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ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

Członkami ILAC, organizacji, która jest nadrzędnym organem na arenie międzynarodowej w dziedzinie
akredytacji laboratoriów i jednostek inspekcyjnych, są jednostki akredytujące oraz organizacje –
interesariusze na całym świecie.
ILAC zapewnia infrastrukturę, która za pomocą akredytacji, wspiera wykazywanie kompetencji oraz
równoważność laboratoriów badawczych (w tym medycznych), laboratoriów wzorcujących i jednostek
inspekcyjnych oraz jednostek innych rodzajów obsługujących lub wspierających laboratoria i jednostki
inspekcyjne na świecie. Akredytacja laboratoriów i jednostek inspekcyjnych wspiera działania prowadzone
na rzecz dobra publicznego w ramach systemów gospodarczych i pomiędzy nimi, w tym handel, ochronę
zdrowia, bezpieczeństwo i środowisko naturalne. Jej podstawowym celem jest zapewnienie zaufania do
kompetencji jednostek wspierających te działania
Porozumienie ILAC (The ILAC Arrangement) jest międzynarodową umową o wielostronnym, wzajemnym
uznawaniu działalności jednostek akredytujących. Jednostki akredytujące, które uczestniczą w tym
porozumieniu, zgadzają się promować akceptację równoważności sprawozdań z wzorcowań, badań
i inspekcji wydanych przez akredytowane jednostki. Każda jednostka akredytująca zanim zostanie
sygnatariuszem Porozumienia ILAC jest poddawana ewaluacji równorzędnej zgodnie z zasadami
i procedurami ILAC.
ILAC, docenia kluczowe działania uzupełniające i wspierające prowadzone przez członków swojej
Regionalnej Organizacji ds. Współpracy (Regional Cooperation Body) w realizacji swojej wizji, misji,
celów i związanych strategii. Członkowie Regionalnej Organizacji ds. Współpracy, poprzez wdrożenie
wielostronnych porozumień o wzajemnym uznawaniu, zapewniają wszystkie zasoby wykorzystywane
w ewaluacji równorzędnej oraz znaczną część technicznej zawartości dokumentów ILAC.
© Prawa autorskie ILAC 2014

ILAC zachęca do autoryzowanego reprodukowania swoich publikacji, lub ich części, przez organizacje
zamierzające wykorzystać tego typu materiał w obszarach dotyczących edukacji, normalizacji, akredytacji
lub do innych celów związanych z obszarem wiedzy eksperckiej lub działalności ILAC. Dokument,
w którym występuje reprodukowany materiał, musi zawierać oświadczenie potwierdzające wkład ILAC
do tego dokumentu.
Organizacje, które zamierzają starać się o pozwolenie na reprodukcję materiału z publikacji ILAC powinny
skontaktować się z Przewodniczącym ILAC lub Sekretariatem na piśmie, na przykład poprzez email.
Zaleca się, aby wniosek o pozwolenie jednoznacznie wyszczególniał:
1) publikację lub fragment publikacji ILAC, którego pozwolenie dotyczy;
2) gdzie reprodukowany materiał zostanie zamieszczony i w jakim celu będzie wykorzystany;
3) czy dokument zawierający materiał ILAC będzie rozpowszechniany komercyjnie, gdzie będzie
rozpowszechniany lub sprzedawany i jaki będzie nakład;
4) wszelkie dodatkowe informacje, które mogą wesprzeć ILAC w udzieleniu pozwolenia.
Pozwolenie dotyczące reprodukcji materiału ILAC obejmuje tylko to, co zostało zamieszczone
w oryginalnym wniosku. Należy powiadomić ILAC na piśmie o jakimkolwiek odstępstwie od ustalonego
w pozwoleniu zakresu wykorzystania materiału w celu uzyskania dodatkowego pozwolenia.
ILAC zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia pozwolenia bez podania przyczyny. ILAC nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie swoich materiałów w innych dokumentach. Każde
naruszenie powyższego pozwolenia na reprodukcję lub każde nieautoryzowane wykorzystanie materiału
ILAC jest surowo zabronione i może skutkować podjęciem kroków prawnych.
W celu uzyskania pozwolenia lub dalszych informacji należy skontaktować się z:
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The ILAC Secretariat
PO Box 7507
Silverwater NSW 2128
Australia
Fax:+61 2 9736 8374
Email: ilac@nata.com.au

