Zasady wykorzystania znaków certyfikacji i rejestracji ALCUMUS ISOQAR (logo), symbolu UKAS
oraz numeru identyfikacyjnego UKCA / UKNI
Niniejszy dokument wyjaśnia zasady wykorzystania Znaku Certyfikacji ALCUMUS ISOQAR oraz Symbolu Akredytacji UKAS dla Systemów
Zarządzania i Certyfikacji Wyrobów a także numeru identyfikacyjnego i oznaczenia CE dla certyfikatów wydanych od dnia 1 stycznia 2022.

Prawidłowe użycie znaków certyfikacji i symbolu akredytacji
Wykorzystanie symbolu akredytacji UKAS (zwanego dalej symbolem UKAS) oraz/lub logo Alcumus ISOQAR (zwanego dalej
logo ISOQAR) jest dozwolone tylko wtedy, gdy jest to zgodne z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.
• Należy używać wyłącznie zatwierdzonego symbolu UKAS i/lub logo ISOQAR
• Symbol UKAS może być używany wyłącznie w połączeniu z logo ISOQAR i w żadnym wypadku nie może być używany
samodzielnie. Symbol UKAS i logo ISOQAR razem mogą być używane tylko dla akredytowanego standardu (patrz wydany
certyfikat)

Jak stosować symbol UKAS i/lub logo ISOQAR
• Symbol UKAS i logo(-a) ISOQAR mogą być używane wyłącznie w połączeniu z odpowiednim numerem certyfikatu (np. 1122
– jak pokazano poniżej), z wyjątkiem przypadku używania logo ISOQAR na pojeździe
• Słowa “Numer Certyfikatu” lub “Nr Cert.” należy zapisać przed cyframi i umieścić centralnie pod logo
• Nazwę standardu(ów) objętego(tych) certyfikacją należy umieścić centralnie pod Numerem Certyfikatu
• Jeśli certyfikacją przez Alcumus ISOQAR objętych jest wiele standardów, mogą być wymienione:
 jeden pod drugim

0026

Numer Certyfikatu 1122
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Nr Cert. 1122
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

 lub mogą być wymienione w jednej linijce i oddzielone od siebie przecinkiem

0026

Numer Certyfikatu 1122
ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 27001
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Prawidłowe użycie znaków certyfikacji i symbolu akredytacji – ciąg dalszy
 lub mogą być wymienione z boku logo

Numer Certyfikatu 1122

Nr Cert. 1122

• Logo, numer certyfikatu i standardy muszą wyraźnie odnosić się do siebie
• Stosując logo ISOQAR specyficzne dla standardu (np. ISO 9001, jak pokazano poniżej), nie zamieszczać już żadnego
innego tekstu związanego z tym standardem (tj. nie wymieniaj standardu).

Numer Certyfikatu 1122

Nr Cert. 1122

• Stosując logo ISOQAR specyficzne dla wielu standardów (np. ISO 9001, 14001, 22301, 27001 i 45001, jak pokazano
poniżej), nie zamieszczać już żadnego innego tekstu związanego z tymi standardami (tj. nie wymieniaj standardów).

Nr Cert. 1122
• Te same zasady obowiązują również dla korzystania z logo ISOQAR z symbolem UKAS dla certyfikacji produktów

Nr Certyfikatu 1122
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Przykłady nieprawidłowego użycia
• Numer certyfikatu i/lub standard(y) nie mogą pojawić się w ramce i w środku logo (np. ani obok lub zamiast numeru
akredytacji Alcumus ISOQAR, jak pokazano poniżej)

1122

1122

0026

0026

1122, ISO 9001

1122 ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 27001

Rozmiar i kolor
Symbol UKAS i/lub logo ISOQAR powinny być użyte tylko w odpowiedniej formie, rozmiarze i kolorze opisanym w tym
dokumencie. Mogą być używane jako czarno-białe lub w pełnym kolorze, jak zaprezentowano w niniejszym dokumencie.
Istnieje również możliwość drukowania lub użycia symboli UKAS i/lub logo ISOQAR w jednym kolorze, który jest
dominującym kolorem na dokumencie lub, w przypadku papieru firmowego z nadrukiem, dominującym kolorem tuszu
papieru firmowego.
Tam, gdzie symbol UKAS i/lub logo ISOQAR są odtwarzane elektronicznie, obowiązują następujące zasady:
•

symbol UKAS i/lub logo ISOQAR należy odtwarzać w taki sposób, aby nie występowało wypełnianie

•

nie może wystąpić degradacja i/lub zniekształcenie grafiki symbolu UKAS i/lub logo ISOQAR.

