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Zasady stosowania znaków certyfikacji 
zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego 

Rejestru Statków S.A. w dniu 25 października 2021 r. 

    

Z chwilą wejścia w życie Zasad stosowania znaków certyfikacji – październik 2021 r.  

przestają obowiązywać  

Zasady stosowania znaków certyfikacji –styczeń 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

GDAŃSK, październik 2021 r. 

 
© Copyright by Polski Rejestr Statków S.A., 2021. 



 
 

 
2/9 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

 

1. Wprowadzenie 3 

2. Forma graficzna znaków certyfikacji 3 

3. Zasady stosowania znaków certyfikacji 5 

4. Logo EMAS 7 

5. Logo FSSC 22000 9 

6. Postanowienia końcowe 8 
 



 
 

 
3/9 

 

1. Wprowadzenie 

1.1. Organizacja posiadająca certyfikat systemu zarządzania wydany przez Biuro Certyfikacji 

Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. (PRS S.A.)  

ma prawo stosować znaki certyfikacji na zasadach podanych w tym dokumencie. 

2. Forma graficzna znaków certyfikacji 

2.1. Informacje dla organizacji 

 

 

Rys. 1: Znak certyfikacji – logo PRS S.A. 

 

 

 

Rys. 2A: Poziome znaki certyfikacji – logo 

PRS S.A. i PCA 

 

 

Rys. 2B: Pionowy znak certyfikacji – logo PRS S.A. i PCA 

 



 
 

 
4/9 

 

2.2. Dostępne są dwa rodzaje znaków certyfikacji: 

– z logo PRS S.A. (rys. 1) 

– z logo PRS S.A. i PCA w wersji pionowej oraz poziomej (rys. 2A, 2B). 

Pod logo PRS S.A. umieszczona została nazwa dokumentu/ów odniesienia (oznaczenie  

xxx xxxxx ), np. ISO 9001. 

Pod logo PCA widnieje symbol akredytacji przyznanej PRS S.A. (np. AC 014) 

 

2.3. Kolory znaków certyfikacji zdefiniowano w następujący sposób: 

− znak PCA:   PANTONE 1795 CV oraz       PANTONE 301 CV 

PANTONE Process Black CV oraz                  PANTONE Trans White CV 

− znak PRS S.A. występuje w kolorze granatowym o określonych wartościach:  

PANTONE: 294-C  CMYK: 100/80/10/35  RGB: 35/58/108 

 

2.4. Organizacja może stosować znaki certyfikacji w formie, rozmiarze i kolorze określonym  

w niniejszym dokumencie lub wersji czarno-białej jedynie na dokumentach, które  

w całości (włączając wszelkie inne znaki i napisy) są czarno-białe. 

2.5. Znak certyfikacji może być skalowany pod warunkiem że: 

− zachowana jest czytelność poszczególnych elementów, 

− zachowane są proporcje, 

− nie ulega zniekształceniu forma graficzna. 

2.6. Znaki certyfikacji dostępne są na stronie internetowej https://www.prs.pl/oferta-

prs/certyfikacja w zakładce „Certyfikacja systemów zarządzania” i dalej „Dokumenty 

związane”. 

2.7. Znaki, które udostępniono na stronie www.prs.pl są zgodne w formatach wartości 

wektorowych i po umieszczeniu w dokumencie nie tracą wartości graficznych.  

2.8. W przypadku potrzeby indywidualnego przygotowania znaku w formacie innym niż 

udostępniony, organizacja proszona jest o przesłanie zgłoszenia do opiekuna organizacji 

wraz z informacją do jakich potrzeb znak certyfikacji będzie wykorzystywany.   

2.9. Po otrzymaniu zgłoszenia znak certyfikacji zostanie przygotowany w wskazanym 

formacie. 

□ 

□ □ 

□ 

https://www.prs.pl/oferta-prs/certyfikacja
https://www.prs.pl/oferta-prs/certyfikacja
http://www.prs.pl/
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3. Zasady stosowania znaków certyfikacji 

3.1. Znaki certyfikacji mogą być zastosowane jedynie w celu wykazania, że system 

zarządzania organizacji jest zgodny z podanym pod nim dokumentem odniesienia  

i potwierdzenia, że organizacja posiada certyfikat PRS S.A.. 

3.2. PRS S.A. zezwala organizacji na powoływanie się na certyfikat: 

− w działalności reklamowej i promocyjnej, jeżeli dotyczy ona obszaru działalności 

objętego systemem zarządzania, 

− w trakcie prowadzenia negocjacji, przy zawieraniu umów i kontraktów, dotyczących 

obszaru działalności objętego zakresem certyfikacji. 