Website: www.ilac.org

Wprowadzenie do tłumaczenia
Oryginał publikacji: ILAC-R7:056/2015, Rules for the Use of the ILAC MRA Mark
Tłumaczenie: Polskie Centrum Akredytacji, 11.02.2016 r., www.pca.gov.pl;
Wersją oficjalną (rozstrzygającą) jest wersja w języku angielskim.
Tekst tłumaczenia nie może być kopiowany w celu sprzedaży.
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1.

CEL
a)

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zasad stosowania Znaku ILAC MRA.
Stanowią one uzupełnienie ram prawnych i warunków wynikających z umów dotyczących
stosowania Znaku ILAC MRA opisanych w poniższym dokumencie i powinny być stosowane
łącznie z niniejszym dokumentem:
ILAC R7-F1 Agreement for the use of the ILAC MRA Mark: Umowa dotycząca
stosowania Znaku ILAC MRA zawierana jest pomiędzy ILAC a jednostką
akredytującą, która jest sygnatariuszem ILAC MRA.

b)

Stosowanie Znaku ILAC MRA przez sygnatariuszy ILAC MRA oraz akredytowane przez nie
jednostki oceniające zgodność (conformity assessment bodies – CAB) jest dobrowolne,
jakkolwiek ILAC zdecydowanie zachęca do stosowania tego znaku.

Uwagi:
i.

Znak ILAC MRA nie powinien być mylony z logo ILAC. Dokument ILAC R4 Use of the
ILAC Logo and Tagline dostępny jest na stronieinternetowej ILAC.

ii.

Ze względów prawnych, Znak ILAC MRA będzie dalej zwany „znakiem”, a nie
„symbolem”, chociaż terminologia w ISO/IEC 17011 odwołuje się do symboli
akredytacji.

iii.

Dokument ILAC R7-F1 Agreement for the use of the ILAC MRA Mark dostępny jest
w Sekretariacie ILAC.

2. DEFINICJE
a)

Znak ILAC MRA: jest zarejestrowany jako znak słowny/graficzny i jest własnością ILAC.
Znak ILAC MRA jest związany z Porozumieniem o wzajemnym uznawaniu (ILAC MRA)
i może być stosowany samodzielnie jedynie przez ILAC i Uznane Regionalne Organizacje
ds. Współpracy.

b)

Połączony Znak ILAC MRA: to Znak ILAC MRA stosowany w połączeniu z logo
sygnatariusza ILAC MRA.
Połączony Znak ILAC MRA może być stosowany jedynie przez sygnatariusza ILAC MRA
w odniesieniu do działalności akredytacyjnej objętej zakresem statusu sygnatariusza ILAC
MRA, po zatwierdzeniu przykładu Połączonego Znaku ILAC MRA przez Sekretariat ILAC
i podpisaniu umowy ILAC R7-F1 Agreement for the use of the ILAC MRA Mark.

c)

Połączony Znak ILAC MRA akredytowanej CAB: to Znak ILAC MRA stosowany
w połączeniu z symbolem akredytacji sygnatariusza ILAC MRA, do którego stosowania
upoważniona jest akredytowana CAB.
Połączony Znak ILAC MRA akredytowanej CAB może być stosowany jedynie przez CAB
akredytowane przez sygnatariuszy ILAC MRA, którzy podpisali umowę ILAC R7-F1
Agreement for the use of the ILAC MRA Mark.

d)

Partnerzy, członkowie afiliowani, interesariusze oraz nieuznane Regionalne Organizacje ds.
Współpracy nie powinni stosować Znaku ILAC MRA.
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3. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ZNAKU ILAC MRA
a)

Poniżej przedstawiono Znak ILAC MRA. Znak ten może być kopiowany jako czarno-biały
lub w kolorze pod warunkiem, że stosowane są zatwierdzone kolory. Dozwolone jest
stosowanie Znaku w formie wypukłej, wykonanej w płaskorzeźbie lub matrycy. Patrz
również Sekcja 6 Zasady kopiowania.

