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1 ZAKRES 

Dokument niniejszy określa ogólne warunki umowy dotyczące certyfikacji systemów, produktów, 
personelu i działań kontrolnych, które obejmują inspekcje technologii środowiskowych zgodnie z ETV 
(Weryfikacja technologii środowiskowych UE) oraz walidacja i weryfikacja deklaracji GHG w ramach 
programu, w którym uczestniczy RINA, na przykład: 
-    Walidacja i weryfikacja / certyfikacja działań w ramach mechanizmu czystego rozwoju, 
-    Weryfikacja raportów emisji EU-ETS przed ich przekazaniem właściwym organom zgodnie z   
      dyrektywą EU ETS 2003/87 / WE oraz wytycznymi dotyczącymi monitorowania i  
      sprawozdawczości, 
-    Walidacja i weryfikacja / certyfikacja dobrowolnych oświadczeń dotyczących gazów   
      cieplarnianych oraz weryfikacja inicjatyw mających na celu poprawę zarządzania gazami   
      cieplarnianymi, 
-    Walidacja i weryfikacja / certyfikacja projektów redukcji emisji gazów cieplarnianych dla   
      wydania certyfikatu VER – Weryfikacja Redukcji Emisji Gazów 
-     Ocena planu monitorowania i weryfikacja raportu emisji gazów zgodnie z rozporządzeniem (UE)   
      2015/757. 
 
2 DEFINICJE 
 
CDM: Mechanizm czystego rozwoju; mechanizm na podstawie protokołu z Kioto, za pośrednictwem 
którego kraje rozwinięte mogą finansować projekty redukcji lub usuwania emisji gazów 
cieplarnianych w krajach rozwijających się i otrzymywać kredyty (jednostka poświadczonej redukcji 
emisji (Certified Emission Reduction – CER0, jednostka protokołu z Kioto równa 1 tonie metrycznej 
CO2), które można wykorzystać w celu zapewnienia zgodności z wyznaczonymi celami. 
CDM M&P: zasady i procedury dotyczące mechanizmu czystego rozwoju. 
Certyfikat: dokument wydany przez RINA po pomyślnym wyniku działań kontrolnych, który może 
również otrzymać inną nazwę, np. „Oświadczenie”, „deklaracja” itp. Certyfikat zgodności i 
certyfikacja: pozytywny audyt zgodności systemu / produktu / personelu ze standardowym 
dokumentem referencyjnym, który umożliwia wydanie „certyfikatu” zgodnie z powyższym 
znaczeniem terminu, który został przeprowadzony przez RINA. 
Oświadczenie o walidacji i / lub weryfikacji: formalne pisemne oświadczenie dla zamierzonego 
użytkownika, które zapewnia wiarygodność oświadczeń w weryfikatorze GHG. 
Standardowy dokument referencyjny: dokument (lub zestaw dokumentów) wskazujący zasady, 
dyrektywy lub cechy charakterystyczne dotyczące określonych działań lub ich wyników, w 
odniesieniu do których RINA przeprowadza oceny zgodności. 
ETV: Weryfikacja technologii środowiskowych 
Grupa RINA: grupa spółek bezpośrednio lub pośrednio należących do spółki macierzystej RINA S.p.A. 
Organizacja: klient, podmiot określony umową z RINA, do którego odnoszą się te warunki. 
Program emisji gazów cieplarnianych (GHG): dobrowolny lub obowiązkowy system 
międzynarodowy, krajowy lub niższego rzędu, akredytowany lub niezależny system, który rejestruje, 
rozlicza lub zarządza emisjami gazów cieplarnianych, ich usuwaniem, redukcją lub ulepszeniami 
związanymi z ich usuwaniem poza organizację lub projekt GHG. 
RINA: RINA Services S.p.A.: firma, która oferuje usługi głównie w zakresie klasyfikacji statków, 
certyfikacji, testowania i kontroli. 
Jednostka akredytująca: jest to jedyna w danym państwie członkowskim jednostka, udzielająca 
akredytacji na podstawie upoważnienia udzielonego jej przez państwo.  
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Jednostka notyfikowana: jest to jednostka wyznaczona do oceny zgodności zgodnie ze standardem 
odniesienia zgłoszona przez państwo członkowskie.  
Działania akredytacyjne: działania krajowej jednostki akredytującej odnoszące się do kompetencji 
organizacji działających w obszarze oceny zgodności wykonywania określonych zadań, spełniających 
kryteria określone w normach oraz wszelkie dodatkowe wymagania, w tym te określone w 
odpowiednich programach sektorowych. 
System / produkt / personel: system, produkt lub personel podlegający ocenie RINA, jak określono w 
dokumentach umowy. Przepisy zawarte w dokumencie, które mają zastosowanie tylko do ocen 
systemu lub ocen produktu, są wyraźnie wskazane. 
Walidacja: systematyczny, niezależny i udokumentowany proces oceny oświadczenia GHG 
związanego z planem projektu GHG pod kątem uzgodnionych kryteriów walidacji. 
Weryfikacja: systematyczny, niezależny i udokumentowany proces oceny oświadczenia GHG w 
odniesieniu do uzgodnionych kryteriów weryfikacji. 
UNFCCC: Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. 
Inspekcja: badanie produktu, procesu, usługi, instalacji lub jej projektu oraz określenie ich zgodności 
ze szczegółowymi wymaganiami lub na podstawie profesjonalnego osądu, z wymaganiami ogólnymi. 
 
3 CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI 
 
3.1 Umowa wymaga od RINA przeprowadzenia oceny zgodności systemu / produktu / personelu /  
emisji gazów cieplarnianych (GHG) ze standardowym dokumentem odniesienia oraz w przypadku 
pozytywnego wyniku, wydania stosownego certyfikatu zgodności i końcowego oświadczenia walidacji 
i / lub oświadczenia weryfikacyjnego, to znaczy przeprowadzenia czynności kontrolnej z wydaniem 
końcowego raportu z inspekcji. RINA nie daje żadnej gwarancji co do pomyślnego wyniku weryfikacji 
zgodności, wydania certyfikatu / oświadczenia z weryfikacji lub końcowego raportu z kontroli. 
3.2 Umowa nie zezwala RINA na świadczenie działań doradczych dotyczących wdrożenia i / lub 
utrzymania wymagań organizacji, które dotyczą systemu / produktu / personelu / gazów 
cieplarnianych (GHG) podlegających ocenie zgodności. 
3.3 Organizacja uznaje, że potencjalny konflikt interesów może uniemożliwić RINA świadczenie usług, 
dlatego należy obowiązkowo podać RINA nazwę firmy konsultingowej, nazwiska wszystkich 
uczestników projektu (w celu walidacji i weryfikacji / certyfikacji projektu CDM) oraz nazwiska osób, 
wykonujących zadania. Ponadto organizacja zobowiązuje się poinformować RINA o wszelkich 
zmianach dotyczących tych zagadnień. 
3.4 Organizacja uznaje ponadto, że potencjalny konflikt interesów może powstać również po 
zawarciu umowy oraz do czasu jej rozwiązania. W takim przypadku RINA ma prawo do rozwiązania 
umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez uszczerbku dla swego prawa do otrzymania należności za 
usługi wykonane do czasu rozwiązania umowy. 
 