3.3. PRS S.A. zezwala organizacji na używanie znaków certyfikacji na dokumentach 

związanych z certyfikowanym systemem zarządzania pod następującymi warunkami: 

− znak certyfikacji może być stosowany tylko na dokumentach i materiałach 

reklamowych przez które rozumiane są m.in: dokumenty handlowe (np. oferty, 

rachunki, druki, pisma firmowe), dokumenty i materiały promocyjne lub informacyjne 

(np. broszury, publikacje, literatura techniczna) oraz na stronach internetowych 

wyłącznie w celu wykazania, że system zarządzania jest zgodny  

z podanym dokumentem (np. normą), w odniesieniu do obszaru działania, który 

określa zakres certyfikacji . 

− organizacja musi wyróżnić zakres działalności, którego dotyczy certyfikat, jeżeli 

zastosowano znak w kontekście, w którym to nasuwa wątpliwości, 

− znak nie może być stosowany w sposób, który mógłby świadczyć, że odnosi się  

do jakości wyrobu (nie może być umieszczony na wyrobie), 

− jeżeli PRS S.A. uznało, że organizacja niewłaściwie wykorzystuje znak certyfikacji, 

powiadamia organizację o konieczności stosowania znaku zgodnie z zasadami 

podanymi w tym dokumencie, 

− organizacja nie może zmieniać formy znaku certyfikacji, 

− organizacja nie może usuwać „ramki”, jak też zmieniać tła białego na inne, gdyż 

stanowią one integralne elementy znaku certyfikacji (znak certyfikacji należy 

umieszczać w taki sposób, by ramka była widoczna), 

− zastosowanie znaku jest dopuszczalne w kolorach oryginalnych lub w kolorze 

czarnym. 

3.4. Znaków certyfikacji (przedstawionych na rys.1, rys.2, jak też rys.3) nie wolno stosować 

w raportach, sprawozdaniach z badań, wzorcowań lub kontroli, świadectwach odbioru 

oraz w certyfikatach/zaświadczeniach ze szkoleń. W sprawozdaniach, raportach  

z badań nie wolno również stosować jakichkolwiek informacji nt. posiadanego 

certyfikowanego systemu zarządzania.  
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Sprawozdań z badań, wzorcowań lub kontroli nie można drukować na listownikach/ 

drukach z umieszczonym znakiem certyfikacji.  

Nie można stosować nawet wewnętrznie listownika ze znakami certyfikacji  

w powiązaniu z informacjami dot. badań.             

Znaków certyfikacji z logo PCA nie należy umieszczać w ogłoszeniach, zawiadomieniach, 

pisemnych komunikatach naklejanych lub inaczej prezentowanych na wyrobach. 

Ograniczenie to dotyczy również właściwych opakowań i materiałów promocyjnych dla 

tych wyrobów. 

3.5. Znaki certyfikacji nie mogą być stosowane w dokumentach opisujących funkcjonowanie 

certyfikowanej organizacji (np. polityka jakości, księga jakości, procedury).  

3.6. Znaków certyfikacji nie można również stosować na wizytówkach pracowników 

organizacji certyfikowanych lub na jej pieczątkach oraz na tabliczka na drzwiach.  

3.7. Jeżeli certyfikowana organizacja składa się z kilku lokalizacji/oddziałów/filii, z których 

chociażby jeden nie jest certyfikowany, wówczas znak certyfikacji PRS S.A. mogą 

stosować tylko te oddziały/ filie, które są objęte certyfikacją. 

3.8. Dopuszcza się stosowanie znaku certyfikacji PRS S.A. przez producenta posiadającego 

certyfikowany przez PRS system zarządzania, w postaci oświadczeń na opakowaniach 

większych, zbiorczych wyrobu (tzn. niedostępnych dla konsumenta jednostkowego, 

takich, których ten konsument nie ogląda) lub w informacji towarzyszącej, że 

certyfikowany klient posiada certyfikowany system zarządzania. Nie dopuszczalne jest 

stosowanie takich oświadczeń na opakowaniach jednostkowych, tak by nie mylić  

z certyfikacją wyrobu.  Za opakowanie wyrobu uważa się to, które może być usunięte bez 

rozpadnięcia się lub uszkodzenia wyrobu.  

