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OGÓLNE WARUNKI UMOWNE / AGREEMENT’S GENERAL CONDITIONS
1 DEFINICJE
1.1 ACCREDIA: Włoski System Akredytacji

1 DEFINITIONS

1.2 CSQA: CSQA Certificazioni Srl

1.1 ACCREDIA: Italian Accreditation System

1.3 CERTYFIKATY: Świadectwa osób trzecich w zakresie produkcji, 1.2 CSQA: CSQA Certificazioni Srl
procesów, systemów i ludzi
1.3 CERTIFICATION: third-party attestation related to products,
1.4 CSI - COMMITTEE FOR SAFEGUARDING IMPARTIALITY (Komitet processes, systems or persons.
Ochrony Bezstronności)
instytucja
reprezentująca
strony 1.4 COMMITTEE FOR SAFEGUARDING OF IMPARTIALITY: a Body
zainteresowane certyfikacją.

representing the parties interested in the Certification.

1.5 Dokumenty normatywne: zbiór norm, specyfikacji produktów lub 1.5 NORMATIVE DOCUMENT: a set of voluntary norms, production
specyfikacji technicznych według których CSQA dokonuje oceny specifications or technical specifications against which CSQA conducts
zgodności działań.

conformity assessment activities.

1.6 GdV: Zespół Oceniający.

1.6 GdV: Assessment Team.

1.7 ORGANIZACJA: jednostka zawierająca Umowę z CSQA,dla której 1.7 ORGANISATION: the entity entering in the Certification Agreement
postanowienia
Umowy
mają
bezpośrednie
zastosowanie. with CSQA, to whom the provisions of the Agreement apply.
1.8 PŁATNIK: podmiot, który zawiera umowę z CSQA, do której mają 1.8 PAYING SUBJECT: the entity who stipulates the contract with CSQA to
zastosowanie niniejsze warunki, część finansowa.
which these conditions apply, economic part.
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OGÓLNE WARUNKI UMOWNE / AGREEMENT’S GENERAL CONDITIONS
1.9 WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE: wymogi określone w Dokumentach 1.9 CERTIFICATION REQUIREMENTS: Requirements set forth in the
Normatywnych, według których prowadzona jest ocean zgodności.

reference Normative Document, to which the assessment of conformity

1.10 KATALOG FIRM CERTYFIKOWANYCH PRZEZ CSQA: baza danych is conducted.
klientów i certyfikacji, jakie były przeprowadzone przez CSQA. Dostęp do 1.10 CSQA's DIRECTORY OF CERTIFIED COMPANIES: a database providing
bazy danych można uzyskac przez strone internetową www.csqa.it.
1.11

SYSTEM

CERTYFIKACJI:

zbiór

zasad,

procedur

i

client and certification details for companies that have been certified by

działań CSQA. The database can be accessed from the www.csqa.it web site.

przeprowadzanych przez CSQA w celu certyfikacji zakładu, produktu oraz 1.11 CERTIFICATION SCHEME: the set of rules, procedures and activities
systemu zarządzania (np. System Zarzadzania Środowiskowego, System carried out by CSQA in order to certify business, product and service
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, System Certyfikacji Produktów, management systems (e.g. Certification Scheme for Environmental
itd.).

Management Systems, Certification Scheme for Information Security
Management Systems, Product Certification Schemes, etc.).

2 OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
2.1 Ogólne Warunki Biznesowe zawarte w niniejszym dokumencie
mówią, iz Organizacja musi przestrzegać przepisów ogólnych w celu
uzyskania i utrzymania dobrowolnej certyfikacji wydanej przez CSQA oraz

2 GENERAL TERMS OF BUSINESS
2.1 The General Terms of Business herein set forth state the general
provisions that the ORGANISATION must comply with in order to be
granted and maintain the voluntary certification issued by CSQA, and to
be listed in CSQA's Directory of Certified Companies, which can be
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OGÓLNE WARUNKI UMOWNE / AGREEMENT’S GENERAL CONDITIONS
by znaleźć się w Katalogu Firm Certyfikowanych, który jest dostępny na accessed from the www.csqa.it web site.
stronie internetowej www.csqa.it.
3 CSQA'S RIGHTS AND OBLIGATIONS

3 PRAWA I OBOWIĄZKI CSQA
3.1 CSQA prowadzi, z należyta starannością, ocenę zgodności z
wymaganiami

określonymi

w

obowiązujących

dokumentach

normatywnych

i po pozytywnym zakończeniu procesu, wydaje

odpowiednie Certyfikaty Zgodności.
3.2 CSQA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozytywny wynik
oceny, a zatem za wydanie certyfikatu.
3.3 Każde doradztwo w zakresie osiągnięcia i utrzymania zgodności z
wymaganiami, które zostaną poddane ocenie są wyłączone z zakresu
Umowy.
3.4 CSQA działa - zgodnie z obowiązującymi normami - według zasady
bezstronności, i jest nadzorowana przez Komitet Ochrony Bezstronności
3.5 CSQA stosuje specyfikacje wydatków, która jest obliczana na
podstawie stosownych opłat oraz dodatkowo zapewnia, iż są one

3.1 CSQA shall conduct - with due professional diligence assessment of
conformity with the requirements set forth in the applicable normative
document and, upon positive conclusion, to issuing the relevant
Certificate of Conformity.
3.2 CSQA does not undertake any obligation with respect to the positive
conclusion of the assessment of conformity, and therefore, to the
issuance of the Certificate.
3.3 Any consultancy activity for attainment and maintenance of
conformity with the requirements that are hereby subject to conformity
assessment is expressly excluded from the scope of this Agreement.
3.4 CSQA shall operate - in compliance with applicable norms - in
accordance with impartiality criteria that are supervised by the
Committee for Safeguarding Impartiality.
3.5 CSQA shall apply expenditure specifications that are calculated on the
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OGÓLNE WARUNKI UMOWNE / AGREEMENT’S GENERAL CONDITIONS
jednolicie i sprawiedliwie naliczane.

