone w niniejszym dokumencie. 

 Symbol  PCA  i/lub  logo  ISOQAR  nie  mogą  być  używane  w  sposób  sugerujący,  że  ISOQAR  przyjmuje 

odpowiedzialność za działania prowadzone w zakresie certyfikacji. 

 Obowiązkiem  każdej  certyfikowanej  organizacji  jest  zminimalizowanie  ryzyka  wprowadzenia 

klienta/czytelnika  w  błąd,  co  do  zakresu  i  ograniczeń  certyfikowanego  zakresu,  niezależnie  
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od  tego,  czy  dotyczy  to  zapytań  ofertowych,  podejmowanych  prac,  raportowanych  wyników, 

wykorzystywania podwykonawców lub w jakimkolwiek materiale reklamowym.   

 Symbol PCA  i/lub  logo  ISOQAR nie mogą być umieszczane na zawiadomieniach, etykietach, dokumentach 

lub pisemnych ogłoszeniach umieszczanych na towarach lub produktach ani na budynkach, pojazdach lub 

flagach certyfikowanej organizacji. Ograniczenie to dotyczy również opakowań podstawowych (np. blistrów, 

butelek, puszek itp.) oraz produktów promocyjnych.   

 Symbol  PCA  i/lub  logo  ISOQAR  nie  mogą  być  używane  na  sprawozdaniach  z  testów  laboratoryjnych, 

kalibracji, wzorcowania, diagnostyki lub inspekcji. 

 Z chwilą zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji, certyfikowana organizacja powinna natychmiast zaprzestać 

rozpowszechniania  informacji  o  certyfikacji,  co  oznacza  usunięcie  symbolu  PCA  

i/lub logo ISOQAR wyświetlanych na stronach internetowych oraz na wszelkich powiązanych materiałach i 

dokumentach marketingowych. 

 Jeżeli certyfikowana organizacja chce zastosować odniesienie do swojej certyfikacji, nie może określać siebie, 

jako  organizacji  „akredytowanej”.  Organizacja  jest  „certyfikowana”,  podczas  gdy  ISOQAR  jest 

„akredytowany”.  

 Symbol PCA dla certyfikacji produktu może być używany wyłącznie w związku z produktem, procesem lub 

usługą certyfikowaną w ramach akredytowanego programu certyfikacji produktu. 

 W  przypadku  zaistnienia  zmian,  które  mają  wpływ  na  zakres  certyfikacji,  klient  zobowiązany  

jest  do  dokonania  uaktualnienia  wszystkich  materiałów  reklamowych  oraz  informacji  w  mediach 

komunikacyjnych, w których powołuje się na certyfikację. 

 Logo ISOQAR i symbol PCA są udostępniane w formatach grafiki: .jpg i .png, a na życzenie podmiotu również 

w postaci wektorowej. 

 Certyfikowana  organizacja  nie  może  przenieść  (przepisać,  sprzedać)  certyfikatu  i  prawa  

do stosowania logo ISOQAR i symbolu PCA na osoby trzecie bez pisemnej zgody ISOQAR CEE. 

 

Rozmiar i kolor 

 Symbol PCA  i/lub  logo  ISOQAR powinny być używane  tylko w odpowiedniej  formie,  rozmiarze  i  kolorze 

opisanym w tym dokumencie.  

 Symbol  PCA  i/lub  logo  ISOQAR  mogą  być  używane,  jako  czarno‐białe  lub  w  pełnym  kolorze,  jak 

zaprezentowano w niniejszym dokumencie.  

 Tam, gdzie symbol PCA i/lub logo ISOQAR są prezentowane w wersji elektronicznej, obowiązują następujące 

zasady: 

 symbol  PCA  i/lub  logo  ISOQAR  należy  prezentować  w  taki  sposób,  aby  nie  występowało 

wypełnianie, 

 nie może wystąpić degradacja i/lub zniekształcenie grafiki symbolu PCA i/lub logo ISOQAR, 

 elektroniczne wersje symbolu PCA i/lub logo ISOQAR muszą być dostarczone przez ISOQAR. 

 Dopuszcza się stosowanie symbolu PCA i logo ISOQAR w wersji wytłoczonej lub wypukłej. 
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 Logo ISOQAR może być zastosowane, jako znak wodny. 

 Symbol PCA i/lub logo ISOQAR powinny mieć minimalną wysokość (z wyłączeniem numeru akredytacji) 30 

mm lub 100 pikseli. Jakiekolwiek Skalowanie podstawowych wymiarów symbolu PCA i/lub logo ISOQAR są 

dopuszczalne pod warunkiem, że: 

o zachowana jest proporcja szerokości do wysokości, taka sama jak wymiarów podstawowych; 

o nie ulega zniekształceniu forma graficzna symbolu PCA i/lub logo ISOQAR;  

o zachowana jest czytelność liter oraz numeru akredytacji i certyfikatu. 

 Symbol PCA,  logo  ISOQAR, numer akredytacji, numer certyfikatu należy  traktować,  jako  jedną całość w 

przypadku powiększania lub zmniejszania.  

 Zastosowanie wymiarów mniejszych niż podstawowe wymaga uzyskania pisemnej zgody ISOQAR. 

 Jeżeli  symbol  PCA  i/lub  logo  ISOQAR  są  drukowane  na  papierze  o  rozmiarze  nie większym niż A4,  ich 

wysokość nie powinna przekraczać 30 mm. W przypadku większych  formatów papieru,  rozmiar można 

proporcjonalnie zwiększyć. 

 Certyfikowane podmioty mogą stosować czarno‐białe wersje symbolu PCA  i/lub  logo  ISOQAR  jedynie na 

dokumentach, które w całości (włączając wszelkie inne znaki i napisy) są czarno‐białe. 
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