•

Elektroniczne wersje symbolu UKAS i/lub logo ISOQAR powinny być dostarczone przez Alcumus ISOQAR.

Dozwolone są następujące działania:
•

Można użyć wersji wytłoczonych lub wypukłych

•

Symbol UKAS i/lub logo ISOQAR mogą być zastosowane jako znaki wodne.

Symbol UKAS i/lub logo ISOQAR powinno mieć minimalną wysokość (z wyłączeniem numeru akredytacji) 20 mm lub 100
pikseli. Jakiekolwiek powiększenie lub pomniejszenie muszą być wykonywane z zachowaniem proporcji, takie jakie
występują we wzorach dostarczonych przez Alcumus ISOQAR. Symbol UKAS i logo ISOQAR oraz numer akredytacji należy
traktować jako jedną całość w przypadku powiększania lub zmniejszania.
W wyjątkowych przypadkach, które są zwykle podyktowane ograniczeniem miejsca lub kosztami, symbol UKAS i/lub logo
ISOQAR mogą być użyte w mniejszym rozmiarze. Jednak zawsze symbol UKAS i/lub logo ISOQAR muszą być czytelne,
bez wypełniania.
Jeżeli symbol UKAS 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.
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Ograniczenia w użyciu symbolu UKAS i logo ISOQAR
Organizacja nie może używać wyłącznie symbolu UKAS. Symbol UKAS może być używany tylko w połączeniu z logo
ISOQAR, jak zaprezentowano w niniejszym dokumencie.
Symbol UKAS i/lub logo ISOQAR nie mogą być używane w sposób sugerujący, że Alcumus ISOQAR certyfikuje działalność
poza zakresem certyfikacji lub w jakikolwiek inny mylący sposób.
Symbol UKAS 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 UKAS i/lub logo ISOQAR w sposób, który mógłby naruszać warunki określone w
niniejszym dokumencie.
Symbol UKAS i/lub logo ISOQAR nie mogą być używane w sposób sugerujący, że Alcumus 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 od tego, czy dotyczy to zapytań ofertowych, podejmowanych
prac, raportowanych wyników, wykorzystywania podwykonawców lub w jakimkolwiek materiale reklamowym.
Symbol UKAS i/lub logo ISOQAR dla certyfikacji systemu(-ów) zarządzania nie mogą być umieszczane na zawiadomieniach,
etykietach, dokumentach lub pisemnych ogłoszeniach umieszczanych na towarach lub produktach ani na pojazdach lub
flagach certyfikowanej organizacji. Ograniczenie to dotyczy również opakowań podstawowych (np. blistrów, butelek, puszek
itp.) oraz produktów promocyjnych.
Symbol UKAS nie może być użyty na żadnym pojeździe, na budynkach i flagach.
Symbol UKAS 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 UKAS 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 Alcumus ISOQAR jest „Akredytowany”.
Symbol UKAS dla certyfikacji produktu może być używany wyłącznie w związku z produktem, procesem lub usługą
certyfikowaną w ramach akredytowanego programu certyfikacji produktu.
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Ograniczenia dotyczące numerów identyfikacyjnych jednostki zatwierdzającej
(Oznakowanie UKCA zgodnie z przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych
(zmiana itp.) (Wyjście z UE Rozporządzenia 2019)
Oznaczenia UKCA / UKNI należy umieścić na koniec etapu zakładowej kontroli produkcji (ZKP), a po nich należy podać
numer identyfikacyjny (jednostki zatwierdzającej) Alcumus ISOQAR.
Po oznaczeniu UKCA / UKNI i numerze identyfikacyjnym (jednostki zatwierdzającej) może znajdować się piktogram lub inny
znak wskazujący na przykład kategorię użytkowania. Jednak takie oznaczenia nie mogą wprowadzać w błąd osób trzecich co
do znaczenia i formy oznaczenia UKCA / UKNI.
W związku z tym takie znaki mogą być umieszczane na produkcie, jego opakowaniu lub dokumentacji dołączonej do produktu
tylko pod warunkiem, że nie zmniejszy to czytelności i widoczności oznaczenia UKCA / UKNI.