basis of applicable fees, and shall assure they are equitably and uniformly

3.6 CSQA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Certyfikacji, applied.
Ogólnych Warunków Umowy i loga używanego przez organizację. W 3.6 CSQA reserves the right to modify the Certification Regulations, the
takiej sytuacji, CSQA zobowiązane jest do przekazania informacji o General Contractual Terms and Conditions and the logos in use to the
zmianach drogą pocztową lub drogą elektroniczną, korzystając z adresu contractor. In this case, CSQA shall communicate these changes to the
(pocztowego lub e-mail) zadeklarowanego przez organizację w momencie contractor by paper mail or by electronic communication, using the
podpisania umowy lub przekazanego później i zapisanego w bazie CSQA. address (geographic or e-mail, even not certified e-mail) declared by the
W przypadku komunikacji drogą elektroniczną zostaną przekazane contractor at the time of signing the contract or subsequently, as
instrukcje umożliwiające pobranie plików podlegających zmianom. recorded in the CSQA database. In case of electronic communication
Zmiany wchodzą w życie po upływie 30 dni od daty powiadomienia. W download instructions to access the files that have changed will be
terminie 30 dni, Organizacja ma prawo do odstąpienia od umowy przez provided. Changes will take effect after thirty days from the notice given
wysłanie do CSQA pisemnego oświadczenia. W przypadku, gdy to the contractor. Within that period of thirty days, the contractor is
organizacja nie akceptuje zmiany, ma prawo do wypowiedzenia Umowy entitled to withdraw the contract by sending to CSQA a written requeste
nie ponosząc przy tym żadnych kosztów na rzecz CSQA (patrz klauzula statement, before the expiry of the term. After that period of thirty days
dotycząca Wcześniejszego Rozwiązania Umowy).

from the notice unless the contractor has exercised his right of

3.7 W przypadku, gdy CSQA zostanie oficjalnie poinformowane, iż withdrawal, the changes shall be deemed approved and will take effect
Organizacja podlegająca certyfikacji została objęta postępowaniem for the parts. In the case that the Organisation does not accept the
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prawnym odnoszącym się do odpowiedzialności za produkt, naruszenia occurred modifications, the same entity is allowed to terminate this
przepisów odnoszących się do produktu gotowego, świadczonych usług, Agreement, and no indemnity shall be due to CSQA (see the Early
innych przepisów związanych z produktem lub systemem zarządzania Termination of Agreement clause).
objętych certyfikacją, CSQA zastrzega sobie prawo do poinformowania 3.7 Should CSQA become aware through official documents that an
CSI (Komitetu Ochrony Bezstronności) oraz wysłania komunikatu organisation it certified has become involved in legal proceedings
informującego do ACCREDIA.

pertaining to product liability, infringement of laws regulating finished
products, provision of services, other product-related laws, or
managements systems covered by the certification, we reserve the right
to inform our Committee for Safeguarding Impartiality (and to send an
FYI communication to ACCREDIA).

4 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZACJI

4 ORGANISATION'S RIGHTS AND OBLIGATIONS

4.1 Organizacja odpowiada i utrzymuje zgodność działalności, produktu 4.1 The Organization shall conform - and maintain conformity of - its
lub systemu zarządzania względem wszystkich obowiązujących wymogów business, product or service management system to all applicable and
prawnych.

mandatory law requirements.

4.2 Zakres certyfikacji obejmuje, zgodnie z Wymaganiami Certyfikacji, 4.2 The certification scope shall only cover conformity with the
wyłącznie odpowiednie, stosowne Dokumenty Normatywne, zatem nie Certification Requirements set forth in the relevant, applicable
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potwierdza zgodności z wymogami zawartymi w pkt.4.1. Po osiągnięciu Normative Document. Therefore, it shall not attest compliance with the
zaświadczenia wydanego przez CSQA Organizacja nie jest zwolniona z mandatory requirements provided for under clause 4.1. Therefore,
obowiązku spełniania wymogów prawnych.

having attained a certification issued by CSQA shall not exempt the

4.3 W celu zapewnienia przez Organizację otrzymania oraz utrzymania Organization from complying with any of the provisions of the law.
certyfikacji powinna ona opracować i prowadzić własną działalność i/lub 4.3 In order for the Organization to be granted and maintain the
produkt i/lub system zarządzania usługami zgodnie z poniższymi certification, it shall develop and maintain its own business and/or
wytycznymi:
4.3.1

Wymogi

product and/or service management systems in conformance with all of
Certyfikacji

przewidziane

są

w

obowiązujących the following:

Dokumentach Normatywnych;

4.3.1 the Certification Requirements provided for in the applicable

4.3.2 Ogólne Warunki Handlowe są zawarte w niniejszym dokumencie,

Normative Document;

4.3.3 Warunki okreslono w Regulaminie Certyfikacji;

4.3.2 these Agreement General Conditions;

4.3.4 dodatkowe dokumenty normatywne określone w odpowiednim 4.3.3 the terms set forth in the certification Regulation(s);
systemie certyfikacji (np. ACCREDIA Przepisy techniczne, jeśli obejmują 4.3.4 the terms set forth in the certification Regulation(s); the relevant
ramy akredytacji).

Certification Scheme (e.g. ACCREDIA Technical Regulations, if within an

4.4 Certyfikacja jest wydawana wyłącznie przez nas, zatem Organizacja accredited framework).
jest zobowiązana do działania zgodnego z Wymaganiami Certyfikacji.

4.4 The certificate is merely licensed for use, therefore the

4.5 Organizacja powinna udzielić bezwarunkowego dostępu CSQA w celu Organization shall remain exclusively responsible for
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weryfikacji Wymagań Certyfikacyjnych. W przypadku, gdy certyfikacja compliance with the Certification Requirements.
jest akredytowana Organizacja udziela takiego dostępu również Ciału 4.5 The Organization shall grant unconditioned access to
Akredytacyjnemu, w celu prowadzenia nadzoru nad CSQA, w formach CSQA for the purpose of auditing of the Certification
przewidzianych w aktualnej nowelizacji dokumentu ACCREDIA RG-01. Requirements. If the certification is accredited, the
Organizacja

jest

również

zobowiązana

udzielić

pozwolenia

na Organization shall also grant full access to the Accreditation

uczestnictwow audycie pracownikom powołanych przez CSQA w celu Body, for the purpose of conducting surveillance activities on
szkolenia lub utrzymania kwalifikacji. Personel ten podlega obowiązkowi CSQA, in the forms envisaged by the current revision of the
zachowania poufności i etyki. Wymienione czynności te nie stanowią ACCREDIA RG-01 regulation. The company is also required
dotatkowego kosztu dla Organizacji.

to allow participation of staff appointed by CSQA to the audit

4.6 Organizacja powinna informować CSQA o wszelkich zmianach w for the purpose of training or maintenance of qualifications.
strukturach organizacji (np. o otwarciu nowych oddziałów i zakładów), Such personnel are subject to the same obligations of
jak również w systemie zarządzania, produktach i usługach podlegających confidentiality and ethics required to the auditors. These
zakresowi certyfikacji.

activities will not result in any additional cost to the

4.7 W przypadku, gdy organizacja zostaje zaangażowana w postępowanie Organization.
sądowe odnoszące się do naruszenia przepisów regulujących System 4.6 The Organization shall communicate to CSQA any change in its
Zarządzania, jak również produkty i usługi wchodzące w zakres organizational structure (e.g. opening of new branches and plants), as
certyfikacji, Organizacja zobowiązuje się do poinformowania o tym CSQA. well as in the management system, products and services that fall within
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the scope of certification.
4.7 Should the Organization become involved in legal proceedings
pertaining to the infringement of laws that regulate the Management
System, as well as products or services that fall within the scope of
certification, the Organization shall communicate such circumstances to
CSQA.
5 NALEŻNOŚCI I OPŁATY

5 PAYMENTS AND FEES 5 ASPETTI ECONOMICI

5.1 Płatności należne od Organizacji, związane z certyfikacja oraz (jeśli 5.1 Payments owed by the Organizations that are related to
dotyczy) audytem wstępnym są wymienione w Umowy Certyfikacyjnej. certification and (if applicable) pre-audit activities are listed
Płatność oblicza się zgodnie z listą opłat.

in the Certification Agreement.