4 PRZEDMIOT OCENY I STANDARD ODNIESIENIA  
 
4.1 Tylko oświadczenie dotyczące systemu / produktu / personelu / gazów cieplarnianych (GHG) 
określone w umowie (model oferty) podlega ocenie w celu wydania certyfikatu / końcowego 
oświadczenia / raportu z kontroli. 
4.2 Ponieważ certyfikat zgodności systemu firmy nie obejmuje wytwarzanych towarów lub usług 
świadczonych przez organizację, nie można go zatem stosować razem z 
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nimi lub w taki sposób, by osoby trzecie miały przekonanie, że podlegają certyfikacji. 
4.3 Ocena zgodności zostanie przeprowadzona przez RINA zgodnie ze standardowym dokumentem 
odniesienia wyraźnie wskazanym przez organizację we wniosku certyfikacyjnym. RINA może działać w 
tej dziedzinie zarówno jako jednostka akredytowana, jak i jako jednostka nieakredytowana (chyba że 
organizacja wyrazi przeciwne żądanie, które zostanie przekazane w formie pisemnej). Jeżeli RINA 
uzyska akredytację po wydaniu certyfikatu, certyfikat może zostać ponownie wydany w odniesieniu 
do faktu uzyskania akredytacji. 
4.4 O ile nie ma innych wymagań w standardowym dokumencie odniesienia, RINA przeprowadzi 
kontrole oceny zgodności systemu / produktu / personelu / emisji gazów cieplarnianych (GHG) za 
pomocą audytów przeprowadzonych przy użyciu metody pobierania próbek. Wydanie certyfikatu nie 
musi zatem obejmować oceny każdego pojedynczego elementu systemu, produktu lub każdej 
czynności wykonywanej przez pracownika. 
 
5 PRAWNIE WIĄŻĄCE WYMAGANIA SYSTEMOWE / PRODUKTU / PERSONELU I 

OGRANICZENIA KONTROLI PRAWNEJ 
5.1 Przez cały okres ważności certyfikatu / oświadczenia organizacja zobowiązuje się do 
przestrzegania wszystkich prawnie wiążących wymagań tj. międzynarodowe, krajowe lub lokalne 
przepisy ustawowe, wykonawcze itp., mające zastosowanie do produktów, usług, personelu lub 
oświadczeń emisji gazów cieplarnianych (GHG). Certyfikat / walidacja i weryfikacja dotyczą tylko 
zgodności systemu / produktu / personelu / emisji gazów cieplarnianych (GHG) ze standardowym 
dokumentem odniesienia, a zatem nie wymaga od RINA wydania deklaracji / certyfikatu lub 
weryfikacji przestrzegania przez organizację powyższych wymagań. W związku z tym organizacja 
ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność z prawem, a RINA zrzeka się wszelkiej związanej z 
tym odpowiedzialności lub gwarancji. 
 
6 DOSTĘP DO INFORMACJI 
 
6.1 Organizacja zapewni RINA niezbędną pomoc, aby umożliwić jej przeprowadzenie oceny 
zgodności, w tym dostarczenie dokumentacji dotyczącej systemu / produktu / personelu 
/oświadczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG), dla których wymagana jest certyfikacja / walidacja 
oraz weryfikacja / kontrola oraz wszelkie odnośne zapisy. 
Organizacja ma również umożliwić bezpieczny dostęp do wszystkich obszarów, w których 
wykonywane są działania związane z przedmiotem certyfikatu / oświadczenia / kontroli. 
6.2 Wszystkie czynności (dokumenty, listy, komunikaty itp.) odnoszące się do systemu/ produktu / 
personelu / oświadczeń emisji gazów cieplarnianych (GHG) certyfikacji / kontroli / walidacji / 
weryfikacji należy traktować jako poufne. 
Dostęp do i konsultacje dotyczące dokumentów związanych z certyfikacją / inspekcją / walidacją oraz 
oświadczenia są zastrzeżone dla celów związanych z procesem certyfikacji / walidacji i weryfikacji 
danej organizacji. 
6.3 Jeśli jakieś informacje dotyczące organizacji zostaną ujawnione ze względu na obowiązek prawny, 
RINA poinformuje o tym organizację. 
6.4 RINA nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z dostarczenia fałszywych, 
wprowadzających w błąd lub niekompletnie udokumentowanych informacji lub dokumentów, jak 
również z powodu działań lub zaniechań innych osób. RINA nie może zagwarantować dokładności ani 
poprawności informacji stron trzecich angażowanych do wykonania usługi. 
6.5 Jednostka akredytująca może wymagać obecności obserwatorów w celu ustalenia czy metody 
oceny stosowane przez RINA są zgodne ze standardowym dokumentem odniesienia. Udział 
obserwatorów jest wcześniej uzgodniony pomiędzy RINA i organizacją. Jeżeli organizacja nie zgadza 
się na udział obserwatorów, udzielenie certyfikatu ani oświadczenia nie jest możliwe. 
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7  OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH 
 
7.1 Organizacja zobowiązuje się do: 
-   niezwłocznego poinformowania RINA o nieprawidłowościach ujawnionych przez organy    
    kontrolne, a także o zawieszeniach lub cofnięciach zezwoleń, koncesji itp. związanych z  
    przedmiotem certyfikatu / oświadczenia; 
-   niezwłocznego poinformowania RINA o toczących się postępowaniach sądowych   
    dotyczących przedmiotu certyfikatu / oświadczenia, z wyjątkiem przypadków, które są poufne z   
    mocy prawa;  
-   w przypadku certyfikatów / oświadczeń dotyczących wymagań środowiskowych należy   
     niezwłocznie poinformować RINA o incydentach środowiskowych o długoterminowym   
    oddziaływaniu i / lub wymagających odpowiedzi od organizacji zewnętrznych i / lub wymagających   
    komunikacji z organami publicznymi; 
-   w przypadku certyfikatów / oświadczeń dotyczących wymagań w zakresie zdrowia i  
    bezpieczeństwa należy niezwłocznie poinformować RINA na piśmie o wszelkich poważnych  
    incydentach lub spostrzeżeniach / uwagach / skargach otrzymanych od organów odpowiedzialnych  
    za kontrolę miejsc pracy; 
-   informowania RINA o postępach w powyższych postępowaniach. 
7.2 W związku z powyższym RINA może przeprowadzać nadzwyczajne audyty / inspekcje i, jeśli to 
konieczne, podejmować środki w celu zawieszenia / wycofania certyfikatu / oświadczenia lub innych 
działań zgodnych z obowiązującą normą, w zależności od wagi i wpływu danego zdarzenia. 
 
