BPIC Sp. z o.o.
JAK STOSOWAĆ SYMBOL CERTYFIKACJI BPIC
Symbol Certyfikacji BPIC jest przeznaczony dla organizacji, których systemy zarządzania zostały
uznane przez BPIC jako zgodne z wymaganiami odpowiedniej normy lub praktyki. Jest on cennym
narzędziem marketingowym pozwalającym na promowanie zarówno całej organizacji jak i jej
zdolności do zaspokojenia potrzeb klientów, zachęcamy więc do jego szerokiego wykorzystywania.
Zespół auditorów oceniających Państwa system z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania
odnoszące się do wykorzystywania naszego Symbolu Certyfikacji.

Jako organizacja posiadającą certyfikat zgodności wydany przez BPIC mogą
Państwo:




Wykorzystywać symbol certyfikacji BPIC w formie
Zaprojektowanej przez BPIC.
Prezentować symbol certyfikacji w dowolnym kolorze,
Pod warunkiem utrzymania jednolitej barwy.
Nr Certyfikatu
NORMA:WYDANIE









Umieszczać symbol certyfikacji na korespondencji, materiałach promocyjnych i
reklamowych, eksponować go na drzwiach i wewnętrznych ścianach pomieszczeń oraz
panelach wystawienniczych związanych z działalnością, pod warunkiem, że nie będzie to
budziło wątpliwości co do obszaru objętego certyfikowanym systemem.
Umieszczać symbol certyfikacji na pojazdach bez podawania numeru certyfikatu, pod
warunkiem, że nazwa lub logo organizacji będą umieszczone obok.
Umieszczać z symbolem certyfikacji oznaczenie normy międzynarodowej, zgodności z którą
dotyczy wydany certyfikat (np. ISO 9001).
Wykorzystywać symbol certyfikacji w mediach elektronicznych (np. Internet) łącznie z
numerem certyfikatu.
Podawać informację o zakresie certyfikacji w mediach elektronicznych.
Umieszczać symbol certyfikacji lub informację o certyfikowanym systemie zarządzania na
opakowaniach wyrobu lub w towarzyszącej wyrobowi informacji, pod warunkiem zawarcia
odniesienia do:
o Identyfikacji certyfikowanego klienta,
o Rodzaju systemu zarządzania (np. ISO 9001, ISO 14001) i mającej zastosowanie
normy,
o BPIC jako jednostki wydającej certyfikat.
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Jako organizacja posiadająca certyfikat zgodności wydany przez BPIC NIE powinni
Państwo:
 Wykorzystywać symbolu certyfikacji bez podawania numeru certyfikatu (za wyjątkiem
umieszczania symbolu na pojazdach),
 Stosować symbolu na certyfikatach dotyczących wyrobu (np. certyfikatach analiz, certyfikatach
zgodności, certyfikatach wzorcowania czy testów),
 Prezentować znak w tak małej skali, że umieszczony na nim tekst staje się nieczytelny.
 Umieszczać symbolu certyfikacji na wyrobach,
 Umieszczać symbolu certyfikacji na opakowaniach lub informacji towarzyszącej, w sposób
sugerujący certyfikację wyboru.
Uwaga: dopuszcza się, by organizacje świadczące usługi umieszczały symbol certyfikacji na
nośnikach wykorzystywanych przez klienta. W konkretnych przypadkach szczegółowych
informacji udzieli Państwu zespól auditorów.
 Dopuszcza się stosowanie informacji słownej o fakcie certyfikacji, pod warunkiem, że informacja
ta wyraźnie stanowi, że certyfikacja dotyczy systemu zarządzania a nie wyrobu.
 Wykorzystywać symbolu w powiązaniu z wyrobami, usługami bądź działaniami znajdującymi się
poza zakresem certyfikowanego systemu .
 Umieszczać certyfikatu zgodności w mediach elektronicznych w celu umożliwienia jego
wykorzystania przez osoby nieupoważnione.
UWAGA: Symbolem certyfikacji wolno posługiwać się tylko organizacji, która uzyskała
certyfikat, a prawo to nie może być przekazywane innym organizacjom nawet w ramach tej
samej grupy firm.

BPIC/ZEW/ 010 20171102 Wydanie 3.1

2