5.2 W przypadku, gdy niezbędne są audity dodatkowe - zdaniem CSQA - z The payments shall be calculated on the basis of the Fee List.
powodu odkrytych niezgodności lub w przypadku, gdy Organizacja o nie 5.2 Should supplementary audits become necessary - at
poprosiła (w celu zmiany, rozszerzenia bądź zmniejszenia zakresu CSQA's sole discretion - because either non conformities are
certyfikacji

lub certyfikacji odpowiednich jednostek), Organizacja identified or the Organization requested them (subsequently to

zostanie obciążona odpowiednimi kosztami według listy opłat w modifications, extensions or reductions of the scope of
momencie prowadzenia auditu.

certification, or of the certified operative units), the

5.3 Koszty wszelkich ponownych wydań certyfikatu (np. w następstwie Organization shall be charged with the relevant costs, as per
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zmian w danych firmy) zostaną naliczone według listy opłat w momencie the Price List in effect at time of conduction of the audits.
ponownego wystawienia.

5.3 Any re-issuance of the Certificate (e.g. subsequently to

5.4 Roczne opłaty za utrzymanie certyfikatu są naliczane nawet podczas changes in company identification data) shall be charged as
zawieszenia certyfikatu.

per the Price List in effect at time of re-issuance.

5.5 Płatnik dokona zapłaty po otrzymaniu faktury od CSQA, zgodnie z 5.4 Yearly fees for maintenance of certification shall still be
terminami i metodami płatności wskazanymi w niniejszej Umowie na due even during suspension of certification.
Certyfikację. Organizacja jest solidarnie zobowiązana wobec CSQA w 5.5 The Paying Subject shall remit payments, upon presentation of the
przypadku braku zapłaty ze strony Płatnika, na warunkach i w sposób, o invoice by CSQA, according to the timing and methods of payment
których mowa powyżej.

indicated in this Certification Agreement. The Organization is jointly and

Organizacja nie może robić wyjątków względem CSQA dotyczących i / lub severally obliged to CSQA in the event of non-payment by the Paying
związanych z relacją z Płatnikiem, w odniesieniu do której CSQA jest Subject, in the terms and methods referred to above. The Organization
stroną trzecią. Organizacja może zażądać odwołania zaplanowanego cannot make exceptions against CSQA relating and / or connected to the
audytu tylko w formie wypowiedzenia co najmniej 15 dni przed datą relationship with the Paying Subject, with respect to which CSQA is a
zaplanowanego audytu. O anulowaniu należy powiadomić CSQA w wyżej third party.
wymienionym terminie w następujący sposób pocztą elektroniczną na The Organization can request the cancellation of the scheduled audit
adres:info@qasolutions.pl

only with a notice of, at least, 15 days before the date of the scheduled
audit. The cancellation must be communicated to CSQA, within the
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Jeżeli CSQA otrzyma wniosek o anulowanie po upływie wyżej aforementioned term, by email to info@qasolutions.pl
wymienionego okresu wypowiedzenia, Organizacja będzie musiała If the cancellation request is received by CSQA after the aforementioned
zapłacić na podstawie obowiązującej Umowy na Certyfikację.

notice period, the Organization have to pay on the basis of the

5.6 CSQA wydaje faktury, zgodnie z postanowieniami Umowa contractual annuity concerned.
Certyfikacyjna.

5.6 CSQA shall issue the invoices in accordance with the

5.7 W przypadku negatywnego wyniku pierwszego auditu, organizacja provisions of the Certification Agreement.
przekazuje CSQA opłatę za wszelkie związane z tym audytem działania, 5.7 Should the audit for initial certification fail, the
ale nie uwzględniając fazy certyfikacji.

Organization shall remit to CSQA the payments due for all
activities rendered up to but not including the certification
phase.

6 OCHRONA BEZSTRONNOŚCI

6 SAFEGUARD OF IMPARTIALITY 6 SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ

6.1 Działania certyfikacyjne CSQA są pod stałym nadzorem Komisji ds. 6.1 CSQA's certification activities shall be constantly
Bezstronności

(CSI).

Skład

komisji

zapewnia

równowagę

w monitored by the Committee for Safeguarding Impartiality. The

reprezentowaniu stron zainteresowanych certyfikacją, np. organizacje composition of the committee shall ensure balanced
konsumenckie, stowarzyszenia przemysłowe i zawodowe.

representation of all parties having a key interest in the

6.2 Głównym zadaniem Komitetu jest zapewnienie bezstronności działań certification, e.g. consumer organizations, industry and trade
CSQA,

gwarantując

tym

samym,

że

obowiązujące

normy

są associations.
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przestrzegane, a działania certyfikacyjne są realizowane prawidłowo.

6.2 The main task of the Committee shall be safeguarding the
impartiality of CSQA's activities, guaranteeing that applicable
accreditation norms are complied with and certification
activities are properly carried out.

7 WYKAZ FIRM CERTYFIKOWANYCH PRZEZ CSQA

7 LISTING IN THE DIRECTORY OF COMPANIES CERTIFIED BY CSQA

7.1 Zważywszy, że certyfikaty sa podawane do informacji publicznej, 7.1 Whereas certifications are public domain records, the name of the
nazwy organizacji oraz skrócony opis certyfikacji znajdują się na liście Organization and summary certification information shall be listed in the
\"Firmy Certyfikowane\" opublikowane w katalogu CSQA na stronie "Certified Companies" directory published in CSQA's website at the Web
internetowej www.csqa.it, która jest powszechnie dostepna. Ze względu address www.csqa.it, which is accessible by the general public. Only for
na ISMS (Ochrona Informacji) systemów certyfikacji, dostęp do bazy ISMS (Information Security) certification schemes shall it be possible for
będzie mógł zostać ograniczony na prośbę Organizacji do właściwych the Organization to request that access to the directory is restricted only
władz i organu akredytacji.

to relevant Authorities or to the Accreditation Body.

7.2 W przypadku odstąpienia Organizacji od certyfikacji lub w przypadku, 7.2 Should the Organization renounce the certification or should it be
gdy certyfikat zostaje cofnięty, CSQA wycofuje Organizację z katalogu withdrawn, its entry in CSQA's directory of "Certified Companies" shall be
\"Firmy Certyfikowane\".

removed.