8  OBOWIĄZEK UTRZYMANIA WYMAGAŃ CO DO SYSTEMU, PRODUKTU I PERSONELU   
                   ORAZ ICH MODYFIKACJI 
a. (certyfikacja systemu) 
8.a.1 Certyfikat systemu zostanie wydany po okresowych przeglądach (inne okazjonalne przeglądy 
mogą być przeprowadzane, gdy RINA uzna to za konieczne i bez uprzedniego powiadomienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami). RINA nie sprawdza stale organizacji, w związku z czym certyfikat nie 
gwarantuje, że organizacja utrzymuje niezbędne wymagania, na podstawie których certyfikat został 
wydany. Certyfikowana organizacja zobowiązuje się do utrzymania swojej struktury i systemu 
zgodnie z wymaganiami standardowego dokumentu odniesienia przez cały okres obowiązywania 
certyfikatu. Ponadto zobowiązuje się do prowadzenia rejestrów wszelkich skarg związanych z 
utrzymaniem zgodności i podjętych działań naprawczych, oraz że udostępni je RINA. 
8.a.2 Jeżeli wystąpią lub są przewidywane zmiany wpływające na ważność certyfikatu (np.: zmiany 
we wniosku o certyfikację, przerwanie działalności itp.), organizacja powinna z wyprzedzeniem 
powiadomić o tym RINA na piśmie. RINA zdecyduje o akceptacji zmiany lub zażąda przeprowadzenia 
nadzwyczajnej / uzupełniającej oceny.  
8.a.3 Jeżeli certyfikowana organizacja chce zmodyfikować zakres certyfikatu, powinna złożyć pisemny 
wniosek do RINA, która zadecyduje, czy wymagany jest nowy przegląd dokumentów czy audyt. 
8.a.4 Jeżeli po przekazaniu informacji o zmianach, o których mowa w pkt. 8.2, RINA zażąda 
przeprowadzenia nadzwyczajnych / uzupełniających audytów, organizacja może odstąpić od 
certyfikacji, a w konsekwencji umowy, wysyłając pisemne powiadomienie do RINA w ciągu 30 dni od 
przedstawienia takiego żądania. 
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b. (certyfikacja produktu, procesu i usługi) 
8.b.1 Certyfikat produktu, procesu i usługi zostanie wydany po okresowych kontrolach (inne 
okazjonalne kontrole mogą być przeprowadzane, gdy RINA uzna to za konieczne i bez uprzedniego 
powiadomienia zgodnie z obowiązującymi przepisami). RINA nie sprawdza bez przerwy organizacji, w 
związku z czym certyfikat nie gwarantuje, że organizacja utrzymuje niezbędne wymagania, na 
podstawie których certyfikat został wydany. 
Certyfikowana organizacja zobowiązuje się do utrzymania swoich produktów, procesów i usług 
zgodnie z wymaganiami standardowego dokumentu odniesienia przez cały okres obowiązywania 
certyfikatu. Ponadto zobowiązuje się do prowadzenia rejestru skarg i podjętych działań naprawczych, 
a także incydentów i / lub potencjalnych incydentów w związku z oceną zgodności produktu i 
powiązanych działań następczych. Powyższe informacje należy udostępnić RINA. 
8.b.2 Jeśli jakiekolwiek zmiany wpływające na ważność certyfikatu (np.: zmiany w stanie prawnym 
organizacji lub nazwie korporacyjnej, własności, zarządzaniu, systemie zarządzania jakością, typie, 
oryginalnych cechach, przeznaczeniu produktów) wystąpią lub są możliwe do przewidzenia, 
organizacja wysyła pisemne powiadomienie do RINA; RINA może zaakceptować zmiany lub zażądać 
przeprowadzenia nadzwyczajnych / uzupełniających ocen. 
8.b.3 Jeżeli po przekazaniu informacji o zmianach, o których mowa w pkt. 8.b.2, RINA zażąda 
przeprowadzenia nadzwyczajnych / uzupełniających audytów, organizacja może odstąpić od 
certyfikacji, a w konsekwencji odstąpić od umowy, wysyłając pisemne powiadomienie na adres RINA 
w ciągu 30 dni od przedstawienia takiego żądania. 
c. (certyfikacja personelu) 
8.c.1 Personel podlegający certyfikacji zobowiązuje się do niezwłocznego informowania RINA o 
kwestiach, które mogą wpłynąć na zdolność dalszego spełniania wymagań dotyczących utrzymania 
certyfikacji. Zobowiązuje się on również do prowadzenia rejestrów wszelkich skarg związanych z 
utrzymaniem wymagań technicznych i zawodowych podlegających certyfikacji oraz działań 
naprawczych oraz udostępnia je na żądanie RINA. 
8c.2 Po zgłoszeniu informacji, o której mowa w pkt. 8c.1, RINA informuje personel o wszelkich 
działaniach / weryfikacjach niezbędnych do zachowania ważności certyfikatu, zawiesza go lub cofa, 
jak wskazano w punktach 15 i 16 niniejszego dokumentu. 
8c.3 Jeżeli po przekazaniu informacji, o której mowa w pkt. 8c.1 RINA wymaga przeprowadzenia 
nadzwyczajnych / uzupełniających audytów, personel ma prawo odstąpić od certyfikacji, a w 
konsekwencji wypowiedzieć umowę w drodze pisemnego wypowiedzenia w ciągu trzydziestu dni od 
daty takiego żądania. 
 
9  OBOWIĄZEK UTRZYMANIA ZGODNOŚCI OŚWIADCZENIA GHG W ODNIESIENIU DO 
DOKUMENTÓW I SPECYFIKACJI (MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WALIDACJI I WERYFIKACJI 
OSWIADCZEŃ GHG) 
9.1 Organizacja zobowiązuje się do zachowania zgodności oświadczenia GHG w odniesieniu do 
dokumentów referencyjnych i specyfikacji. 
9.2 Jeśli  jakiekolwiek zmiany lub warunki wpływające na oświadczenie GHG (zmiany informacji 
zadeklarowanych w formularzu wniosku o walidację / weryfikację, przerwanie działalności lub 
projektu organizacji, zmiany statusu prawnego lub nazwy firmy, przeniesienie obiektów, w których 
prowadzone są działania związane z działalnością projektu CDM są / zostały przeprowadzone) 
wystąpią lub są przewidywane, po wydaniu oświadczenia o walidacji lub weryfikacji, organizacja 
przesyła z wyprzedzeniem pisemne powiadomienie do RINA, która może zaakceptować zmiany lub 
zażądać nadzwyczajnej walidacji lub weryfikacji , obciążając  za nie organizację. 
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9.3 Jeżeli po przekazaniu informacji o zmianach, o których mowa w pkt. 9.2, RINA zażąda dokonania 
nadzwyczajnej walidacji lub weryfikacji, organizacja może odstąpić od umowy, wysyłając pisemne 
powiadomienie do RINA w ciągu 30 dni od wystąpienia takiego żądania. 
 