Za informację towarzyszącą uważa się informację dostępną oddzielnie lub łatwą  

do odłączenia. Etykiety identyfikujące typ wyrobu lub tabliczki identyfikacyjne brane są 

pod uwagę jako część wyrobu. Oświadczenie to nie powinno w żaden sposób sugerować, 

poprzez te środki, że wyrób, proces lub usługa są certyfikowane. 

3.9. Oświadczenie to powinno zawierać odniesienie do: 

- identyfikacji (np. marka lub nazwa) certyfikowanego klienta, 

- rodzaju systemu zarządzania (np. jakością, środowiskowy) i mającej zastosowanie 

normy, 

- jednostki certyfikującej wydającej certyfikat. 
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Przykład przedstawiono poniżej: 

 

  

3.10. Certyfikowana organizacja zobowiązana jest do zaprzestania stosowania znaku  

w sposób, który PRS S.A. uzna za niedopuszczalny. 

3.11. Organizacja, której certyfikat zawieszono nie może stosować znaku w okresie 

zawieszenia. 

3.12. Niedopuszczalne jest używanie znaku do nieaktualnego zakresu certyfikacji. 

3.13. Jeżeli certyfikat został cofnięty lub utracił swoją ważność organizacja jest zobowiązana  

do natychmiastowego zaprzestania stosowania znaku. 

3.14. Organizacja nie może przenosić prawa posługiwania się znakiem na inną organizację. 

3.15. W przypadku natrafienia w reklamach, katalogach itp. na wprowadzające w błąd 

wykorzystywanie znaku (np. w odniesieniu do obszaru działania, który nie obejmuje 

zakres certyfikacji systemu zarządzania), PRS S.A. podejmie odpowiednie działania  

aż do cofnięcia certyfikatu włącznie. 

4. Logo EMAS 

4.1. W przypadku weryfikacji na zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i Rady (WE) Nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. (z późn. zm.) dopuszczające dobrowolny 

udział organizacji w systemie zarządzania środowiskowego i audytu we Wspólnocie 

(EMAS). Organizacja, która posiada ważne zatwierdzenie deklaracji środowiskowej,  

nie może wykorzystywać znaku certyfikacji PRS i PCA.  

PRS S.A. nie jest uprawniony do dysponowania logo EMAS.  
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4.2. Zasady stosowania logo EMAS określone zostały w Artykule 10 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady WE 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. (z późn. zm.)  

dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskowego 

i audytu we Wspólnocie (EMAS). Wzory logo EMAS udostępniane są przez organy 

rejestrujące organizacje we wspólnotowym systemie.  

5. Logo FSSC 22000 

Organizacje certyfikowane na zgodność z FSSC 22000 mają prawo używać logo FSSC 

22000 na drukach, ulotkach, stronie internetowej i innych materiałach reklamowych, 

zgodnie z następującymi wymaganiami: 

 

Colour PMS CMYK RGB # 

Green 348 U 82/25/76/7 33/132/85 218455 

Grey 60% black 0/0/0/60 135/136/138 87888a 

 

Używanie logo w kolorach białym i czarnym jest dozwolone w przypadku, jeśli pozostały 

tekst również jest w kolorze białym i czarnym. 

Logo FSSC 22000 nie może być umieszczane na: 

a. produkcie, 

b. etykiecie produktu, 

c. opakowaniu produktu, 

d.  innych formularzach, drukach, które sugerowałyby, że FSSC 22000 zatwierdza 

produkt, proces lub usługę. 

Niedopuszczalne jest też powoływanie się na certyfikat FSSC 22000 na etykietach, 

opakowaniach itd.. 

Poprawność stosowania logo FSSC 22000 poddawana jest ocenie podczas każdego 

auditu. 

Stosowanie logo FSSC 22000 niezgodnie z wymaganiami traktowane jest jako 

niezgodność. 

6. Postanowienia końcowe 

PRS S.A. zastrzega sobie prawo do kontrolowania prawidłowości stosowania znaku 

certyfikacji w każdych okolicznościach. Poprawność stosowania znaku sprawdzana jest 

również podczas każdego auditu. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości organizacja jest zobowiązana do uzgodnienia 

stosowania znaków certyfikacji z Biurem Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A. 
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Gdańsk, 2021-10-25   Zatwierdzam 

    

 

   Małgorzata Kozłowska 

Kierownik Biura Certyfikacji  

Systemów Zarządzania PRS S.A. 

 

PISEMNE ZATWIERDZENIE ZNAJDUJE SIĘ NA ORYGINALE DOKUMENTU.                                                                                            

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