KOLORY WERSJI MONOCHROMATYCZNEJ

CZARNY (100% czarny)

KOLORY WERSJI KOLOROWEJ (CMYK)

C100 M56 Y0 K0
PALETA KOLORÓW PANTONE (PMS)

PANTONE 293C (niebieski)
PALETA KOLORÓW (RGB)

R0 G0 B229
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b)

Znak ILAC MRA może być stosowany w dowolnym celu związanym z promocją ILAC MRA
lub uznawaniem akredytowanych usług objętych Porozumieniem ILAC MRA, pod
warunkiem, że takie zastosowanie nie powoduje mylnego lub wprowadzającego w błąd
wrażenia co do celów, zakresu lub ograniczeń dotyczących MRA. Patrz również Sekcja 7
Przykłady stosowania Znaku ILAC MRA.

c)

Uznane Regionalne Organizacje ds. Współpracy są uprawnione do stosowania Znaku ILAC
MRA, jednak wymagane jest, aby uprzednio przekazały one do Sekretariatu ILAC informacje
dotyczące proponowanego sposobu jego zastosowania, przy czymnie mogą stosować Znaku
do chwili otrzymania zgody na piśmie.

d)

Pod żadnym pozorem, uzyskane prawa do stosowania Znaku ILAC MRA nie mogą być
w żadnych okolicznościach przenoszone, z wyjątkiem gdy sygnatariusz ILAC MRA udzielił
zezwolenia swojej akredytowanej CAB na stosowanie Połączonego Znaku ILAC MRA
akredytowanej jednostki CAB.

e)

Sygnatariusze ILAC MRA powinni posiadaćzasady stosowania symbolu swojej jednostki
akredytującej zgodne z ISO/IEC 17011. W związku z tym, udzielając pozwolenia
akredytowanym CAB na stosowanie Połączonego Znaku ILAC MRA akredytowanej CAB,
sygnatariusze powinni włączyć do swojej dokumentacji dotyczącej zasad, informację
w zakresie postanowień związanych ze stosowaniem Znaku ILAC MRA dla swoich
akredytowanych CAB, w tym informację dotyczącą przestrzegania wymagań określonych w
niniejszym dokumencie.

f)

Sygnatariusz ILAC MRA powinien monitorować sposób stosowania Znaku ILAC MRA przez
swoje akredytowane CAB w połączeniu z monitorowaniem sposobu stosowania swojego
własnego symbolu akredytacji.

g)

Członkowie ILAC powinni przechowywać przykłady sposobów stosowania przez nich Znaku
ILAC MRA. ILAC może w dowolnej chwili zażądać, aby członkowie przedstawili przykłady
sposobów stosowania przez siebie Znaku ILAC MRA.

4

POŁĄCZONY ZNAK ILAC MRA
a)

Poniżej przedstawiono wzorzec Połączonego Znaku ILAC MRA stosowanego przez
sygnatariuszy ILAC MRA.

Logo
jednostki
akredytującej

Znak ILAC MRA powinien być umieszczony w takim miejscu, aby logo jednostki
akredytującej mogło zostać umiejscowione powyżej, poniżej lub obok Znaku ILAC MRA,
jednak tak, aby oba znaki występowały blisko siebie.
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b)

Sygnatariusze ILAC MRA, którzy zamierzają stosować Połączony Znak ILAC MRA powinny
złożyć wniosek o pozwolenie do ILAC, kontaktując się z Sekretariatem ILAC.

c)

Podpisując umowę ILAC R7-F1 Agreement for the use of the ILAC MRA Mark, sygnatariusze
ILAC MRA wyrażają również zgodę na stosowanie warunków określonych w dokumencie
ILAC R7.

