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International Accreditation Forum, Inc. (IAF) ułatwia handel i wspiera regulatorów poprzez 
międzynarodowe porozumienie dotyczące wzajemnego uznawania między jednostkami 
akredytującymi (ABs), mające na celu globalne uznawanie wyników wydawanych przez 
jednostki oceniające zgodność (CABs), akredytowane przez jednostki akredytujące, będące 
członkami IAF.  

Akredytacja zmniejsza ryzyko przedsiębiorstw i ich klientów poprzez zapewnienie, że 
akredytowane CABs są kompetentne do wykonywania pracy, jakiej podejmują się w zakresie 
posiadanej akredytacji. Wymaga się, aby ABs będące członkami IAF i akredytowane przez 
nie CABs prowadziły działalność zgodnie z właściwymi normami międzynarodowymi oraz 
mającymi zastosowanie dokumentami IAF w celu spójnego stosowania tych norm.  

Jednostki akredytujące będące sygnatariuszami Porozumienia o Wielostronnym Uznawaniu 
IAF (IAF MLA) są regularnie poddawane ocenie równorzędnej, prowadzonej przez 
wyznaczone zespoły, w celu zapewnienia zaufania do funkcjonowania ich programów 
akredytacji. Struktura i zakres IAF MLA są szczegółowo przedstawione w dokumencie IAF 
PR 4 – Structure of IAF MLA and Endorsed Normative Documents.  

Struktura IAF MLA ma pięć poziomów: Poziom 1 określa kryteria obowiązkowe ISO/IEC 
17011, które mają zastosowanie do wszystkich ABs. Połączenie działania (działań) Poziomu 
2 oraz odpowiedniego(-ich) dokumentu(-ów) normatywnego(-ych) Poziomu 3 jest określane 
jako główny zakres MLA, a połączenie dokumentów normatywnych Poziomu 4 (jeżeli ma to 
zastosowanie) i Poziomu 5 jest określane jako podzakres MLA. 

 Główny zakres MLA obejmuje działania, np. certyfikację wyrobów, oraz związane 
dokumenty obowiązkowe, np. ISO/IEC 17065. Atestacje wykonane przez CAB na 
poziomie głównego zakresu są uznawane jako równie wiarygodne.  

 Podzakres MLA obejmuje wymagania dotyczące oceny zgodności, np. ISO 9001 oraz 
specyficzne wymagania programu, jeżeli ma to zastosowanie, np. ISO TS 22003. 
Atestacje wykonane przez CAB na poziomie podzakresu są uznawane jako 
równoważne. 

IAF MLA daje zaufanie niezbędne dla akceptacji wyników oceny zgodności przez rynek. 
Atestacja wydana w zakresie IAF MLA przez jednostkę, która jest akredytowana przez AB 
będącą sygnatariuszem IAF MLA, może być uznawana na świecie, co ułatwia handel 
międzynarodowy. 

  

 
Wprowadzenie do tłumaczenia 
Oryginał publikacji: General Principles on the Use of the IAF MLA Mark; Issue 3  of 11 May 2016. 
Tłumaczenie: Polskie Centrum Akredytacji, 3.02.2017 r., www.pca.gov.pl  
Tekst tłumaczenia nie może być kopiowany w celu sprzedaży. Wersją oficjalną (rozstrzygającą) jest 
wersja w języku angielskim.  
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OGÓLNE ZASADY STOSOWANIA ZNAKU IAF MLA 
 

1. ZAKRES 

1.1 Niniejszy dokument przedstawia zasady stosowania Znaku IAF MLA przez 
sygnatariuszy IAF MLA oraz przez CABs1, które są akredytowane przez sygnatariuszy 
IAF MLA. 

1.2 Niniejsza procedura ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich członków IAF. 

2. DOKUMENTY POWOŁANE 

2.1 ISO/IEC 17011 Conformity assessment – General requirements for accreditation 
bodies accrediting conformity assessment bodies 

2.2 IAF/ILAC A5 IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements (Arrangements) 
Application of ISO/IEC 17011:2004 

2.3 IAF PR4 Structure of the IAF MLA and List of IAF Endorsed Normative Documents 

3. PRAWO AUTORSKIE I POŁĄCZONY ZNAK 

3.1 International Accreditation Forum, Inc. (IAF) jest właścicielem Znaku IAF MLA; IAF jest 
odpowiedzialne za ochronę Znaku IAF MLA na całym świecie. 