10  AUDYTY I BEZPIECZEŃSTWO PRACY 
 
10.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa pracy i zapobiegania 
wypadkom organizacja zobowiązuje się do dostarczenia RINA pełnych i szczegółowych informacji 
dotyczących konkretnych zagrożeń występujących w miejscu pracy, w którym będą przebywali jej 
audytorzy. 
10.2 Organizacja zobowiązuje się również do promowania, poprzez specjalnie do tego wyznaczonego 
kierownika, współpracy i koordynacji w zakresie wdrażania środków ochrony zabezpieczających 
przed ryzykiem zawodowym oraz zabezpieczających działania audytorów RINA. Wdrażanie środków 
ochronnych dotyczy zarówno personelu jak i wszystkich innych podmiotów działających lub w inny 
sposób obecnych we wspomnianych miejscach pracy. 
 
11  ZMIANY W CERTYFIKACJI / WALIDACJI I PROCESIE WERYFIKACJI / KONTROLI 
 
11.1 RINA może modyfikować lub aktualizować procedurę certyfikacji / walidacji i weryfikacji / 
kontroli również w następstwie zmian w standardowym dokumencie odniesienia lub modyfikacji 
wymaganych przez jednostki akredytujące. W takim przypadku RINA powiadomi z 
trzydziestodniowym wyprzedzeniem organizację, która, jeśli nie zamierza zastosować się do tych 
modyfikacji, może odstąpić od umowy na piśmie w ciągu 30 dni od otrzymania takiej informacji. 
11.2 Wszelkie koszty związane z przeglądem dokumentów lub audytem na miejscu, wynikające ze 
zmian prawnych lub regulacyjnych zostaną poniesione przez organizację. 
 
12 PRAWO DO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW ZEWNĘTRZNYCH 
 
12.1 RINA może wykorzystywać swój personel lub odpowiednio wykwalifikowane osoby z zewnątrz 
do wykonywania w jej imieniu czynności wskazanych w umowie. 
12.2 Osoby te są zobligowane do przestrzegania wszystkich zobowiązań podjętych przez RINA, w tym 
dotyczących niezależności i poufności. 
 
13  OPŁATY Z TYTUŁU CERTYFIKACJI / ORGAN KONTROLNY 
 
13.1 Za czynności wykonane w celu wydania certyfikatu / oświadczenia / raportu z kontroli i wyraźnie 
wymienione w ofercie, RINA pobierze opłaty w niej wskazane. Jeżeli wydanie certyfikatu / 
oświadczenia / raportu z kontroli wymaga dodatkowych czynności, które nie są wyraźnie wskazane, 
organizacja ponosi dodatkową opłatę proporcjonalnie do wykonanej pracy. Opłata zostanie obliczona 
według kwoty wskazanej w ofercie na podstawie osobodni. 
13.2 Oprócz opłat wskazanych w umowie, chyba że uzgodniono inaczej, wydatki poniesione przez 
RINA na działania związane z oceną, obliczone na podstawie ryczałtu wskazanego w ofercie, zostaną 
naliczone organizacji. Jeżeli oferta nie wskazuje kwoty ryczałtowej wydatków, zostaną one zwrócone 
według efektywnego kosztu poniesionego przez RINA. Organizacja może zażądać kopii dokumentów 
uzasadniających wszystkie takie wydatki. 
13.3 Organizacja zapłaci kwotę należną RINA z tytułu opłat i wydatków, przelewem bankowym na 
rachunek bankowy RINA określony w umowie. Alternatywnie, chyba że w ofercie lub dokumentach 
umowy określono inaczej, organizacja dokona płatności elektronicznej z obszaru członkowskiego na 
portalu RINA, wybierając jedną z dostępnych opcji. 
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O ile strony nie uzgodnią inaczej, organizacja powinna uregulować opłaty i wydatki należne RINA w 
ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. W razie opóźnienia płatności naliczane będą odsetki 
według stopy procentowej obowiązującej w momencie płatności powiększonej o 2%. 
 
13.4 Opłaty za czynności wykonywane przez RINA są uiszczane przez organizację, nawet jeśli 
certyfikat / zaświadczenie / raport z kontroli nie zostały wydane w wyniku niespełnienia przez 
organizację wymagań zgodności lub w przypadku odstąpienia od umowy. 
 
13.5 RINA może wstrzymać lub wycofać certyfikaty, raporty lub zawiesić swoje usługi w przypadku 
nieuiszczenia przez organizację należnych opłat jakiejkolwiek firmie z Grupy RINA będących w 
relacjach biznesowych z organizacją lub innymi firmami należącymi do tej samej grupy co organizacja. 
Dotyczy to również sytuacji, gdy obowiązek zapłaty spoczywa na poprzednim właścicielu / operatorze 
produktu / systemu, w ramach którego świadczone są usługi. 
 
14  CZAS TRWANIA UMOWY 
 
14.1 Oprócz umów indywidualnych, o ile RINA i organizacja nie uzgodnią inaczej, umowa jest zawarta 
na czas nieokreślony. Każda ze stron może odstąpić od niej z zachowaniem co najmniej 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przed datą wejścia w życie odstąpienia, a powiadomienie 
takie należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką wartościową. 
14.2 W powyższym przypadku jednak, wszystkie postanowienia umowy, regulujące prawidłowe oraz 
zgodne ze standardowym dokumentem odniesienia utrzymanie systemu / produktu / oświadczenia o 
emisji gazów cieplarnianych (GHG), obowiązują przez pozostały okres ważności certyfikatu / 
oświadczenia. Dotyczy to w szczególności prawa RINA do przeprowadzania audytów zaplanowanych 
lub uznanych przez siebie za właściwe do przeprowadzenia, jeżeli stwierdzi, że taka zgodność z 
wymaganiami certyfikacyjnymi już nie istnieje. W konsekwencji wszystkie uzgodnione opłaty za 
czynności wykonane oraz zwrot opłat, wydatków i kosztów poniesionych na świadczenie usług do 
dnia wejścia w życie odstąpienia będą przysługiwały RINA. 
14.3 Z zastrzeżeniem treści poprzednich punktów 14.1 i 14.2, organizacja może rozwiązać umowę, 
wysyłając list polecony za potwierdzeniem odbioru. 
14.4 W takim przypadku wypowiedzenie wejdzie w życie w dniu potwierdzenia odbioru listu przez 
RINA lub najpóźniej 15 dni po zawiadomieniu o wycofaniu umowy przesłanym przez organizację. 
14.5 W przypadku wycofania / wypowiedzenia organizacja będzie zobowiązana do zapłaty RINA 100% 
opłaty uzgodnionej za audyt / usługę zaplanowaną na rok, w którym organizacja zażądała wycofania / 
wypowiedzenia umowy. 
 