ROZMIAR / KOLOR (forma i wymiary oznakowania UKCA / UKNI oraz numer identyfikacyjny jednostki
zatwierdzającej)
Oznakowanie zgodności UKCA / UKNI zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych z 2011 r. (zachowane
prawo UE EUR 305/2011) wraz ze zmianami wprowadzonymi przez przepisy dotyczące wyrobów budowlanych (zmiana itp.)
(wyjście z UE) z 2019 r. oraz przepisy dotyczące wyrobów budowlanych (zmiana itp.) (wyjście z UE) z 2020 r. oraz zgodnie z
załącznikiem ZA 3.1 normy BS EN 1090-1 oznakowanie „UKCA” / UKNI przybiera następujące formy:
:

513

513

Proszę kliknąć w poniższy link do oficjalnej strony internetowej, z której można pobrać znak UKCA oraz znak
UKNI: www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking www.gov.uk/guidance/using-the-ukni-marking

Pod każdym logo powinien znajdować się numer jednostki zatwierdzającej Alcumus ISOQAR jako 513.
Logo UKNI należy stosować tylko wtedy, gdy produkt ma być wprowadzony na rynek Irlandii Północnej i musi mu
towarzyszyć oznakowanie CE, tj. podwójna certyfikacja (Patrz następna strona dokumentu w celu zastosowania numeru
identyfikacyjnego dotyczącego oznakowania CE; aby złożyć wniosek o znak CE prosimy o kontakt z działem obsługi klienta
Alcumus ISOQAR).

Rozmiar UKCA / UKNI
Znak UKCA / UKNI powinien mieć rozmiar co najmniej 5 mm i powinien pojawić się na opakowaniu oraz na samym produkcie,
jeśli jest to wykonalne, wraz z numerem organu zatwierdzającego Alcumus ISOQAR w takich proporcjach, jak pokazano
powyżej, umieszczony w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny. (Wytyczne nie określają koloru).
Ulotki dotyczące instrukcji powinny być również opatrzone znakiem UKCA / UKNI.
Jeśli oznakowanie jest zmniejszane lub powiększane, należy zachować proporcje podane na rysunku znajdującym się
powyżej.
Różne elementy oznakowania UKCA / UKNI muszą mieć zasadniczo ten sam wymiar w pionie, który nie może być mniejszy
niż 5 mm i muszą być umieszczone w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny.
Oznaczenie UKCA / UKNI musi być umieszczone na produkcie lub na jego tabliczce znamionowej. Jeżeli jednak nie jest to
możliwe lub nie jest zagwarantowane ze względu na rodzaj produktu, należy je umieścić na opakowaniu (jeżeli występuje)
oraz na dokumentach towarzyszących, jeżeli dane ustawodawstwo przewiduje takie dokumenty.
Klient nie może używać samego znaku UKCA / UKNI bez numeru identyfikacyjnego Alcumus ISOQAR.
Klient nie może składać ani zezwalać na jakiekolwiek wprowadzające w błąd oświadczenia dotyczące jego oznakowania
zgodności UKCA / UKNI.
Klient nie może wykorzystywać ani zezwalać na wykorzystanie dokumentacji certyfikacji ZKP lub jakiejkolwiek jej części w
sposób wprowadzający w błąd.
Z chwilą zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji, klient zaprzestanie używania logo z numerem identyfikacyjnym Alcumus
ISOQAR na wszystkich materiałach reklamowych, które zawierają odniesienie do certyfikacji, zgodnie z ustalonym terminem
użycia. (Na przykład produkt, który był wcześniej wytwarzany w ramach ZKP).
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Ograniczenia numerów identyfikacyjnych jednostki zatwierdzającej
(Oznakowanie UKCA zgodnie z przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych
(zmiana itp.) (Wyjście z UE) Rozporządzenia 2019)
Klient ma obowiązek zmienić wszystkie materiały reklamowe, gdy zakres certyfikacji został zredukowany, rozszerzony lub
zmieniony zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia o Wyrobach Budowlanych 2011 ( prawo UE 305/2011) z późniejszymi
zmianami wprowadzonymi przez przepisy dotyczące wyrobów budowlanych (zmiana itp.) (wyjście z UE) z 2019 r. oraz przepisy
dotyczące wyrobów budowlanych (zmiana itp.) (wyjście z UE) z 2020 r. i BS EN 1090-1.
Klient nie powinien sugerować, że certyfikacja (i numer identyfikacyjny Alcumus ISOQAR) dotyczy działań, które są poza
zakresem certyfikacji.
Klient nie powinien używać swojej certyfikacji (oraz numeru identyfikacyjnego Alcumus ISOQAR) w sposób, który mógłby
zdyskredytować jednostkę zatwierdzającą (Alcumus ISOQAR) i/lub system certyfikacji lub UKAS i utracić zaufanie publiczne.