7.3 W przypadku zawieszenia certyfikatu, zostanie umieszczony symbol 7.3 Should a company certification be suspended, the symbol "S" shall be
"S" przy numerze certyfikacyjnym Organizacji w katalogu CSQA \"Firmy shown on the side of its certificate number, in CSQA's directory of
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Certyfikowane\".

"Certified Companies".

7.4 Dla firm, które nie są certyfikowane zgodnie z wymogami ACCREDIA, 7.4 For companies whose Certificate is not covered by accreditation with
zostanie umieszczony symbol “NA” w katalogu CSQA \"Firmy ACCREDIA, the "NA" marking shall be shown next to the norm, in the
Certyfikowane\".

CSQA's directory of "Certified Companies".

7.5 Świadectwa certyfikacyjne ograniczone do sektorów do których CSQA 7.5 Limited to certifications issued for industry sectors to which CSQA is
ma prawo akredytacji z ACCREDIA, i których akredytacja jest aktualna accredited with ACCREDIA, and whose schemes are active, an entry for
zostaną wpisane do katalogu \"Firm Certyfikowanych\" i umieszczone na the certified Organization shall be included in ACCREDIA's directory of
na stronie internetowej www.accredia.it

certified companies, at the Web address www.accredia.it.

7.6 Ograniczone do świadectw wydanych dla Systemu Zarządzania 7.6 Limited to certifications issued for Management Systems, certified
organizacje certyfikowane zostaną uwzględnione w katalogu CISQ, który Organizations shall be included in CISQ's directory of certified companies,
dostępny jest na stronie internetowej www.cisq.com. CISQ jest federacją CISQ is a federation among major Italian certification bodies which
zrzeszającą największe włoskie organy certyfikujące działające we operate in all sectors at the web address www.cisq.com, through CISQ,
wszystkich sektorach. Poprzez CISQ są one dodatkowo zawarte w they shall also be included in IQ-Net's directory of certified companies, at
katalogu IQ-Net firm certyfikujących, który jest dostępny na stronie the Web address www.iqnet-certification.com. IQ-Net is the largest
internetowej

www.iqnet-certification.com.

IQ-Net

miedzynarodową siecią jednostek certyfikujących.

jest

największą international network of certification bodies.
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8 PUBLIKOWANIE I STOSOWANIE LOGO

8 PUBLICITY AND USE OF LOGOS

8.1 Artykuł ten reguluje procedurę postępowania przez Organizację 8.1 This Clause provides regulations that shall be abided by
certyfikowaną, która zamierza opublikować dane o certyfikacji oraz any certified Organization which wants to publicize the
stosować logo zgodnie z Regulaminem Certyfikacji.

Certification and use the logos made available in applicable

8.2 Oprócz zgodności z niniejszą klauzulą, Organizacja zobowiązuje się do Certification Regulations applicable to media such as the
przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących reklamy i wykorzystania Internet, brochures or advertising materials or other
logo zawartych w odpowiednich Regulacjach Certyfikacji i/lub w documents.
odpowiednich dokumentach normatywnych dotyczących certyfikacji.

8.2 In addition to complying with this Clause, the Organization

8.3 Logo CSQA oraz certyfikaty pozostają własnością CSQA i są shall also abide by any of the provisions for publicity and use
dopuszczone do użytku przez Organizację zgodnie z postanowieniami of logos contained in applicable Certification Regulations
zawartymi w niniejszym dokumencie oraz w Regulaminie Certyfikacji.

and/or in relevant normative documents pertaining to the

8.4 Zgodnie z postanowieniami tego przepisu, Organizacja, która uzyskała certification.
certyfikat wydany przez CSQA jest uprawniona do:

8.3 CSQA logos and the certificates shall remain at all times the sole and

8.4.1 Publikowania informacji o uzyskanym certyfikacie w sposób, jaki exclusive property of CSQA, and are licensed for use by the Organization
uzna za stosowny;

under the provisions set forth in this instrument and in the Certification

8.4.2 Publikowania certyfikatu zgodności;

Regulations.

8.4.3 Używania dostępnych logo w dokumentach w zakresie usług i 8.4 Under the provisions of the certification contract, an Organization

CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070
csqa@csqa.it – www.csqa.it

Verificato/Verified da/by: DIR

Approvato/Approved da/By: CSI

CON_COND_GEN_PL

Rev. 00 – 25/01/2021
Pag. 14 di 30

OGÓLNE WARUNKI UMOWNE / AGREEMENT’S GENERAL CONDITIONS
produktów objętych certyfikacją;

that has achieved a certification issued by CSQA is entitled to:

8.5 Organizacja nie będzie publikować wiadomości o certyfikacji w 8.4.1 publicize certification achievement in the manner it deems
sposób nieprawidłowy i/lub

wprowadzający w

błąd odbiorców appropriate;

wiadomości. W szczególności:

8.4.2 publicize the Certificate of conformity;

8.5.1 Nieprawdziwe komunikaty, które odnoszą się do zakresu 8.4.3 use the available logos in documents pertaining to services and
stosowania certyfikacji, który składa się z informacji zawartych w products covered by the certification.
świadectwie zgodności (normy certyfikacji, identyfikacji Organizacji 8.5 The Organization shall not publicize the certification in an incorrect or
certyfikowanej, daty wydania certyfikatu, data bieżącego wydania deceptive manner, that is, in such a manner that may mislead message
certyfikacji,

działań

objętych

Systemem

Zarządzania,

produkcyjnych, certyfikowanych produktów, itp.) są zakazane;

zakładów recipients. The Organization shall also not use, or allow, misleading use
of a certification document or any part thereof. Specifically:

8.5.2 Upowszechnianie certyfikatu przed jego dopuszczeniem, kiedy jest 8.5.1 untruthful communications which pertain to the scope of
on wycofany lub zawieszony, lub gdy Organizacja się go zrzekła są application of the certification, which is comprised of information
zakazane;

contained in the Certificate of conformity (certification norm,

8.5.3 Stwierdzenie, iż product lub Organizacja posiada certyfikat i nie identification of the certified Organization, certification release date,
umieszczenie informacji pozwalających na identyfikacje certyfikatu current certification issue date, activities covered by the Management
(numer certyfikatu oraz numer normy) jest niedopuszczalne, gdyż System, production sites, certified products, etc.) shall be prohibited;
uniemozliwia to określenie aktualności certyfikatu;

8.5.2 publicizing the certification before it is released, when it has either
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8.5.4 Korzystanie z logo w dokumentach, które nie dotyczą zakresu been withdrawn or suspended, or when the Organization has renounced
wydanego certyfikatu jest zabronione. Jest dozwolone, aby Organizacja to it shall be prohibited;
korzystała z logo na listowym papierze firmowym firmy.

