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Komunikat z dn. 09.11.2022 w sprawie  

nowych wersji logo i znaku certyfikowanego systemu IQNET 
- Informacja dla certyfikowanych Organizacji  

 

 

Szanowni Państwo, 

W roku 2022 IQNET opublikował nowe wersje logo i znaku certyfikowanego systemu IQNET. 

Głównymi czynnikami, które zainicjowały opracowanie nowej wersji znaku było: 

• Odświeżenie wizerunku IQNET. 

• Dostosowane się do bieżących trendów. 

• Potrzeby artykułowane przez członków IQNET w tym zakresie. 

Znak certyfikowanego systemu IQNET jest własnością Stowarzyszenia IQNET. 

Certyfikat IQNET i znak certyfikowanego systemu IQNET, jako globalnie rozpoznawalne marki,  

wraz z oryginalnym znakiem certyfikowanego systemu zarządzania Polskiego Centrum Badań  

i Certyfikacji S.A., wspierają certyfikowane organizacje w rozwoju biznesu na równi z innymi markami 

międzynarodowych graczy, otwierając większe możliwości handlowe, budowania obecności  

na międzynarodowym rynku wraz z trwałym systematycznym rozwojem. 

Członkowie IQNET prowadzący certyfikację w zakresie zatwierdzonych produktów i usług mogą być 

dumni z możliwości stosowania znaku certyfikowanego systemu IQNET. 
 

Certyfikat IQNET, w tym znak certyfikowanego systemu IQNET, jako narzędzie marketingowe  
do stosowania przez Organizacje certyfikowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 

Znak certyfikowanego systemu IQNET może być stosowany przez certyfikowane organizacji wyłącznie 

zgodnie z zasadami ustalonymi w aktualnej wersji dokumentu  

DBC 13 „Zasady posługiwania się: ZNAKIEM CERTYFIKOWANEGO SYSTEMU PCBC S.A. oraz ZNAKIEM 

CERTYFIKOWANEGO SYSTEMU IQNET” (dokument w załączeniu).  
 

Certyfikowane Organizacje - ustalenia dotyczące okresu przejściowego 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. ustanawia do końca roku 2023 okres przejściowy,  
w którym certyfikowane organizacje mogą stosować oba znaki certyfikowanego systemu IQNET  
– „stary i nowy”. 

Od 1.01.2024 stosować będzie można wyłącznie nową wersję znaku certyfikowanego systemu IQNET, 
zarówno w materiałach papierowych jak i elektronicznych, stronach internetowych, szyldach itp. 

Jeśli Organizacja, w ramach zrealizowanego auditu, razem z certyfikatem PCBC S.A. i IQNET, otrzymała 
nową wersję znaku certyfikowanego systemu IQNET, zaleca się stosowanie nowej wersji znaku 
certyfikowanego systemu IQNET. 
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Organizacjom, które w ramach auditu zrealizowanego w roku 2022, otrzymały nowy certyfikat PCBC 
S.A. i IQNET lecz nie otrzymały nowej wersji znaku certyfikowanego systemu IQNET, przekażemy  
znak certyfikacji systemu IQNET do końca roku 2022. 
Organizacje te w ramach okresu przejściowego do 31.12.2023 mogą stosować „stary” znak certyfikacji 
IQNET lub jeśli to możliwe stosować „nowy” znak certyfikacji IQNET (po jego otrzymaniu). 
Prawidłowość stosowania znaków jest elementem oceny podczas auditów w procesach certyfikacji. 

 

Certyfikaty PCBC S.A. - ustalenia dotyczące okresu przejściowego 

W ramach uzgodnień z IQNET, PCBC S.A. wydając certyfikaty systemu zarządzania, od lipca 2022, 
stosuje i przekazuje organizacjom nową wersję znaku certyfikowanego systemu IQNET.  

Certyfikaty wydane według starych zasad („stary wzór certyfikatu PCBC S.A. i IQNET oraz stary znak 
certyfikacji IQNET) zachowują swoją ważność do końca okresu ważności wskazanego na certyfikacie. 
Certyfikaty będą wymieniane w przypadku zmiany danych na certyfikacie (np. adres, zakres). 

 

Joanna Nowak-Milewska 
Dyrektor Biura  
Certyfikacji Systemów Zarządzania  

 

 

Załączniki:  

1. DBC 13 „Zasady posługiwania się: ZNAKIEM CERTYFIKOWANEGO SYSTEMU PCBC S.A.  
oraz ZNAKIEM CERTYFIKOWANEGO SYSTEMU IQNET.”, wydanie 13 z dnia 25.07.2022. 
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