15  ZAWIESZENIE CERTYFIKATU SYSTEMU, PRODUKTU ORAZ PERSONELU 
 
15.1 Poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w przepisach lub wytycznych, RINA może zawiesić 
ważność certyfikatu systemu, produktu oraz personelu, ilekroć ma ku temu powód, aby sądzić, że 
system (produkt lub personel) nie spełnia już wymagań standardowego dokumentu odniesienia oraz 
dodatkowo w następujących przypadkach: 
a) niedostosowanie się do zmian w przepisach lub standardowym dokumencie przekazanym przez 
RINA 
b) nieprzyjmowanie okresowych lub dodatkowych audytów wymaganych przez RINA 
c) brak powiadomienia organizacji o zmianach zgodnie z art. 7 niniejszego dokumentu lub zmian cech 
produktu podlegającego certyfikacji. 
d) brak rozwiązania problemów przez uprawniony personel, co może wpłynąć na zdolność dalszego 
spełnienia wymagań dotyczących utrzymania certyfikacji; 
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e) niedostarczenie informacji o wyrokach skazujących, postępowaniach sądowych, skargach lub 
kontrowersjach dotyczących prawnie wiążących wymagań co do produktu, systemu, wymagań 
technicznych i zawodowych certyfikowanego personelu. 
f) nieuiszczenie opłat należnych RINA w terminach wskazanych w umowie. 
15.2 Zawieszenie certyfikatu zostanie zgłoszone organizacji w formie pisemnego zawiadomienia 
(uwierzytelniony e-mail lub równoważna metoda), które określi warunki przywrócenia certyfikacji i 
wyznaczy termin ich realizacji. 
15.3 W zawieszeniu certyfikat klienta jest tymczasowo nieważny. 
W procesie certyfikacji systemu zarządzania organizacja może nadal wykorzystywać materiały 
reklamowe, które zawierają odniesienie do certyfikacji (zgodnie z klauzulą 21 niniejszego 
dokumentu), informując wszystkie zainteresowane strony trzecie, że certyfikacja została zawieszona. 
W przypadku wszystkich innych rodzajów certyfikacji organizacja i personel zaprzestają korzystania ze 
wszystkich materiałów reklamowych, które zawierają odniesienie do certyfikacji (o których mowa w 
klauzuli 21 niniejszego dokumentu) i odpowiednio informują wszystkie zainteresowane strony 
trzecie, że jej certyfikacja została zawieszona. 
 
16  WYCOFANIE CERTYFIKATU SYSTEMU, PRODUKTU I PERSONELU 
 
16.1 Poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w odpowiednich przepisach lub wytycznych, RINA 
może wycofać certyfikat zgodności, ilekroć system / produkt nie gwarantuje przestrzegania 
minimalnych wymagań standardowego dokumentu odniesienia. Można go również wycofać w 
następujących przypadkach: 
a) nieusunięcie przyczyn, które doprowadziły do zawieszenia certyfikatu, w terminie podanym przez 
RINA; 
b) zakończenie działalności certyfikowanej organizacji (lub produkcji towarów) lub jej zawieszenie na 
ponad 12 miesięcy; 
c) skazanie organizacji za nieprzestrzeganie prawnie wiążących wymagań certyfikowanego systemu 
lub produktu. 
16.2 W przypadku odstąpienia od umowy RINA przekaże ją organizacji na piśmie (listem poleconym 
za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką wartościową). W związku z tym organizacja lub personel, 
jeżeli są w posiadaniu certyfikatu, zwracają taki certyfikat (wydruk, jeśli został wydany w takiej 
formie) w ciągu 15 dni od powiadomienia przesłanego przez RINA. 
Certyfikat zgodności zostanie ponadto usunięty z obszaru członkowskiego obecnego na stronie 
internetowej RINA (www.rina.org), gdzie został opublikowany. 
16.3 W zakresie obowiązków RINA leży poinformowanie o zawieszeniu, zrzeczeniu się lub cofnięciu 
certyfikacji jednostkom akredytującym i innym stronom trzecim, które tego wymagają. Może również 
wpisać wydarzenie na listę certyfikowanych firm obecnych na swojej stronie internetowej. 
 

17 OGRANICZENIA CERTYFIKACJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI 
a. (certyfikacja systemu) 

 
17a.1 Wydanie i zachowanie certyfikatu systemu zarządzania nie stanowi deklaracji ani gwarancji 
RINA, że organizacja przestrzega obowiązków i wymagań prawnych. 
17a.2 W związku z tym organizacja jest i pozostaje wyłącznie odpowiedzialna, zarówno wobec siebie, 
jak i osób trzecich, za prawidłowe wykonywanie swojej działalności oraz za zgodność działań i 
produktów z obowiązującymi przepisami oraz oczekiwaniami klientów i innych 
 
 

http://www.rina.org/
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zainteresowanych stron trzecich.  Organizacja zobowiązuje się zabezpieczyć RINA oraz jej personel i 
podmioty pomocnicze przed skargami, działaniami lub roszczeniami stron trzecich w związku z 
czynnościami wykonywanymi przez RINA na podstawie niniejszej umowy.  
 
b. (certyfikacji produktu)  
 
17b.1 Wydanie i zachowanie certyfikacji produktu związane jest wyłącznie z oceną zgodności 
produktu z danym dokumentem odniesienia. W przypadku dobrowolnej certyfikacji ich skutki 
ograniczają się do relacji między RINA, a organizacją i nie stanowią deklaracji ani gwarancji RINA, że 
organizacja przestrzega prawnych zobowiązań i wymagań dotyczących produktu.  
17b.2 W związku z tym organizacja jest i pozostaje wyłącznie odpowiedzialna, zarówno wobec siebie, 
jak i osób trzecich, za prawidłowe wykonywanie swojej działalności oraz za zgodność działań i 
produktów z obowiązującymi przepisami oraz oczekiwaniami klientów i innych zainteresowanych 
stron; dlatego organizacja zobowiązuje się zabezpieczyć RINA oraz jej personel i podmioty 
pomocnicze przed skargami, działaniami lub roszczeniami stron trzecich w związku z czynnościami 
wykonywanymi przez RINA na podstawie niniejszej umowy. 
 
c. (certyfikacja personelu)  
 
17c.1 Wydanie i zachowanie certyfikacji personelu wiąże się wyłącznie z oceną zgodności kwalifikacji 
posiadanych lub wykazywanych przez personel z kwalifikacjami wskazanymi w dokumencie 
odniesienia. Skutki certyfikacji ograniczają się do relacji między RINA a organizacją, a w przypadku 
dobrowolnej certyfikacji nie stanowią ani oświadczenia, ani gwarancji RINA, że przestrzegane są 
odpowiednie wymogi prawne. W żadnym przypadku certyfikacja nie stanowi gwarancji RINA dla 
personelu, organizacji lub stron trzecich co do poprawności działań wykonywanych przez 
certyfikowany personel.  
17c.2 W związku z tym organizacja jest i pozostaje wyłącznie odpowiedzialna, zarówno wobec siebie, 
jak i osób trzecich, za poprawność działań wykonywanych przez certyfikowany personel, a zatem 
zobowiązuje się zabezpieczyć RINA oraz jej personel i podmioty pomocnicze przed skargami, 
działaniami lub roszczeniami stron trzecich w związku z czynnościami wykonywanymi przez RINA na 
podstawie niniejszej umowy. 
  