d)

ILAC R7-F1 Agreement for the use of the ILAC MRA Mark podpisywana jest przez
przedstawiciela sygnatariusza ILAC MRA w imieniu jednostki akredytującej oraz przez
Przewodniczącego ILAC w imieniu ILAC.

e)

Sygnatariusze ILAC MRA powinni przedstawić przykład swojego Połączonego Znaku ILAC
MRA Sekretariatowi ILAC i nie powinny go stosować do czasu uzyskania pisemnej zgody.

f)

Połączony Znak ILAC MRA powinien być stosowany jedynie przez sygnatariuszy ILAC
MRA w ramach systemów gospodarczych, w których zarejestrowany został Znak ILAC MRA
lub w których złożony został wniosek o rejestrację i trwa proces rejestracyjny.

g)

Jeżeli sygnatariusz ILAC MRA zamierza stosować Połączony Znak ILAC MRA w systemie
gospodarczym, w którym Znak ILAC MRA nie został zarejestrowany, sygnatariusz ILAC
MRA powinien złożyć do ILAC pisemną prośbę o rozszerzenie Terytorium, na którym Znak
ILAC MRA jest zarejestrowany. Sygnatariusz ILAC MRA składający prośbę o rejestrację
Znaku ILAC MRA w danym systemie gospodarczym powinien przed rozpoczęciem procesu
rejestracji przyjąć odpowiedzialność za pokrycie wszelkich znanych i nieznanych kosztów
związanych z tym procesem.

h)

Po zarejestrowaniu w danym systemie Znak ILAC MRA może być stosowany przez każdą
organizację, która otrzymała na to pozwolenie, zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszym dokumencie oraz w umowie ILAC R7-F1Agreement for the use of the ILAC MRA
Mark. Prawo do stosowania Znaku ILAC MRA nie jest ograniczone do jakiejkolwiek jednej
jednostki w danym systemie gospodarczym.

i)

Lista systemów gospodarczych, w których Znak ILAC MRA jest zarejestrowany, dostępna
na stronie internetowej ILAC, w strefie przeznaczonej dla członków.

POŁĄCZONY ZNAK ILAC MRA AKREDYTOWANEJ CAB
Poniżej przedstawiono wzorzec Połączonego Znaku ILAC MRA akredytowanej CAB
używanego przez CAB akredytowane przez sygnatariuszy ILAC MRA.

Symbol akredytacji,
do którego
stosowania
upoważniona jest
akredytowana CAB

Znak ILAC MRA powinien być umieszczany w takim miejscu, aby symbol akredytacji
jednostki akredytującej mógł zostać umiejscowiony powyżej, poniżej lub obok Znaku ILAC
MRA, jednak tak, aby oba znaki występowały blisko siebie.

Strona 8 z 10

ILAC-R7:05/2015
Zasady używania Znaku ILAC MRA

b)

Akredytowane CAB zamierzające stosować Połączony Znak ILAC MRA akredytowanej CAB
powinny złożyć wniosek o pozwolenie do sygnatariusza ILAC MRA (tj. jednostki
akredytującej), przez którego zostały akredytowane.

c)

Akredytowane CAB powinny wyrazić zgodę na wypełnianie zasad dotyczących stosowania
Znaku przed otrzymaniem pozwolenia na stosowanie Połączonego Znaku ILAC MRA
akredytowanej CAB od sygnatariusza ILAC MRA, przez którego zostały akredytowane.

d)

Akredytowane CAB powinny przedstawić przykład Połączonego Znaku ILAC MRA
akredytowanej CAB sygnatariuszowi ILAC MRA, przez którego zostały akredytowane, i nie
powinny go stosować do czasu uzyskania pisemnej zgody od sygnatariusza ILAC MRA.

e)

