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Załącznik do umowy o certyfikację systemu zarządzania 

Nr umowy o certyfikację:  

Nazwa klienta (organizacji):  

Adres klienta (organizacji):  

Znak zgodności: Znak zgodności jednostki  Łukasiewicz-PIMOT 

Symbol akredytacji: Symbol akredytacji Polskiego Centrum akredytacji (PCA) 

 

1. Właścicielem niniejszego dokumentu jest Sieć Badawcza Łukasiewicz-Przemysłowy Instytut Motoryzacji  
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 55 (www.pimot.lukasiewicz.gov.pl), zwany dalej 
Łukasiewicz-PIMOT. 

2. Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o kliencie, należy przez to rozumieć organizację, której jednostka 
certyfikująca Łukasiewicz-PIMOT wydała certyfikat systemu zarządzania. 

3. Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o jednostce certyfikującej, należy przez to rozumieć jednostkę 
certyfikującą systemy zarządzania na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015. 

4. Jednostka certyfikująca zastrzega sobie prawo zmiany zasad stosowania znaku zgodności, o czym jest 
informowany klient, któremu jednostka wydała certyfikat. 

5. Niniejszy dokument określa zasady stosowania znaku zgodności oraz symbolu akredytacji w połączeniu ze 

znakiem zgodności, w okresie ważności certyfikatu. 

6. Klient zgodnie z warunkami zawartej umowy nabywa prawa do stosowania znaku zgodności, symbolu 
akredytacji wraz ze znakiem zgodności wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. 

7. Stosowanie znaku zgodności jest dobrowolne. 

8. Stosowanie znaku zgodności w połączeniu z symbolem akredytacji jest dobrowolne. 

9. Znak zgodności oraz symbol akredytacji to znaki chronione. 

10. Znak zgodności może być stosowany bez symbolu lub z symbolem akredytacji.  

11. Symbol akredytacji może być stosowany wyłącznie w połączeniu ze znakiem zgodności. Stosowanie 
symbolu akredytacji bez znaku zgodności jest zabronione. 

12. Jednostka udostępnia spersonalizowany znak zgodności (w postaci plików JPG) klientowi któremu wydała 
certyfikat. Personalizacja znaku polega na wskazaniu niepowtarzalnego numeru ID oraz kodu QR. 

Niespersonalizowane wzory znaku są wskazane w dalszej części niniejszego dokumentu. 

13. Znak zgodności wskazany poniżej we wzorze powinien być barwy (RGB - 0, 87, 150). Tło znaku powinno 
być białe. 

14. Podstawowe wymiary symbolu akredytacji wynoszą: szerokość S=20 mm, wysokość H=30 mm. 

15. Dopuszcza się skalowanie wymiarów znaku zgodności oraz symbolu akredytacji pod warunkiem, że:  

a) zachowana jest proporcja symbolu akredytacji szerokości do wysokości, czyli 2:3 oraz proporcja znaku 
zgodności wykazana we wzorze; 

b) nie ulega zniekształceniu forma graficzna znaku zgodności oraz symbolu akredytacji;  

c) zachowana jest czytelność liter i cyfr; 

d) zachowana jest proporcja pomiędzy wielkością liter i cyfr pod znakiem i symbolem akredytacji,  

a wielkością znaku zgodności i symbolu akredytacji. 

16. Symbol akredytacji powinien posiadać barwy zdefiniowane w dokumencie Polskiego Centrum Akredytacji 
Nr DA-02 „Zasady stosowania symboli akredytacji PCA”, dostępnym na stronie www.pca.gov.pl w 
zakładce „Publikacje”. W przypadku utrudnienia w pozyskaniu przez klienta dokumentu DA-02, jednostka 
certyfikująca udostępni klientowi ten dokument na każde udokumentowane życzenie. 

http://www.pimot.lukasiewicz.gov.pl/
https://www.pca.gov.pl/publikacje/dokumenty/pca/dokumenty-ogolne/
http://www.pca.gov.pl/
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17. Stosowanie symbolu akredytacji w każdym przypadku należy poprzedzić uzgodnieniem z jednostką 
certyfikującą, która sprawdzi zgodność zamierzonego stosowania symbolu akredytacji z wymaganiami 
Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). 

18. Symbol akredytacji nie może być stosowany przez klienta na sprawozdaniach z badań, świadectwach 
wzorcowania lub sprawozdaniach/świadectwach z inspekcji. 

19. Zalecane jest uzgodnienie stosowania znaku zgodności z jednostką certyfikującą, w każdym przypadku, 
gdy klient oczekuje wsparcia w tym zakresie, przed wdrożeniem stosowania znaku. 

20. Klient może  stosować czarno-białe wersje znaku zgodności oraz symbolu akredytacji jedynie na 
dokumentach, które w całości (włączając wszelkie inne napisy wskazane we wzorze) są czarno-białe. 

Dotyczy to również czarno-białych kopii dokumentów zawierających znak zgodności oraz symbol 
akredytacji, jeśli ma zastosowanie. 

21. Wzór znaku zgodności oraz wzór znaku zgodności w połączeniu z symbolem akredytacji są podane 
poniżej.  

 

Wzór znaku zgodności 
 

            Wzór znaku zgodności  
           w połączeniu z symbolem akredytacji 

 

 

 

  
            ISO 9001:2015                                 ISO 9001:2015  

 

22. Klient nie nabywa prawa do stosowania innych logotypów nawiązujących do Łukasiewicz-PIMOT aniżeli 
wskazane powyżej we wzorach. 

 

 

Akceptuję zasady stosowania znaku zgodności, w tym symbolu akredytacji określone w CS-02.  

 

   

Data Podpis klienta Pieczątka firmowa (opcjonalnie) 