d. (walidacja i weryfikacja oświadczeń GHG)  
 
17d.1 Wydanie i utrzymanie oświadczenia o walidacji i / lub weryfikacji wiąże się wyłącznie z oceną 
zgodności oświadczenia GHG z dokumentem odniesienia zatwierdzonym lub wspieranym przez 
system krajowy, niższego rzędu lub system akredytowany / niezależny. W przypadku dobrowolnej 
certyfikacji ich skutki są ograniczone do relacji między RINA, a organizacją i nie stanowią deklaracji 
ani gwarancji RINA, że organizacja przestrzega obowiązków i wymagań prawnych.  
17d.2 W związku z tym organizacja jest i pozostaje wyłącznie odpowiedzialna, zarówno wobec siebie, 
jak i osób trzecich za prawidłowe wykonywanie swojej działalności oraz za zgodność swoich działań i 
produktów z obowiązującymi przepisami oraz oczekiwaniami klientów i innych zainteresowanych 
stron; dlatego organizacja zobowiązuje się zabezpieczyć RINA oraz jej personel i  podmioty 
pomocnicze przed skargami, działaniami lub roszczeniami stron trzecich w związku z czynnościami 
wykonywanymi przez RINA na podstawie niniejszej umowy. 
e. (Inspekcje technologii środowiskowych, zgodnie z ETV - Weryfikacja technologii środowiskowych 
UE)  
17f.1 Weryfikacji tej nie można uznać za poparcie, zatwierdzenie, autoryzację lub 
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jakąkolwiek gwarancję, a podanych parametrów wydajności nie można rozszerzyć na inne aplikacje 
lub technologie. Wyniki weryfikacji odzwierciedlają wydajność technologii w czasie i na warunkach 
weryfikacji; nie można ich rozumieć jako gwarancji tego samego poziomu wydajności w przyszłości 
lub w innych warunkach. 
17f.2 Organizacja zgadza się nie korzystać z oświadczenia z weryfikacji lub raportu z weryfikacji ani 
odwoływać się do nich w odniesieniu do innej technologii lub aplikacji oraz nie wykorzystywać 
wyciągów z oświadczenia z weryfikacji do jakichkolwiek celów.  

18  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 W przypadku niepowodzenia w uzyskaniu certyfikatu ostatecznie stwierdzonego przez RINA z 
powodu błędów lub zaniedbań w wykonywaniu czynności wynikających z umowy, odpowiedzialność 
RINA będzie ograniczona do 10-krotności ustalonej w umowie opłaty za tę usługę lub 200 000 euro, 
w zależności od tego, która z tych wartości będzie mniejsza. 

19  MODEL ORGANIZACYJNY I KODEKS ETYKI 
19.1 Organizacja oświadcza, że zapoznała się z Kodeksem Etyki opublikowanym na następującej 
stronie internetowej: 
http://sp-resources.rina.org/rinagroup/flippingbook/ethical_code/it/index.html  
19.2 W umowie pomiędzy organizacją a RINA, organizacja zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich 
działań, które mogą być niezgodne z umową. W przeciwnym razie RINA jest uprawniona do 
rozwiązania umowy poprzez wysłanie listu poleconego zawierającego krótki opis okoliczności lub 
postępowania sądowego potwierdzającego niespełnienie powyższego wymogu. 
19.3 Organizacja zobowiązuje się również do: 

a) niewypłacenia prowizji, odsetek lub innych świadczeń pracownikom RINA i / lub innym 
kontrahentom RINA; 
b) nienawiązania relacji biznesowych z pracownikami RINA i / lub innymi kontrahentami 
RINA, które mogą powodować konflikt interesów w wykonywaniu ich obowiązków dla RINA; 
c) niewręczania pracownikom RINA i / lub innym kontrahentom RINA prezentów, biletów 
podróżnych lub innych świadczeń rzeczowych, które mogą wykraczać poza zwykłą 
uprzejmość w relacjach biznesowych. 

19.4 Każde naruszenie powyższych zasad przez organizację daje RINA prawo do rozwiązania umowy 
przy jednoczesnym zachowaniu prawa do dochodzenia odszkodowania. 
 
20  SUNSET CLAUSE [KLAUZULA WYGAŚNIĘCIA] 
Wszelkie roszczenia lub wnioski o odszkodowanie od RINA muszą być zgłaszane przez organizację pod 
rygorem nieważności w ciągu sześciu miesięcy od zdarzenia, które wygenerowało takie roszczenie lub 
wniosek. 
 
21  WYKORZYSTANIE ZNAKU TOWAROWEGO 
21.1 Używanie znaków RINA przez organizacje reguluje dokument „Zasady używania logo certyfikacji 
RINA”, a organizacje muszą spełniać wymagania niniejszych przepisów. 
21.2 Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień przepisów RINA dotyczących poszczególnych usług 
lub innych obowiązujących przepisów, znaki muszą być używane wyłącznie dla usług, produktów, 
osób / przedmiotów lub aspektów zarządzania związanych z ocenami / kontrolami 
przeprowadzanymi przez RINA i odnoszących się do certyfikatów zgodności / raportów z kontroli 
wydanych przez RINA. 
21.3 Każde zastosowanie znaku, które nie zostało wyraźnie wskazane w przepisach RINA w 
odniesieniu do poszczególnych usług, umów 
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lub innych obowiązujących przepisów, musi być autoryzowane przez RINA na piśmie.  
21.4 Organizacja nie może przenosić prawa do używania znaków RINA na osoby trzecie.  
21.5 Organizacje mogą używać znaków tylko w okresie ważności certyfikatów zgodności wydanych 
przez RINA.  
21.6a Jeżeli certyfikaty produktu i personelu zostały zawieszone, cofnięte, zrezygnowano z nich lub 
odstąpiono od umowy bez względu na sposób lub powód, na stałe lub tymczasowo, organizacje 
muszą natychmiast przerwać korzystanie z takich znaków. 
21.6b Jeśli certyfikaty systemu zarządzania zostały cofnięte, zrezygnowano z nich lub odstąpiono od 
umowy bez względu na sposób lub powód, na stałe lub tymczasowo, organizacje muszą natychmiast 
przerwać korzystanie z takich znaków. 
21.7 Znaki RINA mogą być powielane w ich prawdziwych wymiarach, mniejszych lub większych, pod 
warunkiem zachowania proporcji i zagwarantowania kwalifikowalności. Częściowe powielanie 
znaków jest zabronione.  
21.8 Certyfikaty wydane przez RINA mogą być również powielane na powyższych warunkach, o ile są 
kompletne i czytelne.  
21.9 Za każde naruszenie zasad używania znaków zawartych w niniejszym dokumencie, umowach, 
przepisach RINA dotyczących poszczególnych usług lub w innych obowiązujących przepisach, 
organizacja powinna zapłacić RINA karę w wysokości 30 000 euro.  
21.10 RINA może także dochodzić odszkodowania za dodatkowe szkody spowodowane niewłaściwym 
użyciem swoich znaków przez organizacje. 
21.11 RINA zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszystkich weryfikacji, które uzna za celowe, 
aby ustalić, czy znaki są używane zgodnie z niniejszymi i innymi obowiązującymi przepisami. Może 
również zażądać od organizacji dokumentacji, takiej jak katalogi, opakowanie, papier firmowy itp., a 
nieuzasadniona odmowa przedstawienia dokumentów wymaganych przez RINA spowoduje 
zastosowanie treści poniższej klauzuli. 
W przypadku naruszenia treści punktów 21.2–21.8 i 22, 23, 24 niniejszej umowy RINA będzie 
uprawniona do rozwiązania umowy o świadczenie usług zgodnie z art. 1456 włoskiego kodeksu 
cywilnego. 
21.12 Używanie znaków towarowych jednostek akredytujących przez organizacje reguluje dokument 
„Zasady korzystania z logo certyfikacji RINA” oraz szczegółowe przepisy jednostek akredytujących 
dostępne na ich stronach internetowych. 
 