8.5.3 merely stating that the Product or the Company is certified and

8.6 Organizacja nie wykorzystuje form komunikowania mogących failing to provide accompanying certification identification (the
przynieść ujmę CSQA.

certificate number and the certification norm) shall not be permitted

8.7 Certyfikacja i jej upublicznianie jest dopuszczalne tylko dla Organizacji because doing so would not make it possible to verify certification
i nie jest możliwe jej przekazanie.

boundaries;

8.8 Logo są nadawane jedynie przez CSQA Organizacji uzyskującej 8.5.4 usage of available logos in documents that do not strictly pertain to
certyfikat i jest ona jedynym podmiotem mogącym je stosować.

the scope of application of the released certification shall be prohibited.

8.9 Sposoby przekazywania plików zawierających logo są uzgadniane z It shall still be possible for the Organization to display the available logos
CSQA każdorazowo.

on preprinted business letterhead paper.

8.10 Logo może być wykorzystane w wersji kolorowej lub czarno-białej, 8.6 The Organization shall not use forms of communication that may
ale pozwalającej na wyraźne rozróżnienie między poszczególnymi jego cause discredit to CSQA and / or the certification system and
częściami graficznymi. W przypadku pomniejszenia lub powiększenia logo compromise public confidence.
muszą zostać zachowane proporcje logo oraz jego elementów.

8.7 The certification and its publicizing shall be reserved to the

8.11 Pobieranie logo z dokumentów oraz innych źródeł jest zabronione.

Organization only, and is not transferable.

8.12 Certyfikaty zgodności mogą być powielane w celu udostępnienia 8.8 The logos are released by CSQA to Organizations that
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informacji o certyfikacji. Wersje czarno-biała i kolorowa logo muszą być have achieved certification and are the only ones which may
wiernymi kopiami. Powielane kopie przeznaczone do dystrybucji muszą be used.
być oznakowane jako \"KOPIA\" w sposób nieusuwalny.

8.9 Modes of transmission of the files containing logos templates shall be

8.13 Komunikaty dotyczące certyfikacji podlegają kontroli przez CSQA agreed with CSQA each time.
podczas zwykłych czynności nadzoru, które mogą obejmować kontrole 8.10 Both colour and B/W graphical layouts may be used, provided that
wyrywkowe na materiały publikowane w prasie, w punktach sprzedaży, they make it possible to correctly make out the different graphical parts
itp.

of the logos. Enlargements and reductions shall keep aspect ratios of the

8.14 Organizacja musi zachować wszystkie komunikaty odnoszące się do individual logos and among the logos.
certyfikacji i musi udostępniać je oceniającym CSQA podczas działań w 8.11 Extracting the logos from documents and any other media shall be
zakresie nadzoru.

prohibited.

8.15 Jeżeli w trakcie czynności kontrolnych zostaną wykryte niezgodności, 8.12 Certificates of conformity may be reproduced in order to
Organizacja zostanie poinformowana o konieczności podjęcia działań w communicate certification. Faithful reproduction shall be guaranteed in
celu ich eliminacji tak szybko, jak to możliwe. Działania te muszą być B/W and colour publications. Reproduced copies intended for
ujawnione i zatwierdzone przez CSQA.

distribution shall bear the marking "COPY" in an indelible form.

8.16 Wszelkie odstępstwa od postanowień niniejszej klauzuli nie powinny 8.13 Communications pertaining to the certification shall be subject to
być w sprzeczności z normami międzynarodowymi dotyczącymi CSQA i controls by CSQA during ordinary surveillance activities, which may
powinny być ocenione przez CSQA. CSQA zastrzega sobie prawo do include random checks on materials published in the press, at points of
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przyjęcia lub odrzucenia danego odstępstwa. Zatwierdzenie jest sale, etc.
przyznawane wyłącznie w formie pisemnej, w przeciwnym razie jest ono 8.14 The organization must retain all communications pertaining to the
nieważne.

certification and must make them available to CSQA assessors during

8.17 Organizacja zobowiązuje się do zaprzestania wykorzystywania
wszelkich materiałów reklamowych odnoszących się do certyfikacji w
przypadku cofnięcia certyfikacji.

surveillance activities.
8.15 Should situations which are contrary with the provisions hereby set
forth, such situations shall be noticed to the Organization. The

8.18 Organizacja zobowiązuje się do poprawienia materiałów
reklamowych, jeśli zakres certyfikacji został ograniczony.

Organization shall undertake all actions required to eliminate the
nonconformities. The actions must be communicated to CSQA and have

8.19 Organizacja zobowiązuje się nie sugerować, że certyfikacja dotyczy
działań i miejsc, które są poza zakresem certyfikacji.

to receive CSQA's approval.
8.16 Any derogation to the provisions of this clause shall not be in
conflict with international norms that apply to CSQA and shall be
assessed by CSQA. CSQA reserves the right to approve or reject the
derogations. Approval shall be given in written form only, failing which it
shall be null and void.
8.17 The Organization undertakes to discontinue the use of all
advertising materials that refer to certification in the event of revocation
of certification.
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8.18 The Organization undertakes to rectify the advertising material if
the scope of the certification has been reduced.
8.19 The Organization undertakes not to imply that certification applies
to activities and sites that are outside the scope of certification.

9 POUFNOŚĆ
9.1 CSQA zobowiązuje się do ochrony danych i poufności względem 9 CONFIDENTIALITY
Organizacji w sposób określony przez obecnie obowiązujące przepisy i 9.1 CSQA commits to preserving and guaranteeing the confidentiality
prawo względem dokumentacji i informacji związanych z Organizacją.
9.2

W

przypadku

gdy

Organizacja

wnioskuje

o

conditions prescribed by the current laws and by the related regulations

zastosowania on the documentation and information that it will acquire throughout

porozumień/umowy między CSQA i innymi Jednostkami (Ciałami) the relationship with the Organization.
Certyfikującymi umowa o wzajemnym uznawaniu poufności w zakresie 9.2 Should the Organization request that
informacji i danych obejmuje także te ostatnie.

agreements/conventions between CSQA and other

9.3 Jeżeli CSQA otrzyma wniosek od organów sądowych o ujawnienie Certification Bodies be applied as part of mutual recognition
informacji i danych o Organizacji, przekaże je tym organom jednocześnie agreements, confidentiality of information and data shall also
informując o tym fakcie Organizację, o ile nie zostanie określone inaczej be extended to the latter.
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przez dany organ sądowy.

9.3 Should CSQA receive requests for disclosure of information and data
by judicial authorities, it will fulfil such requests and shall inform the
Organisation, unless otherwise stated in any form by the same authority.

10 BEZPIECZEŃSTWO
10.1 Firma dostarcza Zespołowi Oceniającemu szczegółowych informacji 10 SAFETY
na temat zagrożeń, które występują na terenie, na którym działa 10.1 The Company shall provide to the Assessment Team detailed
Organizacja, jak również o profilaktyce i środkach zapobiegania i information on specific risks that are present on the premises at which it
środkach nadzwyczajnych (łącznie z określoną dostępną ochroną will be operating, as well as on prevention and emergency measures that
indywidualną BHP) w celu zapewnienia, że kontrole na miejscu are applicable to its activities (including specified Individual Protection
prowadzone są w bezpiecznych warunkach.

