
                                                                                                                                                         Strona 1 z 7 
ISOCERT sp. z o.o. sp.k. 
Wydanie 1-2019, data wydania: 29.04.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SPECYFIKACJA ORAZ UŻYTKOWANIE 

ZNAKU CERTYFIKACJI 

 

 



                                                                                                                                                         Strona 2 z 7 
ISOCERT sp. z o.o. sp.k. 
Wydanie 1-2019, data wydania: 29.04.2019  

 

I. ZASADY STOSOWANIA ZNAKU CERTYFIKACJI 

 
Każdy Klient ISOCERT sp. z o.o. sp. k. otrzymuje znak certyfikacji odpowiedni dla normy 

odniesienia według, której certyfikowany jest jego system zarządzania. Znak udostępniany 

jest w 2 formach: PNG (rastrowym na potrzeby office) oraz EPS (wektorowym na potrzeby 

kreacji). 

 

Każdej normie odpowiada konkretny znak certyfikacji, np.: 
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 znak certyfikacji może być stosowany na dokumentach handlowych, promocyjnych, 

reklamowych oraz stronach internetowych wyłącznie w odniesieniu do takiego 

obszaru działania, który określa zakres certyfikacji; 

 jeżeli znak stosowano w kontekście, który może nasuwać wątpliwości w kwestii 

zakresu do jakiego się odnosi, należy wyróżnić zakres działalności, którego dotyczy 

certyfikacja; 

 znak certyfikacji nie może być stosowany w sposób, który mógłby świadczyć, że 

odnosi się do jakości wyrobu i nie może być umieszczany na wyrobie. Dopuszczalne 

jest stosownie znaku certyfikacji na opakowaniach jednostkowych, zbiorczych lub 

transportowych wraz z deklaracją: 

„Wyrób ten został wyprodukowany w oparciu o ustanowiony przez firmę XXX system 

zarządzania, certyfikowany na zgodność z normą XXX przez ISOCERT sp. z o.o. sp. k.” 

 nie dopuszcza się stosowania znaku certyfikacji na raportach z badań 

laboratoryjnych, wzorcowań lub kontroli; 

 wszystkie znaki certyfikacji stanowią wyłączną własność  firmy  

ISOCERT sp. z o.o. sp. k. 

 

II. UKŁAD GRAFICZNY ZNAKU CERTYFIKACJI 

 

 

 

Jedynym zmiennym elementem znaku certyfikacji ISOCERT sp. z o.o. sp.k. jest 

znajdująca się w środkowej części znaku. 
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W przypadku wskazywania na więcej niż jedną normę 

odniesienia stosuje się osobne znaki certyfikacji dla 

każdej normy. 
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III. PROPORCJE ZNAKU CERTYFIKACJI 
 

Podstawowe wymiary projektowe znaku certyfikacji: 

szerokość W = 46,9 mm 

wysokość H = 26,4 mm 

długość A = odniesienie w skali 

 
 

Dopuszczalne jest skalowanie podstawowych wymiarów znaku certyfikacji przy zachowaniu 

następujących warunków: 

 zachowanie proporcji szerokości do wysokości, 

 niedopuszczenia do żadnych zniekształceń szaty graficznej znaku, 

 zachowanie czytelności liter i cyfr. 

PRZYKŁADY:
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IV. KOLORY ZNAKU CERTYFIKACJI 

 
WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU: 

Podstawowa wersja znaku nie może być stosowana na czarnym tle ani czerwonym. 

Umieszczenie jej na każdym innym tle jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania dobrej 

widoczności znaku. 

 

WERSJA MONOCHROMATYCZNA ZNAKU: 

Dopuszczalne jest stosowanie znaku certyfikacji na tle kolorów firmowych klienta.  

Przy wyborze koloru zastosowanego znaku należy kierować się kryterium najlepszej 

widoczności znaku względem tła. 

 

Znak w tej wersji występuje w następujących trzech kolorach firmowych  

ISOCERT sp. z o.o. sp. k.   
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ISOCERT sp. z o.o. sp.k. 

ul. Rysia 1a 

53-656 Wrocław 

 

telefon: +48 505 499 767 

e-mail: biuro@isocert.pl 


