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1. Wprowadzenie   

Jednostki, którym przyznano certyfikat systemu zarządzania udzielony przez Intercert Sp. z o. o. 

mają prawo użytkowania znaku/ logo certyfikacji na zasadach opisanych poniżej.  

2.  Forma graficzna znaków certyfikacji  

 

2.1 Certyfikowane podmioty mogą stosować czarno-białe wersje znaku/logo Intercert Sp. z 

o. o.,  jedynie na dokumentach, które w całości (włączając wszelkie inne znaki  

 i napisy) są czarno-białe. Dotyczy to również czarno-białych kopii dokumentów 

zawierających znak Intercert Sp. z o. o.  

2.2  Znak certyfikacji może być skalowany pod warunkiem że:  

• zachowana jest czytelność liter,  

• zachowane są proporcje poszczególnych elementów symbolu,  

• nie ulega zniekształceniu forma graficzna znaku, 

• znak musi być czytelny i widoczny. 

2.3 Zastosowanie wymiarów mniejszych niż podstawowe wymaga uzyskania pisemnej 

zgody Intercert Sp. z o. o. 

3 Zasady stosowania znaków certyfikacji  

 

3.1. Jeśli zleceniodawca otrzyma certyfikat, ma możliwość używania na swoich 

dokumentach korespondencyjnych, prospektach, materiałach reklamowych  

znaku/logo Intercert. Znak Intercert może być używany tylko w takim kształcie, w 

jakim zostanie przesłany do zleceniodawcy.  

3.2. Certyfikat/ znak Intercert może być użytkowany tylko przez zleceniodawcę  

 w zakresie przyznanej certyfikacji oraz tylko w bezpośrednim związku z nazwą 

(firmą) lub znakiem firmowym zleceniodawcy.  

3.3. Zleceniodawca nie ma prawa dokonywania zmian certyfikatu.  

3.4. Certyfikat/ znak nie może być wykorzystywany do celów reklamowych  

 w sposób wprowadzający w błąd. 

3.5. Stosowanie znaku/ certyfikatu ograniczone jest do zleceniodawcy, któremu nie 

wolno tego prawa przenosić na osoby trzecie. 
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3.6. Intercert Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie swojego znaku na sprawozdaniach z 

badań laboratoryjnych, inspekcji  oraz na świadectwach wzorcowania, a także na 

wyrobach i opakowaniach , który mógłby sugerować, że certyfikat odnosi się do 

jakości wyrobu. 

3.7.  Znak certyfikacji może być stosowany wyłącznie w przypadku posiadania 

ważnych certyfikatów. W przypadku zawieszenia, wygaśnięcia, cofnięcia certyfikatu 

klient nie ma prawa stosowania symbolu. 

 

4. Zobowiązania klienta w zakresie certyfikacji 

Klient Intercert Sp. z o. o. podpisuje oświadczenie, iż zapoznał się z warunkami świadczenia 

znaku/ certyfikatu udzielanego przez Intercert oraz, że zobowiązuje się: 

4.1. Spełniać wymagania Intercert Sp. z o. o. , w przypadku powoływania się na status 

certyfikacji. 

4.2. Nie wprowadzać w błąd w zakresie obszaru przyznanej certyfikacji poprzez 

niedopuszczalne stosowanie certyfikatu, oraz udzielanie niezgodnych ze stanem 

faktycznym oświadczeń. 

4.3.  W przypadku cofnięcia, zawieszenia certyfikatu do zaprzestania stosowania 

znaku certyfikacji. 

4.4. W przypadku ograniczenia zakresu certyfikacji, uaktualnienia wszystkich 

materiałów reklamowych, w których powoływano się na status certyfikacji. 

4.5. Powoływanie się na certyfikacje w sposób jednoznacznie wskazujący, że 

certyfikacja dotyczy procesu a nie wyrobu. 

4.6. Nie wykorzystywanie certyfikacji w sposób zagrażający utracie reputacji  

 i publicznej wiarygodności prze Intercert Sp. z. o. o. 

Wzór oświadczenia klienta znajduje się w załączniku nr 1 „Oświadczenie w zakresie stosowania 

znaku certyfikacji” 
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5.  Postanowienia końcowe  

Intercert Sp. z o. o. sprawuje nadzór nad właściwym wykorzystywaniem znaku certyfikacji. W 

przypadku natrafienia w reklamach, katalogach itp. na wprowadzające w błąd wykorzystywanie 

znaku, Intercert Sp. z o. o. ma prawo do cofnięcia prawa do użytkowania znaku przez klienta. 

Poprawność stosowania znaku sprawdzana jest podczas każdego auditu.  

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości organizacja jest zobowiązana do udzielenie 

dodatkowych wyjaśnień w zakresie stosowania znaku.  

	  

Zatwierdzam 

 

……..………………… 

(Prezes Zarządu Intercert Sp. z o. o.) 

	  



Poznań, dnia ……………..r. 
 
 

.............................................................      
NAZWA FIRMY 
 
.............................................................      
ULICA 
 
.............................................................      
MIASTO 
 
 
 
 

 
„Oświadczenie w zakresie stosowania znaku certyfikacji” 

 
Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z zasadami stosowania znaku certyfikacji Intercert  

Sp. z o. o. „Instrukcja używania znaku/ logo Intercert Sp. z o. o.” oraz deklaruję: 
• Spełniać wymagania Intercert Sp. z o. o. , w przypadku powoływania się na status 

certyfikacji. 
• Nie wprowadzać w błąd w zakresie obszaru przyznanej certyfikacji poprzez 

niedopuszczalne stosowanie certyfikatu, oraz udzielanie niezgodnych ze stanem 
faktycznym oświadczeń. 

•  W przypadku cofnięcia, zawieszenia certyfikatu do zaprzestania stosowania znaku 
certyfikacji. 

• W przypadku ograniczenia zakresu certyfikacji, uaktualnienia wszystkich materiałów 
reklamowych, w których powoływano się na status certyfikacji 

• Powoływanie się na certyfikacje w sposób jednoznacznie wskazujący, że certyfikacja 
dotyczy procesu a nie wyrobu. 

• Nie wykorzystywanie certyfikacji w sposób zagrażający utracie reputacji i publicznej 

wiarygodności prze Intercert Sp. z. o. o. 

 
 

……………………………………………………………………. 
Prezes Zarządu 

/data i podpis/ 
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