Devices, which shall be made available) in order to ensure that on-site
audits are conducted under safe conditions.

11 ZAWIESZENIE CERTYFIKACJI
11.1 Zawieszenie certyfikacji przez ograniczony okres czasu jest określona 11 SUSPENSION OF CERTIFICATION
przez Dyrektora Generalnego CSQA za naruszenie, nie wypełnienie 11.1 Suspension of certification for a limited period of time is determined
wymagań certyfikacyjnych lub postanowień zawartych w Umowie.

by CSQA's General Manager upon infringement of either the Certification

11.2 CSQA powiadamia pisemnie Organizację o zawieszeniu certyfikacji, Requirements or the provisions set forth in the Agreement.
ustaleniach i wskazuje termin, w którym działania naprawcze w celu 11.2 CSQA shall notify in writing the Organization of suspension of
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usunięcia stwierdzonych niezgodności muszą zostać podjęte.

certification, determinations made, and shall indicate the timeframe

11.3 Zawieszenie zostaje cofnięta dopiero po podaniu przez Organizację within which corrective actions for removal of identified nonobiektywnych dowodów (w określonych terminach) wskazujących, że conformances must be taken.
podjęte działania naprawcze zostały przeprowadzone skutecznie. Jeżeli 11.3 Suspension shall be revoked only after the Organization has
Organizacja nie wykona żądanej czynności w wyznaczonym terminie, produced objective evidence (within specified timeframes) showing that
CSQA wydaje pisemne wypowiedzenie certyfikacji (por.

Cofnięcie undertaken corrective actions were carried out and are effective. Should

certyfikacji).

the Organization fail to perform the requested actions within the

11.4 Maksymalny okres zawieszenia certyfikacji wynosi sześćdziesiąt dni.

specified timeframe, CSQA shall issue a written notice of certification

11.5 O zawieszenie certyfikatu może również wnioskować sama withdrawal (see the clause Withdrawal of Certification).
Organizację w wypadku, gdy pojawią się problemy bądź w szczególnych 11.4 Certification suspension shall have a maximum duration of sixty
okolicznościach (np. przeniesienie zakładów produkcyjnych, itp.). W days.
takiej sytuacji zawieszenie certyfikacji może trwać maksymalnie jeden 11.5 Certification suspension may also be requested by the Organization
rok, według uznania Dyrektora Generalnego CSQA.

itself should problems or particular circumstances arise (e.g. transfer of

11.6 W przypadku zawieszenia certyfikacji Organizacja powinna:

production facilities, etc.). Under such circumstance, the certification

11.6.1 Natychmiast zaprzestać korzystania z certyfikatów zgodności;

may have a maximum duration of one year, at the sole discretion of

11.6.2 Natychmiast zaprzestać używania papieru firmowego i wszystkich CSQA's General Manager.
dokumentów/publikacji, w których pojawia się odniesienia do certyfikacji 11.6 Should the certification be suspended, the Organization shall:
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i odwołania do niej;

11.6.1 immediately cease using the relevant certificates of conformity;

11.6.3 Natychmiast zaprzestać korzystania z logo CSQA oraz logo, które 11.6.2 immediately cease using letterhead and all
odwołują się do niego;

documents/publications in which reference to the certification is made

11.6.4 Na wniosek CSQA poinformować wszytskich klientów, do których and cease making reference to it;
zostały przekazane dane o certyfikacji;

11.6.3 immediately cease using CSQA logos and any logo which refers to

11.7 Wszelkie inne warunki lub wyjątki dotyczące niniejszego artykułu it;
powinny

zostać

wyszczególnione

w

indywidualnym

Regulaminie 11.6.4 upon request by CSQA, inform all clients to which the certification

Certyfikacji w Tabeli 2;

has been communicated.
11.7 Any other conditions or derogations to this clause may be specified
in individual Certification Regulations shown in Table no. 2.

12 COFNIĘCIE CERTYFIKACJI
12.1 Cofnięcia certyfikacji jest określone przez CSQA jako konsekwencja 12 WITHDRAWAL OF CERTIFICATION
jednego z poniższych warunków:

12.1 The withdrawal of certification is determined by CSQA as

12.1.1 Środki przyjęte przez Organizacja po zawieszeniu ważności a consequence of any of the following:
certyfikacji są ocenione jako nieadekwatne lub nieodpowiednie;
12.1.2

Wykryto

szczególnym

niezgodności
uwzględnieniem

z

obowiązującymi
procedur

przepisami,

sądowych

12.1.1 upon certification suspension, adoption of remedies
ze by the Organisation that are deemed insufficient or
i/lub inadequate;
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administracyjnych bez możliwości odwołania od wyroku;

12.1.2 verified failure to comply with mandatory laws, with

12.1.3 Certyfikat został uchylony;

specific reference to judicial and/or administrative

12.1.4 Organizacja zaprzestała działalnoći;

proceedings on which a final, not-appealable ruling has

12.1.5 Organizacja zbankrutowała;

been made;

12.1.6 Organizacja jest niewypłacalna po spełnieniu warunków 12.1.3 the certification has been renounced
określonych przez CSQA;

12.1.4 the Organization has ceased its activities

12.2 CSQA informuje Organizację na piśmie o powodach wycofania 12.1.5 the Organization has gone bankrupt
certyfikacji;

12.1.6 the Organization is still insolvent after solicitation

12.3 W przypadku odwołania certyfikacji, CSQA zezwala Organizacji na terms specified by CSQA have expired.
złożenie nowego wniosku o certyfikację tylko wtedy, gdy Organizacja 12.2 CSQA shall notify the Organization in writing of the
może wykazać, że podjęła wszelkie środki zaradcze, które CSQA uzna za certification withdrawal, providing justification for such
właściwe w celu uniknięcia powtórzenia się niezgodności, które measure.
spowodowały wycofanie certyfikacji.

12.3 Should the certification be revoked, CSQA shall allow the

12.4 Organizacja, której certyfikacja została wycofana bądź zawieszona z Organization to initiate a new certification request only if the
poważnych

względów

ponosi

wyłączną

odpowiedzialność

za Organization can demonstrate that in the interim, it has taken

wprowadzanie do obrotu produktów certyfikowanych. Zobowiązana jest all those corrective measures that CSQA deemed suitable for
również do ochrony CSQA przed jakimikolwiek roszczeniami i avoiding repetition of the incompliance that caused the
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konsekwencjami z powodu szkód bądź roszczeń osób trzecich.

withdrawal of certification.