 
 ZNAK IAF MLA 

 

 
 
3.2 „Połączony znak” jest połączeniem Znaku IAF MLA oraz logo lub symbolu 

sygnatariusza IAF MLA. Przykłady: 
 

          lub          

                  
                                            
1 CAB – jednostka oceniająca zgodność, CABs – jednostki oceniające zgodność 
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Uwaga 1: Celem zamieszczenia przykładów „połączonego znaku” nie jest ograniczenie 
sposobów jego przedstawiania, lecz pokazanie w jaki sposób Znak IAF MLA ma być 
przedstawiany „w połączeniu” z logo lub symbolem Licencjobiorcy oraz w jaki sposób może 
być on umieszczony pod, lub w bliskim sąsiedztwie logo lub symbolu Licencjobiorcy, zgodnie 
z wymaganiami Licencjobiorcy. 

4. WARUNKI STOSOWANIA ZNAKU IAF MLA 

4.1 Postanowienia ogólne 

4.1.1 Prawo do stosowania Znaku IAF MLA jest niezbywalne w jakichkolwiek 
okolicznościach, z wyjątkiem gdy zgoda została udzielona przez sygnatariusza IAF 
MLA swoim akredytowanym CABs odnośnie stosowania połączonego znaku IAF MLA.  

4.1.2 IAF udziela licencji upoważniającej do stosowania Znaku IAF MLA sygnatariuszom IAF 
MLA. Zakres licencji będzie ograniczony do zakresu MLA, w którym członek IAF jest 
sygnatariuszem IAF MLA. Odpis Umowy Licencyjnej zamieszczony jest w Załączniku 
nr 1. Informacje dotyczące stosowania Znaku IAF MLA są podane w p. 4.2. 

4.1.3 Jednostka Akredytująca Licencjobiorca może udzielić sublicencji upoważniającej do 
stosowania Znaku IAF MLA tym CAB, które są akredytowane przez Licencjobiorcę. 
Zakres sublicencji będzie ograniczony do zakresu MLA, w którym Licencjobiorca jest 
sygnatariuszem IAF MLA oraz do zakresu akredytacji CAB. Odpis umowy 
sublicencyjnej zamieszczony jest w Załączniku nr 2. Informacje dotyczące stosowania 
Znaku IAF MLA są podane w p. 4.3. 

4.2 Stosowanie Znaku IAF MLA przez Licencjobiorcę 

4.2.1 Licencjobiorcy nie mogą stosować Znaku IAF MLA bez swojego logo. 

4.2.2 Licencjobiorcy mogą stosować Znak IAF MLA tylko w połączeniu z logo Licencjobiorcy 
jako połączony znak. Połączony znak może być stosowany tylko w odniesieniu do 
głównego zakresu i/lub podzakresu IAF MLA, w których Licencjobiorca jest 
sygnatariuszem IAF MLA. 

4.2.3 Połączony znak może być stosowany na certyfikatach akredytacji, nagłówkach pism, 
ofertach handlowych, reklamach lub stronach internetowych.  

4.3 Stosowanie połączonego znaku przez CABs akredytowane przez Jednostkę 
Akredytującą Licencjobiorcę 

4.3.1 CABs nie mogą stosować Znaku IAF MLA bez symbolu akredytacji. 

4.3.2 CABs mogą stosować Znak IAF MLA tylko w połączeniu z symbolem akredytacji 
Licencjobiorcy jako połączony znak. Połączony znak może być stosowany tylko 
w odniesieniu do działań, na które CAB ma akredytację Licencjobiorcy oraz objętych 
zakresem głównym Licencjobiorcy. 

4.3.3 Połączony znak może być stosowany przez CABs tylko na akredytowanych 
certyfikatach, których zakres objęty jest podzakresem IAF MLA. 
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4.3.4 Połączony znak może być stosowany przez CABs w nagłówkach pism, ofertach 
handlowych, reklamach lub stronach internetowych, jeżeli CAB jest akredytowana 
w zakresie głównym lub podzakresie.  

4.3.5 CAB nie powinna zezwalać swoim klientom na stosowanie połączonego znaku. 

4.3.6 Licencjobiorca, w umowie zawartej z akredytowaną CAB, może podać dodatkowe 
warunki, które uznaje za konieczne, w celu ochrony Znaku IAF MLA. 

 

Koniec Dokumentu IAF dotyczącego ogólnych zasad stosowania Znaku IAF MLA 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

UMOWA DOTYCZĄCA STOSOWANIA 
ZNAKU IAF MLA 

ZAWARTA POMIĘDZY 
IAF INC. 

