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ZASADY STOSOWANIA ZNAKU CERTYFIKOWANEGO 

SYSTEMU CECERT I CERTYFIKATU 

 

1. Dokument ten określa warunki, na jakich organizacje posiadające certyfikowany przez 

CeCert Sp. z o. o. system zarządzania, mogą powoływać się na znak certyfikowanego 

systemu CeCert i certyfikat.  

2. Znak certyfikowanego systemu CeCert i certyfikat pozostają własnością 

CeCert Sp. z o.o.  

3. Znak certyfikowanego systemu CeCert/certyfikat  jest wydawany przez 

CeCert Sp. z o.o. w celu posługiwania się nim przez certyfikowane Organizacje.  

4. Logo CeCert Sp. z o.o. nie jest symbolem certyfikacyjnym i może być używane jedynie 

przez CeCert Sp. z o.o. 

 

DEFINICJE:  

1. Znak certyfikowanego systemu CeCert to graficzny symbol – logotyp CeCert wraz 

z wymienionym pod spodem standardem certyfikacji (np. oznaczeniem normy 

lub innego standardu np. korporacyjnego), którego zgodność została potwierdzona 

przez audytorów  CeCert Sp. z o.o. podczas audytu. 

2. Znak certyfikowanego systemu CeCert lub certyfikat zwane są dalej dokumentem 

certyfikacyjnym.  

3. Klient / Organizacja - podmiot certyfikowany przez CeCert Sp. z o.o. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. CeCert Sp. z o.o. ma prawo do przekazywania dokumentów certyfikacyjnych 

certyfikowanym klientom.  

2. Certyfikowane organizacje mogą stosować dokumenty certyfikacyjne wyłącznie 

w okresie ważności certyfikatu.  

3. Certyfikowane organizacje nie mogą składać jakichkolwiek wprowadzających w błąd 

oświadczeń odnoszących się do swojej certyfikacji;  

4. Certyfikowane organizacje nie mogą stosować ani dopuszczać do stosowania 

dokumentu certyfikacyjnego ani jakiejkolwiek jego części w sposób wprowadzający 

w błąd; 

5. Znak certyfikowanego systemu CeCert nie może być stosowany na sprawozdaniach 

z badań laboratoryjnych, świadectwach wzorcowania lub sprawozdaniach albo 

świadectwach z inspekcji.  
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6. Znak certyfikowanego systemu CeCert nie może być stosowany przez certyfikowane 

organizacje w odniesieniu do wyrobu (w tym usługi) / procesu.  

7. W przypadku cofnięcia certyfikacji, Organizacja zobowiązana jest do zaprzestania 

stosowania znaku certyfikowanego systemu CeCert we wszystkich materiałach 

reklamowych i handlowych zawierających powoływanie się na certyfikację.  

8. W przypadku zawieszenia certyfikacji, Organizacja powinna natychmiast zaprzestać 

stosowania znaku certyfikowanego systemu CeCert na dokumentach handlowych 

i reklamowych oraz stronach internetowych w okresie trwania zawieszenia.  

9. W przypadku ograniczenia zakresu certyfikacji Organizacja jest zobowiązana uaktualnić 

wszystkie materiały reklamowe i odniesienia do certyfiakcji.  

10. Certyfikowana Organizacja nie może sugerować, że certyfikacja odnosi się do 

działalności i miejsc, które są poza zakresem certyfikacji;  

11. Certyfikowana Organizacja nie może wykorzystywać swojej certyfikacji w taki sposób, 

aby naruszało to reputację i dobre imię CeCert i/lub systemu certyfikacji oraz narażało 

je na utratę publicznej wiarygodności. 

12. Organizacja może wykorzystywać informację o swojej certyfikacji systemu zarządzania 

z zachowaniem zasad szerzących dobre imię i reputację CeCert Sp. z o.o. 