Zamiennie, sygnatariusze ILAC MRA mogą też dostarczyć swoim akredytowanym CAB
Połączony Znak ILAC MRA akredytowanej CAB, który zatwierdzili do stosowania,
w formacie zgodnym z postanowieniami określonymi w niniejszym dokumencie.

f)

Sygnatariusze ILAC MRA powinni udzielać pozwolenia na stosowanie Połączonego Znaku
ILAC MRA akredytowanej CAB jedynie akredytowanym CAB ustanowionym w systemach
gospodarczych, gdzie został zarejestrowany Znak ILAC MRA lub gdzie złożono wniosek
o rejestrację, a proces rejestracyjny trwa. Akredytowane CAB mogą stosować Połączony Znak
ILAC MRA akredytowanej CAB dla działań podejmowanych poza systemem gospodarczym,
w którym zostały ustanowione.

6. ZASADY KOPIOWANIA
Znak ILAC MRA powinien:
i.

być zawsze stosowany w oryginalnie zaprojektowanych proporcjach;

ii.

nie być zniekształcany, ściśnięty lub rozciągnięty w jakikolwiek sposób;

iii.

nie być przedstawiany w rozmiarze, w którym nazwa ILAC nie jest czytelna;

iv.

zachować podobne proporcje do logo jednostki akredytującej (w ramach Połączonego
Znaku ILAC MRA) lub symbolu akredytacji (w ramach Połączonego Znaku ILAC MRA
akredytowanej jednostki CAB); zaleca się, aby ogólną zasadą było, iż jeden z wymiarów
logo/symbolu jednostki akredytującej, najlepiej wysokość, znajdował się w granicach 5%
wielkości Znaku ILAC MRA;

v.

być stosowany jedynie w orientacji poziomej i nie może być obracany;

vi.

nie mieć kroju pisma „podobnego” do zastosowanego wewnątrz Znaku ILAC MRA,
ponieważ został on zaprojektowany na zamówienie jako dzieło artystyczne; przy każdym
zastosowaniu Znak ILAC MRA powinien być stosowany w całości, tak jak został
przedstawiony w niniejszym dokumencie,

vii.

być stosowany na tle, które nie wpłynie negatywnie na jego czytelność;

viii.

opierać się na oryginalnym dziele artystycznym w celu zapewnienia wysokiej jakości
kopii; nie wolno używać fotokopii logotypów pochodzących z innych dokumentów.

7. PRZYKŁADY STOSOWANIA ZNAKU ILAC MRA
a)

Poniżej podano niewyłączną listę dozwolonych sposobów stosowania Znaku ILAC MRA
przez sygnatariuszy ILAC MRA i ich akredytowane CAB zgodnie z zasadami
przedstawionymi w niniejszym dokumencie jako przykład, który pomoże jednostkom
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akredytującym dostrzec możliwości promowania Porozumienia ILAC MRA przez stosowanie
Znaku ILAC MRA:
i.

dokumenty akredytacyjne, np. zakresy akredytacji i certyfikaty akredytacji,

ii.

sprawozdania i certyfikaty wydane przez akredytowane CAB,

iii.

narzędzia komunikacyjne (slajdy prezentacji, komunikaty prasowe, broszury,
ogłoszenia itp.),
firmowe materiały papiernicze (podarunki promocyjne, kalendarze, segregatory,
notesy, papier firmowy, wizytówki, szablony notatek, faksy, faktury, wyceny robót
itp.),

iv.

v. materiały dotyczące wydarzeń i reklamy (banery na stronach internetowych,
standy, szyldy, postery itp.),
vi.

zastosowania online (strony internetowe, newslettery, podpisy w e-mailach itp.),

b)

Połączony Znak ILAC MRA akredytowanej CAB podlega również zasadom stosowania
symbolu akredytacji sygnatariusza ILAC MRA, odpowiednio zakres możliwych zastosowań
może być bardziej ograniczony niż lista możliwości wskazana w punkcie a) powyżej.

c)

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dalszych wyjaśnień dotyczących
stosowania Znaku ILAC MRA prosimy o kontakt z Sekretariatem ILAC.
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