A 
CZŁONKIEM POROZUMIENIA O WIELOSTRONNYM  

UZNAWANIU IAF (IAF MLA) 

1. International Accreditation Forum Inc. („IAF”) jest właścicielem znaku towarowego 
określanego jako Znak Porozumienia o Wielostronnym Uznawaniu IAF lub Znak IAF MLA. 
2. (pełna nazwa Członka IAF MLA, tj. „Wnioskodawcy”), jako wnioskujący licencjobiorca 
(zwany dalej „Licencjobiorcą”), z siedzibą w (pełny adres pocztowy siedziby głównej lub 
miejsca działalności), składa wniosek o udzielenie licencji na stosowanie Znaku IAF MLA, 
pod warunkiem utrzymywania członkostwa w IAF MLA oraz członkostwa w IAF, a także 
przestrzegania niżej podanych warunków i ograniczeń. 

Uwaga: Logo IAF nie może być stosowane bez pozwolenia przez któregokolwiek członka 
IAF lub akredytowaną CAB w jakiejkolwiek dokumentacji i bez względu na okoliczności. Logo 
IAF są stosowane tylko przez Zarząd oraz Sekretariat IAF w celu oznaczenia oficjalnych 
dokumentów IAF. 

3. IAF udziela Wnioskodawcy licencji na stosowanie Znaku IAF MLA z dniem zawarcia 
niniejszej Umowy, pod warunkiem przestrzegania niżej podanych warunków i ograniczeń: 

(a) Licencjobiorca stosuje Znak IAF MLA wyłącznie w taki sposób jaki został 
podany w aktualnej wersji IAF MLA 2 Ogólne zasady stosowania Znaku IAF MLA 
oraz zgodnie z zakresem IAF MLA, w którym Licencjobiorca jest sygnatariuszem; 
(b) Znak IAF MLA jest powielany z wykorzystaniem autoryzowanej kopii 
otrzymanej z IAF oraz przedrukowywany zgodnie z poniższymi specyfikacjami: 

i) w wersji czarno-białej lub kolorowej stosując Pantone 2747 
(ciemnoniebieski) i Pantone 299 (jasnoniebieski), 

ii) na wyraźnie kontrastującym tle, 

iii) w rozmiarze, w którym wszystkie słowa Znaku IAF MLA są łatwe do 
rozróżnienia; a szerokość Znaku IAF MLA jest nie mniejsza niż 20 milimetrów 
w wydruku i 75 pikseli dla elektronicznej wersji. 

(c) Proponowane dozwolone stosowanie nie jest wyłączne; 

(d) Prawo do stosowania Znaku IAF MLA przez Licencjobiorcę jest niezbywalne, 
i podlega postanowieniom związanym ze stosowaniem Znaku IAF MLA 
dopuszczonym niniejszą Umową Licencyjną; 

(e) Licencjobiorca może stosować Znak IAF MLA na swoich certyfikatach 
i papierze firmowym. 
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Uwaga: Przedstawienie „połączonego znaku” podane w IAF MLA 2, które pokazuje 
Znak IAF MLA z logo lub symbolem obok siebie, jest tylko przykładem i nie precyzuje 
zasady, według której znaki te mają być umieszczane na certyfikatach. Celem było 
pokazanie, że Znak IAF MLA powinien być stosowany „w połączeniu” z logo lub 
symbolem Licencjobiorcy oraz że może być on umieszczany pod nimi lub w innym 
miejscu na certyfikacie, zgodnie z potrzebą Licencjobiorcy. 

(f) Licencjobiorca nie stosuje Znaku IAF MLA w jakiejkolwiek innej dokumentacji, 
chyba że: 

i) nazwa lub logo Licencjobiorcy znajduje się na tym samym arkuszu 
papieru i oba mają w przybliżeniu podobny rozmiar, 
ii) jest wyraźnie zaznaczone, że Licencjobiorca jest Członkiem IAF MLA, 
oraz 

iii) dokumentacja jest związana wyłącznie z działaniami akredytacyjnymi 
Licencjobiorcy; 

Uwaga: Dokumentacja może mieć dowolny format lub znajdować się na dowolnym 
nośniku. 

(g) Licencjobiorca zobowiązuje się do stosowania Znaku IAF MLA zgodnie 
z instrukcjami, warunkami, normami dot. jakości oraz specyfikacjami dotyczącymi 
Znaku IAF MLA przekazanymi w dowolnym czasie oraz okresowo przez IAF. 