12.5 CSQA zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich środków w 12.4 Whereas the certificate is merely licensed for use and the
celu wycofania certyfikatu. W takiej sytuacji Organizacja zrzeka się responsibility for marketing certified products lies with the
wszelkich praw do odszkodowania.

Organization, the Organization agrees to hold CSQA harmless

12.6 Wszelkie inne warunki lub odstępstwa od klauzuli mogą być against any claim, suit or action by third parties when the
określone w poszczególnych Regulacjach Certyfikacji w Tabeli 12.3

certification has been removed on serious grounds.
12.5 CSQA reserves the right to adopt suitable measures for
announcing the withdrawal of certification. This shall not
provide grounds for the Organization to request
indemnification and therefore the Organization hereby waives
all rights and actions in this respect.
12.6 Any other conditions or derogations to this clause may be
specified in individual Certification Regulations shown in Table

13 WYPOWIEDZENIE UMOWY CERTYFIKACYJNEJ

no. 2.

13.1 Czas wypowiedzenia niniejszej Umowy to sześć miesięcy..

13 TERMINATION OF THE CERTIFICATION AGREEMENT

13.2 Umowa może zostać rozwiązana pod warunkiem, gdy:

13.1 The certification Agreement may only be terminated with

13.2.1 Jedna ze stron naruszyła poważnie jedno lub kilku postanowień an advance notice of six months.
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zawartych w niniejszej Umowie Certyfikacji. W takich okolicznościach, 13.2 The certification contract may be prematurely terminated
druga strona ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem under any of the following conditions:
natychmiastowym.

13.2.1 if one of the parties seriously breached one or

13.2.2 Wypowiedziana przez CSQA jako następstwo cofnięcia certyfikacji.

more of the provisions set forth in this certification

13.2.3 Rozwiązana przez Organizację, gdy nie zgadza się ona z decyzją contract. Under this circumstance, the other party shall be
CSQA o przeprowadzeniu dodatkowej kontroli lub gdy nie jest skłonna do authorized to terminate the Certification Agreement
przyjęcia poprawki do wymagań certyfikacyjnych lub przepisów effective immediately.
certyfikacji określonych w Tabeli 2.

13.2.2 terminated by CSQA, subsequently to the

13.3 Wypowiedzenie umowy nie wpływa na zobowiązania, jakie withdrawal of the certification.
Organizacja ma względem CSQA.

13.2.3 terminated by the Organization, should it either not agree with

13.4 CSQA jest zobowiązana do zachowania poufności informacji CSQA’s determination that additional surveillance activities are required
niezależnie od rozwiązania umowy.

or should it not accept revisions to either the certification requirements

13.5 Informacja o rozwiązaniu umowy powinna być wysłana drugiej or the certification regulations shown under Table no. 2.
stronie listownie. W oficjalnym zawiadomieniu podaje się uzasadnienie 13.3 Notice of contract termination shall not nullify any of the obligations
wypowiedzenia oraz datę zakończenia Umowy. Wypowiedzenie Umowy that the Organization already has towards CSQA.
jest skuteczne w chwilą otrzymania zawiadomienia.

13.4 CSQA shall be bound to confidentiality provisions independently

13.6 Organizacja może odwołać się od decyzji wypowiedzenia umowy from contract termination.
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przez CSQA zgodnie z odpowiednimi zasadami działania.

13.5 The advance notice shall be sent to the other party through certified

13.7 Tylko dla certyfikacji GLOBALGAP postanowienia niniejszej klauzuli mail. The advance notice shall specify the reasons of termination and
powinny zostać zastąpione przez klauzulę \"Prawa producentów\" i shall be effective from the date of the receipt.
\"Odwołanie\" w Zasadach Certyfikacji GLOBALGAP.

13.6 the Organization may appeal termination of the certification
contract by CSQA, as per the provisions for appeal.
13.7 Limited to the GLOBALGAP certification, the provisions of this clause
shall be superseded by the provisions set forth under the clauses "Rights
of Producers" and "Cancellation" of the GLOBALGAP Certification
Regulation.

14 KONSEKWENCJE WYPOWIEDZENIA UMOWY ORAZ WYCOFANIA
CERTYFIKATU

14 EFFECTS

OF

AGREEMENT TERMINATION

AND

14.1 W przypadku wypowiedzenia Umowy lub wycofania certyfikatu CERTIFICATION WITHDRAWAL
Organizacja:

14.1 In the case of either contract termination or certification withdrawal

14.1.1 Natychmiast zaprzestać korzystania z certyfikatów i zwrócić je do the Organization shall:
CSQA;

14.1.1 immediately cease using the certificates and surrender them to

14.1.2 Natychmiast zaprzestać korzystania z papieru i wszystkich CSQA;
dokumentów/publikacji w których istnieje odniesienie do certyfikacji oraz 14.1.2 Immediately cease using letterhead and all
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zaprzestać dokonywania takich odniesień;

documents/publications in which reference to the certification is made

14.1.3 Natychmiast zaprzestać używania logo CSQA i wszelkich innych and cease making reference to the certification;
logo odnoszących się do niego;

14.1.3 immediately cease using CSQA logos and any other logo which

14.1.4 Na wniosek CSQA poinformować wszystkich klientów, którym referring to it;
wcześniej przekazano dane o certyfikacji;

14.1.4 Inform all clients to which the certification has been

14.2 Wszelkie inne warunki lub odstępstwa tej klauzuli mogą być communicated upon request by CSQA.
określony w indywidualnych Regulacjach certyfikacji przedstawionych w 14.2 Any other conditions or derogations to this clause may be specified
Tabeli 2 lub w poszczególnych dokumentach normatywnych.

in individual Certification Regulations shown in either Table no. 2 or in
individual normative documents.

15 SKARGI

15 COMPLAINTS

15.1 Organizacja może złożyć skargę do CSQA jeśli uważa, że jakość 15.1 The Organization can file complaints to CSQA if it believes that the
świadczonych usług nie spełnia wymogów określonych w Umowie.

quality of service does not meet the specifications of the Agreement.

15.2 Skargi mogą być wysłane za pośrednictwem poczty, faksu lub poczty 15.2 Complaints can be sent via postal service, fax or email to the
elektronicznej do wiadomości Dyrektora Jakości CSQA. W sekcji POBIERZ attention of the CSQA General Manager. In the DOWNLOAD section of
na stronie internetowej CSQA można pobrać odpowiedni formularz the CSQA website it is possible to download the related complaint
reklamacyjny.

submission form.