Użycie znaku CE
Nasi audytorzy sprawdzą poprawność użycia symboli, logo i numerów identyfikacyjnych zatwierdzonych jednostek
(oznakowanie UKCA / UKNI zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych z 2011 r. (zachowane prawo UE
305/2011 EUR) ze zmianami wprowadzonymi do wyrobów budowlanych (zmiana itp.) (UE Exit) Rozporządzenia 2019 i
Nowelizacja Wyrobów Budowlanych itp.) (Wyjście UE) Rozporządzenia 2020 podczas normalnych, planowanych wizyt nadzoru.
Oddzielne zasady obowiązują dla tych klientów, którzy mają certyfikat CE za pośrednictwem naszej jednostki notyfikowanej
"Partner" Omni; Jednak w praktycznych terminach są one podobne do numeru identyfikacyjnego "2819" jednostki notyfikowanej
do stosowania w stosowaniu znaku CE.

2819
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące używania logo Alcumus ISOQAR i/lub symbolu UKAS, skontaktuj się z członkiem
Działu Technicznego Alcumus ISOQAR pod numerem 0161 866 6188.

Użycie zastąpionych symboli UKAS i logo ISOQAR
•

Poniższe logo zostały zastąpione logo, które pojawia się na stronie 1 (również zilustrowane poniżej). Mają inną czcionkę i
kolor.

•

Nie ma ograniczeń czasowych, aby zastąpić logo nową wersją, ale prosimy, aby klient starał się zmienić logo w dogodnym
dla siebie czasie, na przykład podczas tworzenia nowych dokumentów lub zmian w istniejących.

•

W przypadku, gdy stare logo jest wyświetlane na pojazdach, jego używanie może być kontynuowane do końca użytkowania
pojazdu przez klienta, ale nie powinno być używane na żadnym pojeździe zastępczym ani przenoszone na inny pojazd.

•

Naklejki z logo Alcumus ISOQAR i standardami, które mogą być stosowane na pojazdach, można kupić w Alcumus
ISOQAR pobierając formularz zamówienia tutaj lub kontaktując się z Działem Finansowym.

•

Ustalenia przejściowe dla certyfikowanych organizacji do przejścia na nowe symbole akredytacji UKAS są następujące:

•

Materiały cyfrowe – 1 rok od daty wprowadzenia (do 1 lutego 2022)

•

Materiały drukowane – 2 lata od daty wprowadzenia (do 1 lutego 2023)