(h) Licencjobiorca dostarcza IAF swoje wzory zastosowania Znaku IAF MLA; 
Licencjobiorca przedstawia je podczas ewaluacji równorzędnej Licencjobiorcy 
prowadzonej przez IAF lub w innym terminie, na wniosek IAF; 

(i) Jednostka Akredytująca Licencjobiorca może udzielić pisemnego 
upoważnienia akredytowanej jednostce oceniającej zgodność (CAB) do stosowania 
Znaku IAF MLA, tylko w połączeniu z symbolem akredytacji Licencjobiorcy pod 
warunkiem, że akredytowana CAB zawarła pisemną umowę z Licencjobiorcą, 
zgodnie z niniejszą Umową i warunkami ustanowionymi na piśmie przez 
Licencjobiorcę, dotyczącymi stosowania jego symbolu; 

(j) Licencjobiorca wyraża zgodę na monitorowanie i podejmowanie odpowiednich 
działań, w celu nadzorowania stosowania Znaku IAF MLA zarówno przez siebie jak 
i akredytowane CAB, w tym wycofanie uprawnień do stosowania Znaku IAF MLA 
w przypadku jego niewłaściwego użycia, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, 
oraz zapobiegania niewłaściwego powoływania się lub wprowadzającego w błąd 
zastosowania. 
(k) IAF zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag i cofnięcia pozwolenia na 
stosowanie Znaku IAF MLA przez licencjonowanego Członka IAF MLA i/lub 
akredytowaną CAB; 
(l) Licencjobiorca potwierdza i przyjmuje, że nie ma on prawa własności, tytułu 
lub udziału w Znaku IAF MLA; 

(m) Licencjobiorca zgadza się w pełni współpracować w dobrej wierze z IAF, 
w celu zabezpieczenia lub ochrony prawa IAF do Znaku IAF MLA; 
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(n) Ponadto Licencjobiorca potwierdza, że nie będzie podważał, w sposób 
bezpośredni lub pośredni, prawa, tytułu lub udziału IAF w odniesieniu do Znaku IAF 
MLA. 

4. Umowa dotycząca stosowania Znaku IAF MLA może być rozwiązana w następujący 
sposób: 

(a) w dowolnym momencie za zgodą obu stron; 

(b) przez IAF, w dowolnym momencie, w przypadku, gdy warunki niniejszej 
Umowy nie zostały spełnione; 

(c) przez IAF, w przypadku, gdy Licencjobiorca przestaje być Członkiem IAF 
MLA; 
(d) przez IAF, z powiadomieniem Licencjobiorcy we właściwym trybie; lub  

(e) przez Licencjobiorcę, z powiadomieniem IAF we właściwym trybie. 

5. Licencjobiorca zabezpiecza i zrekompensuje straty IAF, jej dyrektorów, urzędników, 
pracowników i upoważnionych przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami, 
zobowiązaniami finansowymi, żądaniami, postępowaniami, podstawami powództwa, 
kosztami i wydatkami (łącznie z poniesionymi opłatami sądowymi), wynikającymi 
z naruszenia lub niewypełnienia obowiązków przez Licencjobiorcę, zgodnie z niniejszą 
Umową. 

 

Koniec Umowy dotyczącej stosowania Znaku IAF MLA zawartej pomiędzy IAF Inc. oraz 
Członkiem IAF MLA. 
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Podpisano w imieniu      ……………………………………………………………………… 

    (NAZWA LICENCJOBIORCY) 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
(Podpis) 
 
(Nazwa sygnatariusza) 
 
(Tytuł/stanowisko) 
 
Data 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
(Podpis) 
 
Przewodniczący IAF 
 
Data 
 
 
 
Licencja na stosowanie Znaku IAF MLA 

Licencja na stosowanie Znaku IAF MLA w uznanych zakresach głównych i podzakresach 
IAF MLA opublikowanych i aktualizowanych na stronie internetowej IAF: IAF Members and 
Signatories, www.iaf.nu. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

UMOWA DOTYCZĄCA STOSOWANIA ZNAKU IAF MLA 
ZAWARTA POMIĘDZY  

LICENCJONOWANĄ JEDNOSTKĄ AKREDYTUJĄCĄ  
BĘDĄCĄ CZŁONKIEM IAF MLA 

A 
AKREDYTOWANĄ JEDNOSTKĄ OCENIAJĄCĄ ZGODNOŚĆ (CAB) 

 

1. International Accreditation Forum Inc. („IAF”) jest właścicielem znaku towarowego 
określanego jako Znak Porozumienia o Wielostronnym Uznawaniu IAF lub Znak IAF MLA. 

