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RINA Services zawsze brała pod uwagę otrzymane reklamacje, które uważa za motywację chęci 

polepszenia świadczonych usług. 

 

Niniejszy dokument opisuje procedurę, zgodnie z którą osoby trzecie i zainteresowane podmioty mogą 

skierować do Rina Services reklamację odnośnie jej działalności, uwagę odnośnie organizacji certyfikowanej 
przez RINA Services, lub odwołanie do decyzji wydanej przez RINA Services. 

 

Reklamacje i uwagi dotyczące działalności RINA Services mogą zostać skierowane w formie pisemnej do 

najbliższego biura RINA Services, lub mogą być przekazane ustnie do tego biura1. 

 

Odwołania mogą być skierowane do RINA Services listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

 

Reklamacja, uwaga lub odwołanie muszą zawierać dane identyfikacyjne działalności RINA Services, 
przeciwko której są skierowane, dane certyfikowanej jednostki oraz dane certyfikowanego 
produktu/certyfikowanej usługi do którego/której odnosi się dana uwaga oraz dane identyfikacyjne kierującego 
w celu umożliwienia nam skontaktowania i przekazania na bieżąco informacji co do podejmowanych środków w 
wyniku otrzymanej reklamacji i/lub uwagi wraz z jasnym opisem reklamacji lub odwołania, obiektywnymi 
dowodami podtrzymującymi każdy z elementów lub aspektów reklamacji lub uwagi jak również nazwisko i dane 
kontaktowe nadawcy. 

 

W terminie dwóch tygodni od przekazania reklamacji, uwagi lub odwołania otrzymacie Państwo 

informację dotyczącą środków podjętych przeciwko danej jednostce. 

W chwili otrzymania reklamacji, uwagi lub odwołania RINA Services rozpocznie dochodzenie w sprawie, 

na zakończenie którego otrzymacie Państwo informację dotyczącą wyników dochodzenia oraz środków 

podjętych przez RINA Services. 

 

Odpowiedź RINA na reklamacje i odwołania zostanie sporządzony w języku, w którym jest sporządzone 

streszczenie raportu dot. certyfikacji, dostępnego dla publiczności, lub w języku, w którym jest sporządzona 
reklamacja. 

 

RINA będzie na bieżąco informować o postępach w procesie analizy reklamacji/odwołania, badając zarzuty 
i podając wszystkie zaproponowane środki jako odpowiedź na reklamację lub odwołanie, w terminie trzech 
miesięcy od otrzymania reklamacji lub odwołania. 

W przypadku kiedy reklamacja nie zostanie rozwiązana całkowicie zgodnie z własnymi procedurami 

RINA Services, możecie Państwo skorzystać z procesu rozwiązania sporów w FSC. 
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1 W celu zidentyfikowania najbliższego biura i jego adresu, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, 

zakładka “find us”, adres strony web (http://www.rina.org/en/contacts). 