22  SZCZEGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ZNAKÓW TOWAROWYCH SYSTEMU 
Wszelkie dodatkowe przepisy specjalne dotyczące znaków towarowych certyfikowania systemów 
zarządzania znajdują się w „Zasadach korzystania z logo certyfikacji RINA”. 
 
23  SZCZEGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ZNAKÓW TOWAROWYCH PRODUKTU 
23.1 Z zastrzeżeniem szczegółowych przepisów co do zasad lub wytycznych dotyczących certyfikacji, 
znaki RINA odnoszące się do certyfikatów produktów mogą być używane tylko po otrzymaniu 
pisemnej zgody RINA, która zapewnia organizacji wzór znaku i jego porównawcze cechy.  
Wszelkie reprodukcje, które organizacja chce stosować bez ograniczeń do produktów, dokumentów 
sprzedaży, etykiet, opakowań, muszą być najpierw przekazane do zaopiniowana przez RINA.  
 
24  SZCZEGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ZNAKÓW TOWAROWYCH PERSONELU 
24.1 Bez uszczerbku dla postanowień zawartych w przepisach indywidualnych, obok znaku 
towarowego zawsze powinna znajdować się nazwa osoby certyfikowanej w celu przedłużenia 
certyfikatu oraz numer certyfikatu zgodności. Ponadto obok znaku towarowego powinny być 
wyraźnie wskazane przez 
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organizację, szczegóły dokumentu normatywnego (w tym jego wydanie), na podstawie którego dana 
osoba została certyfikowana. 
24.2 Jeśli system certyfikacji przewiduje wydanie certyfikatu lub karty, przedsiębiorca zobowiązuje się 
do korzystania z takich instrumentów zgodnie z Kodeksem Etyki RINA, zasadami systemu certyfikacji, 
jeżeli jest to wymagane, oraz z niniejszymi przepisami. 
 
25  KOMUNIKACJA I REKLAMA   
25.1 Postanowienia poprzednich punktów 21, 22, 23, 24 mają również zastosowanie do relacji 
między RINA a organizacjami w zakresie komunikacji, w tym reklamy, którą te ostatnie zamierzają 
stosować w odniesieniu do certyfikatów wydanych przez RINA. 
Wykonując te czynności, organizacje muszą, w szczególności, upewnić się, że określono rodzaj 
certyfikatu wydanego przez RINA oraz wszelkie ograniczenia lub warunki nałożone przez RINA. 
 
26  ODSTĄPIENIE, ZAWIESZENIE, WYCOFANIE AKREDYTACJI (GDZIE MAJĄ ZASTOSOWANIE) 
26.1 RINA zobowiązuje się poinformować organizację, jeśli podejmie decyzję o zniesieniu / 
zawieszeniu / wycofaniu akredytacji w sektorze organizacji. Dostarczy również organizacji 
niezbędnych informacji podczas przejścia do innej akredytowanej jednostki. 
26.2 RINA zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody wyrządzone organizacji, wynikające z 
odstąpienia / zawieszenia / cofnięcia akredytacji; w powyższych przypadkach organizacja może 
zrezygnować z certyfikacji bez powiadomienia i ponoszenia dodatkowych opłat. 
 
27  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
27.1 Dane osobowe organizacji są przetwarzane przez Administratora danych w sposób i zgodnie z 
celami opisanymi w komunikacie o ochronie prywatności RINA przekazanym zgodnie z art. 13 
rozporządzenia (UE) 2016/679 (zwanego dalej „RODO”).  
27.2 Administratorem jest RINA S.p.A., której siedziba znajduje się w Genui (GE), za pośrednictwem 
Korsyki 12, kodu podatkowego i podatku VAT nr 03794120109, a także Firma (-y) w grupie RINA, z 
którą podpisuje się umowę o świadczenie usług (zwana dalej „Administratorem”). Organizacja ma 
prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, ze szczególnym uwzględnieniem zgody udzielonej na 
przetwarzanie danych w celach, o których mowa w pkt. 2 lit. (b) przekazując wiadomość e-mail na 
adres rina.dpo@rina.org.  Nie zagraża to wykonaniu obowiązującej umowy serwisowej. 
Ponadto jako podmiot którego dane dotyczą, organizacja może wykonywać prawa przewidziane w 
artykułach 15 i kolejnych RODO, wysyłając list polecony do RINA S.p.A., za pośrednictwem Korsyki 12, 
16128 Genua (Włochy) do wiadomości Inspektora Ochrony Danych lub wysyłając wiadomość e-mail 
na adres rina.dpo@rina.org.   
27.3 Z Administratorem danych można się skontaktować za pośrednictwem danych kontaktowych 
wskazanych na stronie internetowej www.rina.org , a także na adres e-mail inspektora ochrony 
danych rina.dpo@rina.org.   
 