15.3 CSQA wyśle do składającego reklamację w ciągu 10 dni wstępną 15.3 CSQA will send an initial response to the complainant within 10 days

CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070
csqa@csqa.it – www.csqa.it

Verificato/Verified da/by: DIR

Approvato/Approved da/By: CSI

CON_COND_GEN_PL

Rev. 00 – 25/01/2021
Pag. 27 di 30

OGÓLNE WARUNKI UMOWNE / AGREEMENT’S GENERAL CONDITIONS
odpowiedź,
-

potwierdzenie

która

będzie
otrzymania

zawierać: containing:
reklamacji,

decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji na podstawie oceny jej

zasadności,
-

uzasadnienie w przypadku odrzucenia reklamacji.

 confirmation of receipt,
 the acceptance or rejection of the complaint based on the
assessment of its validity,
 the reasons, in case of non-acceptance.

15.4 CSQA zakończy proces rozpatrywania reklamacji w terminie 30 dni 15.4 CSQA will conclude the complaint management process within 30
od jej otrzymania oraz poinformuje składającego reklamację o podjętych days of its receipt, informing the complainant about the decisions taken,
decyzjach. Wydłużenie tego okresu może nastąpić w sytuacji, gdy except in the event that it takes more time to complete the actions
rozpatrzenie reklamacji będzie wymagać więcej czasu.

required for the resolution of the same.

16 ODWOŁANIA

16 APPEALS

16.1 W odniesieniu do ocen i decyzji podjętych przez Komisję 16.1 With reference to the evaluations and decisions adopted
Certyfikującą, Organizacja ma prawo do złożenia odwołania

by the Certification Executive Committee, the Organization

16.2 Wniosek o odwołanie należy przesłać na piśmie do

has the faculty to file an appeal.

przewodniczącego komisji odwoławczej CSQA Certificazioni Srl za

16.2 The request for appeal must be sent in writing to the

pośrednictwem:

attention of the President of the Appeals Committee at CSQA

- wiadomości e-mail (csqa@legalmail.it),

Certificazioni Srl through:
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- -przesyłki poleconej na adres: CSQA Certificazioni Srl- Via San Gaetano,

- certified electronic mail (csqa@legalmail.it),

74 - 36016 Thiene (VI)

- registered mail addressed to CSQA Certificazioni Srl - Via

w ciągu 30 dni od daty decyzji podjętej przez CSQA. Organizacja będzie

San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)

musiała określić powody, dla których nie zgadza się z wymienionymi

within 30 days from the date of notification of the decision

decyzjami. Przewidziany jest termin na wniesienie odwołania, pod karą

taken by CSQA and the Organization will have to specify the

niedopuszczalności odwołania.

reasons for which it disagrees with the aforementioned

W sekcji POBIERZ na stronie internetowej CSQA można pobrać procedury

decisions. The deadline for submission of the appeal is

składania odwołania.

foreseen, under penalty of inadmissibility of the appeal.

16.3 Przewodniczący Komisji Odwołwczej CSQA zwołuje komisję złożoną In the DOWNLOAD section of the CSQA website it is possible
z trzech członków mianowanych przez Komisję ds. Ochrony Bezstronności to download the procedures for presenting the appeal.
na podstawie bezstronności, specjalistycznej wiedzy w swoich sektorach, 16.3 The President of CSQA's Appeal Committee shall summon the
a także ich niezależności od trzech poziomów decyzji charakteryzujących Committee, which is composed of three members appointed by the
proces certyfikacji w CSQA.

Committee for Safeguarding

16.4 Komisja Odwoławcza przyjmuje, bada i rozważa niedopuszczalność Impartiality, on the basis of impartiality criteria, of expertise in their
przedstawionych odwołań.

respective sectors, as well as on their independence from the three levels

16.5 Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołanie i, w razie potrzeby, of decision that characterize CSQA's certification process.
wysłuchuje przedstawicieli Organizacji. Komisja Odwoławcza podejmuje 16.4 The Appeal Committee receives, examines and deliberates about
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decyzję w ciągu 30 dni od przedstawienia odwołania, chyba że udzielone the inadmissibility of the appeals presented.
zostanie odpowiednio uzasadnione przedłużenie.

16.5 The Appeals Committee examines the appeal and, where requested,

16.6 Decyzje Komisji Odwoławczej są ostateczne i nie mogą być listens to the representatives of the Organization. The Appeal Committee
przedmiotem odwołania w Jednostce Certyfikującej.

decides within 30 days of the presentation of the appeal, unless an

16.7 Strona przegrywająca ponosi wszelkie koszty odwołania, niezależnie adequately motivated extension is granted.
od okoliczności.

16.6 Rulings of the Appeal Committee are final and cannot be appealed
within the Certification Body.
16.7 The loosing party shall bear all costs for the appeal, under all
circumstances.

17 SPRZECZNOŚCI

17 LITIGATIONS

17.1 W celu złożenia wniosku i wydania nakazu zapłaty lub wydania 17.1 For the sole purpose of the request and issuance of an injunction to
nakazu sądowego, jedynym właściwym sądem jest trybunał z Vicenza a pay or for the issuance of court dispositions, as an exception to the
nie sąd właściwy miejscowo.

ordinary territorial competent court, the competent court shall be the

17.2 Niezależnie od punktu 18.1 poniżej, wszelkie inne spory wynikające z Vicenza tribunal.
interpretacji, ważności, skuteczności, wykonania lub rozwiązania umowy i 17.2 Notwithstanding paragraph 18.1 below, any and all other disputes
/ lub rozporządzenia w sprawie certyfikacji będą podlegać wstępnej arising out of the interpretation, validity, effectiveness, performance or
próbie

pojednawczej

na

podstawie

doświadczenia

zgodnie

z termination of the contract and / or the Certification Regulation shall be
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Regulaminem mediacji Izby Handlowej Vicenza.

subject to a preliminary conciliation attempt by experience at the Service

Strony zobowiązują się do podjęcia takiej próby mediacji przed and according to the Vicenza Chamber of Commerce Mediation
rozpoczęciem jakiegokolwiek postępowania sądowego (innego niż te, o Regulations.
których mowa w punkcie 18.1).

The parties undertake to resort to such mediation attempt before

W przypadku niepowodzenia procedury mediacji wskazanej powyżej, w commencing any litigation (other than those referred to in section 18.1).
przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji, ważności, In the event of failure of the mediation procedure indicated above, for
skuteczności, wykonania lub rozwiązania umowy i / lub Regulaminu any dispute deriving from the interpretation, validity, effectiveness,
Certyfikacji, wyłączną kompetencję sprawuje Sąd w Vicenza.

execution or termination of the contract and / or of the Certification

17.3 Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja w języku Regulations, the Court of Vicenza is exclusively competent.
angielskim.

17.3 The version of this document legally binding is the English language

18 PRAWO WŁAŚCIWE

one.

18.1 Niniejsza Umowa podlega prawu włoskiemu i powinna być zgodnie z 18 GOVERNING LAW
nim interpretowana bez naruszania praw Organizacji, które nie zostają 18.1 This Agreement is governed and shall be construed in accordance
wyłączone w pozostałym zakresie.

with Italian law without prejudice to your rights which cannot be
otherwise excluded.