2. Polskie Centrum Akredytacji (PCA) z siedzibą pod adresem ul. Szczotkarska 42, 
01-382 Warszawa posiada niewyłączną i niezbywalną licencję na stosowanie Znaku IAF 
MLA pod warunkiem utrzymywania swojego członkostwa w  IAF MLA oraz członkostwa jako 
Jednostka Akredytująca (AB) w IAF, a także przestrzegania warunków i ograniczeń 
określonych w umowie zawartej z członkiem IAF MLA.   

Uwaga: Logo IAF nie może być stosowane bez zezwolenia przez któregokolwiek członka IAF 
ani przez akredytowaną jednostkę CAB w jakiejkolwiek dokumentacji i bez względu na 
okoliczności. Logo IAF jest przeznaczone wyłącznie do użytku Zarządu oraz Sekretariatu IAF 
w celu oznaczenia oficjalnych dokumentów IAF. 

3. (Pełna nazwa firmowa akredytowanej jednostki oceniającej zgodność – jednostki 
CAB), z siedzibą pod adresem (pełny adres pocztowy siedziby głównej lub miejsca 
działalności), składa wniosek o udzielenie zezwolenia na stosowanie Znaku IAF MLA 
wyłącznie w połączeniu z symbolem akredytacji licencjonowanego członka IAF MLA na 
warunkach określonych poniżej. 

4. Z dniem zawarcia niniejszej Umowy Polskie Centrum Akredytacji  udziela 
(akredytowanej jednostce oceniającej zgodność, „jednostce CAB”) zezwolenia 
na stosowanie Znaku IAF MLA w głównych zakresach i podzakresach IAF MLA, w których 
dana jednostka CAB posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, pod warunkiem 
przestrzegania poniższych warunków i ograniczeń: 

(a) Akredytowana jednostka CAB stosuje Znak IAF MLA w połączeniu ze swoim 
symbolem akredytacji w sposób określony w IAF ML 2 Ogólne zasady stosowania 
Znaku IAF MLA [IAF ML 2 General Principles on Use of the IAF MLA Mark] oraz 
zgodnie z głównymi zakresami i podzakresami IAF MLA, w ramach których 
licencjonowany członek IAF MLA jest sygnatariuszem oraz dla których jednostka 
CAB posiada akredytację; 

(b) Znak IAF MLA jest powielany z wykorzystaniem autoryzowanej kopii 
otrzymanej od licencjonowanego członka IAF MLA oraz przedrukowywany zgodnie z 
poniższymi specyfikacjami: 

i) w wersji czarno-białej lub kolorowej stosując Pantone 2747 
(ciemnoniebieski) i Pantone 299 (jasnoniebieski), 
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ii) na wyraźnie kontrastującym tle, 

iii) w rozmiarze, w którym wszystkie słowa Znaku IAF MLA są łatwe do 
rozróżnienia, a szerokość Znaku IAF MLA jest nie mniejsza niż 20 milimetrów 
w wydruku i 75 pikseli w wersji elektronicznej. 

(c) Proponowane dozwolone stosowanie nie ma charakteru wyłącznego; 

(d) Prawo udzielone akredytowanej jednostce CAB do stosowania wyżej 
wskazanego Znaku IAF MLA jest nieprzenoszalne; 
(e) Akredytowana jednostka CAB nie stosuje Znaku IAF MLA w żadnej 
dokumentacji, chyba że symbol akredytacji licencjonowanego członka IAF MLA oraz 
nazwa lub logo akredytowanej jednostki CAB znajdują się na tej samej widocznej 
stronie i wszystkie [powyższe oznaczenia] są przybliżonej wielkości; 

Uwaga: Dokumentacja może mieć dowolny format lub znajdować się na  dowolnym 
nośniku. 
(f) Akredytowana jednostka CAB stosuje Znak IAF MLA w ścisłej zgodności 
z instrukcjami, warunkami, normami dotyczącymi jakości oraz specyfikacjami 
dotyczącymi Znaku IAF MLA przekazanymi przez licencjonowanego członka IAF MLA 
lub IAF w dowolnym czasie oraz okresowo; 
(g) Na wniosek licencjonowanego członka IAF MLA lub IAF akredytowana 
jednostka CAB dostarcza do licencjonowanego członka IAF MLA lub do IAF wzory 
zastosowania przez siebie Znaku IAF MLA; 
(h) Akredytowana jednostka CAB nie zezwala organizacjom, które uzyskały jej 
certyfikat, na stosowanie Znaku IAF MLA; 