28 ORZECZNICTWO SĄDOWE / ARBITRAŻ 
 
28.1 Z wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 28.9  poniżej, dotyczących sporów odnoszących się 
do opłat i wydatków  należnych  RINA oraz  sporów dotyczących używania znaku, logo, nazwy lub 
innej cechy wyróżniającej RINA, wszelkie inne spory powstałe między stronami w związku z 
interpretacją i wykonywaniem umowy przedkładane są Radzie złożonej z trzech arbitrów; po jednym 
wyznaczonym przez każdą ze stron oraz trzecim wybranym przez pierwszych dwóch lub, w przypadku 
braku porozumienia, przez prezesa Stowarzyszenia Adwokatów z Genui na wniosek strony 
wnioskującej. 
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28.2 W przypadku sporu, strona wnioskująca wyznaczy swojego arbitra i złoży wniosek, który 
zamierza przedstawić Radzie. W dokumencie przesłanym drugiej stronie listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru wnioskodawca wnosi o wyznaczenie arbitra strony w ciągu piętnastu dni od 
otrzymania listu. 
28.3 W ciągu piętnastu dni wezwana strona powinna wyznaczyć swojego arbitra i złożyć wniosek, 
który zamierza przedłożyć Radzie. Jeżeli arbiter nie zostanie wyznaczony w terminie piętnastu dni, 
wyznaczy go Prezes Stowarzyszenia Adwokatów w Genui na żądanie strony wnioskującej. 
28.4 Dwaj arbitrzy wyznaczają trzeciego arbitra w ciągu piętnastu dni od wyznaczenia drugiego 
arbitra, który będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady. W przypadku braku porozumienia strona 
wnioskująca odwoła się do Prezesa Stowarzyszenia Adwokatów w Genui. 
28.5 Miejsce posiedzenia Rady odbędzie się w Genui, a proces arbitrażowy będzie nieformalny i 
prawnie wiążący. 
28.6 Rada arbitrów podejmie decyzje nieformalnie, przyjmując zasadę przesłuchania. 
28.7 Decyzja zostanie wydana w ciągu 120 dni od formalnego powołania Rady, z wyjątkiem odroczeń 
udzielonych na prośbę stron i zachowania prawa Rady do przedłużenia terminu na kolejne 120 dni, 
jeżeli zostanie to uznane za konieczne. 
28.8 Decyzja arbitrów jest wiążąca dla stron. 
28.9 Z zastrzeżeniem powyższego, wszelkie spory dotyczące opłat i wydatków należnych RINA za 
świadczone usługi lub w jakikolwiek sposób związane z umową, a także wynikające z używania znaku, 
logo, nazwy lub innej cechy wyróżniającej RINA zostaną rozstrzygnięte wyłącznie przez sąd w Genui. 
 
29 ODWOŁANIA, RAPORTY I SKARGI 
 
29.1 Organizacja może odwołać się od decyzji RINA dotyczącej procesu certyfikacji, wyjaśniając 
powody w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o decyzji. W przypadku odwołań związanych ze 
standardem BRC warunki te określa się w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o 
decyzji certyfikacji. 
29.2 Ponadto organizacja może wysłać raport lub skargę dotyczące działań wykonywanych przez 
RINA. 
29.3 Odwołania, raporty i skargi powinny zawierać wszystkie dane, które zapewnią identyfikację 
działalności prowadzonej przez RINA, a będącej przedmiotem zawiadomienia. Należy je przesłać do 
spółki Grupy RINA, z którą umowa została zawarta. Procedury odwoławcze, raporty i skargi są 
dostępne na stronie internetowej RINA: www.rina.org. 
29.4 RINA zbada odwołania, raporty i skargi zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami w ciągu dwóch 
miesięcy od ich złożenia, po konsultacji z przedstawicielami organizacji; odwołania i skargi będą 
rozpatrywane przez osoby inne niż te, które przeprowadziły audyty lub inspekcje i podjęły decyzję o 
certyfikacji. W przypadku odwołań związanych ze Standardem IFS w ciągu maksymalnie 5 dni 
roboczych zostanie wysłane pismo potwierdzające otrzymanie skargi, a w ciągu 10 dni roboczych (od 
otrzymania skargi) zostanie udzielona wstępna odpowiedź.  Ostateczna pisemna odpowiedź zostanie 
udzielona w ciągu 20 dni roboczych. W przypadku odwołań związanych ze standardem BRC 
ostateczna pisemna odpowiedź zostanie dostarczona w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania odwołania. 
29.5 Odwołania i skargi będą rozpatrywane przez inne osoby niż te, które przeprowadziły audyt, 
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inspekcję lub podjęły decyzję o certyfikacji. RINA przekazuje wnoszącemu odwołanie lub powodowi 
raporty z postępu prac oraz wyniki. 
29.6 Wnioski o odwołanie i skargi, które nie mogą zostać rozstrzygnięte przez personel RINA, należy 
dostarczyć Komitetowi RINA ds. ochrony bezstronności. Komitet po odpowiednim dochodzeniu, a 
ostatecznie po konsultacjach z wnoszącym odwołanie lub powodem, wydaje opinię na temat 
odwołania lub skargi w ciągu 60 dni od daty otrzymania odwołania przez Komitet Certyfikacyjny. 
Opinia jest przesyłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do strony wnoszącej odwołanie. 
W przypadku norm BRC i IFS terminy są określone zgodnie z pkt. 29.4 powyżej. 
29.7 RINA oficjalnie powiadamia wnoszącego odwołanie lub powoda o zakończeniu apelacji/ raporcie 
lub procesie rozpatrywania skarg. 
29.8 Organizacja ponosi wszelkie koszty związane z odwołaniem, raportem lub skargą, chyba że 
istnieją uzasadnione podstawy do apelacji. 
29.9 RINA podczas rozpatrywania odwołań, raportów i skarg zapewnia, że nie zostaną podjęte żadne 
działania dyskryminujące wnoszącego odwołanie / skarżącego. 
 
30 SANKCJE HANDLOWE 
 
30.1 RINA nie będzie miała obowiązku  wykonania świadczeń wymaganych na mocy niniejszej umowy 
(w tym bez ograniczeń obowiązku (a) wykonania, dostarczenia, przyjęcia, sprzedaży, zakupu, zapłaty 
lub otrzymania pieniędzy na rzecz, od lub za pośrednictwem osoby lub podmiotu lub ( b) angażować 
się w jakiekolwiek inne działanie), jeżeli byłoby to sprzeczne z zasadami RINA, niezgodne z prawem 
lub narażające RINA na sankcje karne zgodnie z uchwałami Organizacji Narodów Zjednoczonych i / 
lub przepisami ustawowymi, wykonawczymi, dekretami, rozporządzeniami, nakazami, żądaniami, 
wnioskami, regułami lub wymogami UE, Zjednoczonego Królestwa i / lub Stanów Zjednoczonych 
Ameryki, a które odnoszą się do kontroli handlu zagranicznego, kontroli eksportu, embarga lub 
międzynarodowych bojkotów (mających zastosowanie, między innymi, do finansowania, płatności, 
ubezpieczenia, transportu, dostawy lub przechowywania produktu i / lub usług) zwane dalej 
„sankcjami handlowymi”. 
30.2 Na powtarzające się powyższe okoliczności, RINA będzie uprawniona według własnego 
wyłącznego uznania do: 
I) niezwłocznego zawieszenia naruszonego wymienionymi okolicznościami obowiązku (płatności lub 
czynności) do czasu, gdy będzie mogła go wykonać zgodnie z prawem; i / lub 
II) pełnego wycofania się z zobowiązania w przypadku, gdy niezdolność do wywiązania się z 
obowiązku utrzymuje się do czasu przewidzianego na jego realizację i pod warunkiem, że obowiązek 
ten dotyczy płatności za czynności lub usługi już dostarczone. Zobowiązanie do zapłaty pozostaje 
zawieszone do czasu, gdy płatność będzie mogła zostać zrealizowana zgodnie z prawem bez 
zastosowania sankcji handlowych; i / lub 
III) do rozwiązania umowy bez uszczerbku dla praw i obowiązków RINA w dniu jej rozwiązania. 
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