
Zasady posługiwania się tytułem „Ekspert ds. BHP 

certyfikowany przez CIOP-PIB” oraz logo Sieci Ekspertów 

ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB 

 

Wykorzystanie 

Tytuł „Ekspert ds. BHP certyfikowany przez CIOP-PIB” jest zarezerwowany dla członków Sieci 
Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB (SE), którzy posiadają aktualne certyfikaty. 
Ekspert nie może używać tytułu w zmodyfikowanej wersji, zwłaszcza sugerującej, że jest 
„ekspertem CIOP-PIB”. 
Logo Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB jest udostępniane członkom Sieci 
Ekspertów i może być wykorzystywane bez zgody CIOP-PIB w materiałach promocyjnych i 
informacyjnych powstających w ramach niekomercyjnych działań prowadzonych przez 
Ekspertów, np. na: 
- materiałach promujących przedsięwzięcia organizowane w ramach działalności Sieci Ekspertów, 
- prezentacjach multimedialnych, 
- materiałach edukacyjnych, 
- materiałach szkoleniowych (w tym programach szkoleń). 
 
Umieszczenie tytułu „Ekspert ds. BHP certyfikowany przez CIOP-PIB” oraz logo Sieci Ekspertów 
ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB na dokumentach i materiałach promujących 
komercyjną działalność Ekspertów, np. na: 
- wizytówkach, 
- stronie internetowej firmy, 
- ulotkach, folderach, 
- plakatach, 
wymaga wcześniejszej zgody CIOP-PIB. W takim wypadku członkowie Sieci zobowiązani są 
zwrócić się do Instytutu z pisemną prośbą. Zgoda jest udzielana jednorazowo. 
 
W przypadku, gdy członek Sieci Ekspertów wykorzystuje tytuł lub logo w sposób niezgodny z 
powyższym, CIOP-PIB zastrzega sobie prawo do odebrania certyfikatu i skreślenia z listy 
członków SE. 
 

Wizualizacja 

 
Ekspert zobowiązuje się do umieszczania logo w sposób widoczny.  
Logo powinno być zamieszczane na jednolitym, jasnym tle.  
Wskazany jest kolor biały lub inne neutralne.  
 
Nie należy umieszczać logo na tle wielokolorowym, bądź na tle, którego kolor nie pozwalałby 
odczytać którejkolwiek z integralnych części znaku graficznego.  
 
Przy wykorzystaniu logo należy dołożyć starań, aby zamieszczona grafika była wyraźna i czytelna 
(dla celów publikacji należy używać logo w wysokiej rozdzielczości). 



Roll-upy Sieci Ekspertów ds. BHP 

 
Roll-upy mogą być wykonywane przez CIOP-PIB na indywidualne zapotrzebowanie Ekspertów i 
finansowane przez nich. 
 
Tytułu ( i logo)„Ekspert ds. BHP certyfikowany przez CIOP-PIB” nie można umieszczać na roll-
upach reklamujących usługi firmy prowadzonej przez członka Sieci Ekspertów bez konsultacji z 
Instytutem.   
 
W przypadku odebrania certyfikatu, Ekspert nie ma prawa wykorzystywania roll-upa w swojej 
działalności.  
 
 

Materiały informacyjne/promocyjne członka Sieci Ekspertów ds. BHP 

 
Członek Sieci Ekspertów ma prawo do umieszczania logo Sieci Ekspertów ds. BHP 
certyfikowanych przez CIOP-PIB na materiałach informacyjnych /promocyjnych dotyczących 
prowadzonej działalności.  
  
Wykorzystanie logo na materiałach powinno być każdorazowo konsultowane z CIOP-PIB.  
W razie wątpliwości, co do poprawności umieszczenia logo na materiałach, Ekspert może 
przesłać projekt graficzny do CIOP-PIB w celu uzyskania akceptacji. 
 
 