(i) Akredytowana jednostka CAB monitoruje i podejmuje odpowiednie działania 
w celu nadzorowania stosowania przez siebie Znaku IAF MLA oraz zapobiegania 
niewłaściwemu powoływaniu się na Znak IAF MLA lub wprowadzającemu w błąd 
stosowaniu Znaku IAF MLA przez nią samą lub organizacje, które uzyskały jej 
certyfikat; 
(j) Akredytowana jednostka CAB potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że nie 
ma ona prawa własności, tytułu lub udziału w Znaku IAF MLA; 

(k) Akredytowana jednostka CAB zgadza się w pełni współpracować w dobrej 
wierze z licencjonowanym członkiem IAF MLA oraz/lub IAF w celu zabezpieczenia 
lub ochrony prawa IAF do Znaku IAF MLA;  

(l) Ponadto akredytowana jednostka CAB potwierdza, że nie będzie podważać – 
ani w sposób bezpośredni, ani pośredni – prawa własności, tytułu lub udziału IAF w 
odniesieniu do Znaku IAF MLA. 

5. Umowa dotycząca stosowania Znaku IAF MLA może być rozwiązana w następujący 
sposób: 

(a) w dowolnym momencie za zgodą stron; 

(b) przez licencjonowanego członka IAF MLA w dowolnym momencie 
w przypadku, gdy warunki niniejszej Umowy nie zostały spełnione; 



IAF ML 2:2016 International Accreditation Forum, Inc.  

Wydanie 3  Ogólne zasady stosowania Znaku IAF MLA  Strona 13 z 14 
 
 

 

Data wyd.: 11 maja 2016 r. Data wejścia w życie: 11 maja 2016 r. IAF-ML2-2016 Wydanie 3 
    

© Prawo autorskie International Accreditation Forum, Inc. 2016 

(c) przez licencjonowanego członka IAF MLA w trybie natychmiastowym 
w przypadku cofnięcia akredytacji udzielonej akredytowanej jednostce CAB; 

(d) w trybie natychmiastowym w przypadku ustania członkostwa 
licencjonowanego członka IAF MLA w IAF MLA lub w IAF; 

(e) w trybie natychmiastowym w przypadku rozwiązania Umowy dotyczącej 
stosowania Znaku IAF MLA zawartej pomiędzy IAF a licencjonowanym członkiem IAF 
MLA; 
(f) przez licencjonowanego członka IAF MLA z powiadomieniem  akredytowanej 
jednostki CAB we właściwym trybie; lub  

(g) przez IAF, z powiadomieniem  akredytowanej jednostki CAB we właściwym 
trybie. 

 
6.  Akredytowana jednostka CAB zabezpiecza i zrekompensuje straty IAF, jej członków 
zarządu, członków kierownictwa, pracowników i upoważnionych przedstawicieli, w tym 
licencjonowanego członka IAF MLA, na wypadek lub w przypadku jakichkolwiek roszczeń, 
zobowiązań finansowych, żądań, postępowań, podstaw do wytoczenia powództwa, kosztów i 
wydatków (łącznie z poniesionymi opłatami obsługi prawnej) wynikających z naruszenia 
niniejszej Umowy lub niewykonania obowiązków w niej określonych przez akredytowaną 
jednostkę CAB. 
 
 
Koniec Umowy dotyczącej stosowania Znaku IAF MLA zawartej pomiędzy Licencjonowanym 
Członkiem IAF MLA a Akredytowaną Jednostką Oceniającą Zgodność. 
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Podpisano w imieniu       ……………………………………………………                                                                               
             NAZWA AKREDYTOWANEJ JEDNOSTKI CAB 
 
 
 
(Podpis)                 …………………………… 
 
(Imię i nazwisko podpisującego) ……………………………                                                                                                  
 
(Tytuł/stanowisko)           ……………………………                                                                                                   
 
Data                            …………………………… 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Podpisano w imieniu   Polskie Centrum Akredytacji 
 
 
 
 
((Podpis)                      …………………………… 
 
(Imię i nazwisko podpisującego)   ……………………………                                                                                                  
 
(Tytuł/stanowisko)             Dyrektor  
 
Data                          …………………………… 
 
 
Udzielono licencji na stosowanie Znaku IAF MLA łącznie z symbolem akredytacji 
Licencjonowanego Członka IAF MLA w zakresach głównych i podzakresach IAF MLA, dla 
których jednostka CAB uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. 
 

 
 

 