13. Jeśli CeCert Sp. z o.o. uzna, że sposób wykorzystania znaku certyfikowanego systemu 

CeCert przez organizację jest nieodpowiedni i powiadomi o tym fakcie organizację 

pisemnie lub mailowo, organizacja ma obowiązek zaprzestania stosowania znaku 

certyfikowanego systemu CeCert. 

14. Certyfikowane organizacje mogą stosować znak certyfikowanego systemu CeCert na 

dokumentach i materiałach reklamowych tylko w odniesieniu do certyfikowanego 

zakresu i oddziałów, określonych na certyfikacie, pod warunkiem spełnienia zasad 

określonych w niniejszym dokumencie.  

15. Certyfikowane organizacje nie mogą umieszczać znaków na materiałach reklamowych 

w sposób sugerujący, że wyrób, będący materiałem reklamowym, jest zatwierdzony 

i certyfikowany przez CeCert Sp. z o.o. 

16. CeCert Sp. z o.o. udostępnia znaki klientom w plikach w formacie CorelDraw i JPG. 

ZNAK CERTYFIKOWANEGO SYSTEMU CECERT 

1. Znak certyfikowanego systemu wygląda następująco: 

 

 

UWAGA: 

Numer xxxxxxx, który jest elementem Znaku to numer referencyjny właściwej normy lub 

oznaczeniem innego certyfikowanego standardu np. korporacyjnego. Oznacza to, 

że Organizacja posiada certyfikowany przez CeCert system zarządzania zgodny 

z wymaganiami np.: PN-EN ISO 9001:2015-10 

  



 

wyd.2 z dnia 1.10.2020 Zasady Stosowania Znaku Certyfikowanego Systemu 
CeCert 

Strona 3 z 3 

 

 

2. Specyfikacja kolorów:  

 

a) niebieski „PANTONE" 2727 C 

lub przy drukowaniu czterokolorowym:  

b) niebieski: CMYK - C: 74% M: 54% Y: 0% K: 0% 

 

3. Certyfikowane organizacje mogą stosować czarno-białe wersje znaku jedynie na 

dokumentach, które w całości są czarno-białe.  

4. Certyfikowane organizacje powinny stosować znak certyfikowanego systemu CeCert w 

formie i kolorze określonym powyżej, a wszystkie kopie znaków powinny być użyte w 

oparciu o przekazaną przez CeCert Sp. z o.o. podstawową wersję elektroniczną. 

5. Dopuszczalne jest skalowanie znaku certyfikowanego systemu CeCert przy zachowaniu 

następujących zasad: 

a) zachowana jest proporcja szerokości do wysokości;  

b) nie ulega zniekształceniu forma graficzna znaku;  

c) zachowana jest czytelność liter;  

6. Organizacja certyfikowana powinna: 

a) nadzorować stosowanie znaku certyfikowanego systemu CeCert; 

b) podejmować działania korygujące w przypadku wystąpienia niezgodności 

stosowania znaku certyfikowanego systemu CeCert; 

NIEPRAWIDŁOWE STOSOWANIE ZNAKU CERTYFIKOWANEGO SYSTEMU CECERT 

1. W przypadku nieprawidłowego stosowania znaku certyfikowanego systemu CeCert, 

jednostka zwróci się do klienta z wnioskiem o podjęcie działań, w wyniku których znak 

certyfikowanego systemu CeCert będzie stosowany zgodnie z niniejszym dokumentem.  

2. W przypadku nieprawidłowego stosowania znaku znak certyfikowanego systemu 

CeCert jednostka może podjąć następujące działania:  

a) żądanie podjęcia działań korygujących,  

b) zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu,  

c) opublikowanie na stronie internetowej CeCert Sp. z o.o. danych organizacji 

bezprawnie powołującej się na certyfikację CeCert Sp. z o.o., do wejścia na 

drogę prawną włącznie, 

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do zasad stosowania znaku 

certyfikowanego systemu CeCert, należy zwrócić się do CeCert Sp. z o.o. telefonicznie 

lub e-mailowo w celu uzyskania wyjaśnień. 


