
 

Regulamin stosowania symboli  
certyfikacyjnych DQS i IQNet 
 
Zachęcamy Państwa do stosowania symboli certyfikacyjnych. 
Certyfikaty DQS i IQNet, jak również chronione prawem autorskim symbole certyfikacyjne są zewnętrzną 
oznaką pomyślnej certyfikacji. Ich renoma znana jest na całym świecie. 

Symbole mogą być wykorzystane w różny sposób: mogą Państwo stosować je na papierze firmowym, 
w broszurach, na pojazdach, jak również wykorzystać materiałach reklamowych, ofertach handlowych 
lub w Internecie.  

Proszę pamiętać jednak, że: 

n użycie symboli certyfikacyjnych wymaga ważnego certyfikatu lub innego potwierdzenia 
zgodności, wydanego przez DQS, 

n jeżeli certyfikat nie obejmuje całej organizacji, muszą Państwo zaznaczyć zakres, dla którego 
certyfikat jest ważny (patrz strona 2), 

n symbole muszą być zawsze stosowane razem z nazwą Państwa przedsiębiorstwa, 

n jeżeli użyją Państwo neutralnego symbolu certyfikacyjnego (bez napisów), w najbliższym jego 
sąsiedztwie należy umieścić normę/standard, na podstawie którego wydano certyfikat, 

n symboli nie można zmieniać w żaden sposób – można natomiast wybrać kolor, 

n jeżeli otrzymali Państwo certyfikat IQNet można stosować symbol certyfikacyjny IQNet, jednak 
zawsze w połączeniu z symbolem certyfikacyjnym DQS, 

n zalecamy stosowanie numeru rejestracyjnego Państwa certyfikatu przy symbolu, 

n symbole certyfikacyjne nie mogą być używane do znakowania wyrobów. Należy unikać 
wrażenia certyfikacji wyrobu (patrz strona 2), 

n logo DQS i IQNet (symbole bez koła) nie są symbolami certyfikacyjnymi. Są one chronione 
i mogą być używane jedynie przez DQS i IQNet.  

Na następnej stronie przygotowaliśmy kilka przykładów. 

Jeżeli Państwa organizacja posiada własną stronę internetową, można na niej informować 
o pomyślnej certyfikacji. Na potwierdzenie ważności Państwa certyfikatu i prawa do korzystania 
z symboli DQS mogą Państwo podać link do bazy danych klientów na stronie internetowej DQS.  

Symbole certyfikacyjne są dostępne na stronie internetowej DQS 
https://www.dqs.de/de/zertifikatlogos/. 
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Regulamin stosowania symboli certyfikacyjnych – przykłady 

 

 

 

 
IATF 16949 
Jedyne logo IATF możliwe do stosowania w tym programie certyfikacji jest zawarte na certyfikatach wydanych przez DQS. 
Każde inne użycie logo IATF jest zabronione. 

Symbole na wyrobach lub opakowaniu 
Symbole certyfikacyjne nie mogą być używane do znakowania wyrobów. Należy uniknąć wrażenia certyfikacji wyrobu. 

Poniższa tabela przedstawia możliwości użycia symboli certyfikacyjnych dla wskazania, że wyrób został wyprodukowany 
w przedsiębiorstwie posiadającym certyfikowany system zarządzania. 

1) Może to być konkretny wyrób lub wyrób w opakowaniu jednostkowym, pojemniku itp. W przypadku działalności badawczej, może to być raport 
z badań/analizy. 

2) Może to być opakowanie kartonowe itp., które nie jest przeznaczone dla użytkownika końcowego. 
3) Może to być informacja, np. „(wyrób) wyprodukowano w organizacji, której system zarządzania certyfikowany DQS jest zgodny z ISO 9001 i/lub ISO 14001". 

Zamiast „produkowany" można zastosować „pakowany" lub „dostarczany". 

 

 

System zarządzania certyfikowany przez DQS 
Przykład dla ISO 9001 

 

 

 

Zintegrowany system zarządzania certyfikowany przez DQS 
Certyfikowany według ISO 9001 

ISO 14001 
IATF 16949 

 

 

 

DQS-TIP 
W przypadku certyfikacji według procedury DQS-TIP, symbol certyfikacyjny DQS 
jest uzupełniany o „DQS Seal / Supplier's Declaration” / „DQS Siegel Erklärung des 
Herstellers” (Pieczęć DQS „Oświadczenie producenta”). 
 

 

 

Certyfikacja dla ograniczonego zakresu 
Przykład 
Nazwa organizacji 
Certyfikowany przez DQS według ISO 9001 dla zakresu ............. 

Na wyrobie1) Na opakowaniach 
zbiorczych, itp., używanych 
do transportu wyrobów2) 

W broszurach, itp., 
w reklamach 

Użycie symboli 
certyfikacyjnych 
DQS i IQNet 

Bez informacji Niedopuszczalne Niedopuszczalne Dopuszczalne 

Z informacją3) Niedopuszczalne Dopuszczalne Dopuszczalne 

 