•

Certyfikaty – 3 lata od daty wprowadzenia (do 1 lutego 2024)
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Dodatkowe zasady użycia symboli akredytacji National Highway Sector Scheme
Odpowiedni symbol akredytacji National Highway Sector Scheme (zwany dalej symbolem NHSS) może być używany wyłącznie
przez organizację posiadającą ważny akredytowany certyfikat UKAS. Symbol akredytacji National Highway Sector Scheme
musi być odpowiedni dla certyfikatu.
Posiadacze certyfikatów wydanych przez Alcumus ISOQAR mogą używać odpowiedniego symbolu NHSS zgodnie z
wymaganiami niniejszego dokumentu na materiałach drukowanych i reklamowych lub innych przedmiotach związanych z ich
certyfikatem. Symbol(e) NHSS należy zawsze używać w połączeniu z logo ISOQAR i symbolem UKAS.
Certyfikowane organizacje mogą używać symbolu NHSS wyłącznie w połączeniu z odpowiednim numerem (numerami)
programu. Numer(y) schematu organizacji są drukowane centralnie pod symbolem NHSS. Jak wskazano poniżej, numery
akredytacji są numerami jedno- lub dwucyfrowymi, które w stosownych przypadkach mogą również zawierać litery; liczby
odnoszą się do numerów schematów.
Symbol NHSS powinien być wyświetlany tylko w odpowiedniej formie, rozmiarze i kolorze wyszczególnionym w tej publikacji.
Symbol NHSS może być użyty na papierze:
(a) tylko jeśli pokazane jest również logo ISOQAR i symbol UKAS;
(b) nie bardziej widoczne niż logo ISOQAR i symbol UKAS;
(c) i nie więcej niż raz dla każdego odpowiedniego certyfikatu NHSS.
Symbol NHSS ma być reprodukowany jako czarno-biały.
Jeżeli symbole NHSS są reprodukowane elektronicznie, zastosowanie mają następujące zasady:
(a) być powielane w taki sposób, aby nie nastąpiło wypełnianie
(b) unikać degradacji i/lub zniekształcenia grafiki.
Można użyć wersji wytłoczonych lub wypukłych.
Symbole NHSS mogą być reprodukowane jako znaki wodne.
Symbole NHSS zwykle mają minimalną wysokość (z wyłączeniem numeru akredytacji) 20 mm. Każde rozszerzenie lub
zmniejszenie zachowuje te same proporcje, co wzór. Symbol NHSS i numer akredytacji należy traktować jako jeden podmiot
do celów rozszerzenia lub zmniejszenia.
W wyjątkowych sytuacjach, które są zwykle podyktowane ograniczeniem miejsca lub kosztami, symbole NHSS mogą być
odtwarzane w zmniejszonej wysokości, ale powyższy paragraf musi być spełniony.
Niezależnie od wysokości reprodukcji symbole NHSS muszą być czytelne, bez wypełnień.
Jeżeli symbol NHSS jest drukowany na papierze o rozmiarze nie większym niż A4, powinien być wyświetlany w rozmiarze nie
większym niż 30 mm wysokości. W przypadku większych formatów papieru rozmiar można proporcjonalnie zwiększyć.
Symbole NHSS nie mogą być używane w sposób sugerujący, że NHSS, UKAS lub Alcumus ISOQAR certyfikował lub
zatwierdził jakikolwiek produkt lub jakąkolwiek świadczoną usługę, lub wprowadzać w błąd.
Symbole NHSS nie mogą być używane w żaden sposób, który mógłby wprowadzić czytelnika w błąd co do statusu
certyfikowanej organizacji.
Symbole NHSS nie mogą być używane w sposób sugerujący, że NHSS, UKAS lub Alcumus ISOQAR przyjmuje
odpowiedzialność za działania prowadzone w ramach zakresu certyfikacji.
Obowiązkiem każdej certyfikowanej organizacji jest zminimalizowanie ryzyka wprowadzenia klienta/czytelnika w błąd co do
zakresu i ograniczeń certyfikowanego zakresu, niezależnie od tego, czy dotyczy to zapytań ofertowych, podejmowanych prac,
raportowanych wyników, wykorzystywania podwykonawców lub w jakimkolwiek materiale reklamowym.
Symbol NHSS nie może być umieszczany na zawiadomieniach, etykietach, dokumentach lub pisemnych ogłoszeniach
umieszczanych na towarach lub produktach, chyba że towary lub produkty zostały wyprodukowane w ramach akredytowanego
programu zgodności produktu. Ograniczenie to dotyczy również opakowań podstawowych oraz produktów promocyjnych.
Symbole NHSS nie mogą być umieszczane na żadnym pojeździe, na budynkach i flagach, ścianach wewnętrznych i drzwiach
oraz na stoiskach wystawienniczych.
Jeżeli certyfikowana organizacja chce odnosić się do swojej certyfikacji, nie może określać siebie jako organizacji
„akredytowanej”. Organizacja jest „Certyfikowana”, podczas gdy Alcumus ISOQAR jest „Akredytowany”.
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Użycie symboli
Uwaga: w przypadku używania symbolu UKAS i logo ISOQAR obowiązują te same zasady i ograniczenia jak w niniejszym
dokumencie powyżej,
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